A-ROSA Hot Summer Deal!
PREMIUM

DONAU CLASSICS
7 NACHTEN: vanaf

€ 936 p.p.

ALL
INCLUSIVE

A-ROSA Premium all inclusive

AFVAARTDATA: 21.07. | 04.08. | 11.08.2019
A-ROSA PREMIUM ALL INCLUSIVE:
 VollpensionPlus met gourmet buffetten en live cooking
 Selectie van dranken tijdens de dag
 Kinderen tot 15 jaar reizen gratis*
 Uitgebreide wellness zone met sauna en fitness
*in een kajuit bij minstens één betalende volwassene; alleen geldig voor het cruisegedeelte van de reis.

Alle prijzen zijn in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting.
Het reisschema en de prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment, zonder voorafgaande
kennisgeving gewijzigd of ingetrokken worden zolang een reservatie niet definitief is.
De algemene voorwaarden van de rederij zijn van toepassing (verkrijgbaar op vraag).
Cruise Selection is lid van VVR (Vereniging van Vlaamse Reisbureaus) Erk. nr. 6231

Cruise operator: A-ROSA Flussschiff GmbH | Loggerweg 5 | 18055 Rostock | Germany

VAARROUTE: Engelhartszell, Wenen, Esztergom, Boedapest,
Bratislava, Wachau, Melk, Engelhartszell

A-ROSA Hot Summer Deal!
RHÔNE ROUTE CLASSIQUE
7 NACHTEN: vanaf

€ 936

A-ROSA Premium all inclusive

PREMIUM
ALL

p.p.

INCLUSIVE

AFVAARTDATA: 29.06. | 13.07.2019
A-ROSA PREMIUM ALL INCLUSIVE:

 VollpensionPlus met gourmet buffetten en live cooking
 Selectie van dranken tijdens de dag
 Kinderen tot 15 jaar reizen gratis*
 Uitgebreide wellness zone met sauna en fitness
* in een kajuit bij minstens één betalende volwassene; alleen geldig voor het cruisegedeelte van de reis.

Alle prijzen zijn in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting.
Het reisschema en de prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment, zonder voorafgaande
kennisgeving gewijzigd of ingetrokken worden zolang een reservatie niet definitief is.
De algemene voorwaarden van de rederij zijn van toepassing (verkrijgbaar op vraag).
Cruise Selection is lid van VVR (Vereniging van Vlaamse Reisbureaus) Erk. nr. 6231

Cruise operator: A-ROSA Flussschiff GmbH | Loggerweg 5 | 18055 Rostock | Germany

VAARROUTE: Lyon, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Lyon,
Avignon, Arles, Lyon

A-ROSA Hot Summer Deal!
SEINE EXPERIENCE NORMANDIË
7 NACHTEN: vanaf

€ 936 p.p.

PREMIUM
ALL
INCLUSIVE

A-ROSA Premium all inclusive

AFVAARTDATA: 29.06. | 27.07. | 17.08. | 24.08.2019
A-ROSA PREMIUM ALL INLUSIVE:
 VollpensionPlus met gourmet buffetten en live cooking
 Selectie van dranken tijdens de dag
 Kinderen tot 15 jaar reizen gratis*
 Uitgebreide wellness zone met sauna en fitness
* in een kajuit bij minstens één betalende volwassene; alleen geldig voor het cruisegedeelte van de reis.

Alle prijzen zijn in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting.
Het reisschema en de prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment, zonder voorafgaande
kennisgeving gewijzigd of ingetrokken worden zolang een reservatie niet definitief is.
De algemene voorwaarden van de rederij zijn van toepassing (verkrijgbaar op vraag).
Cruise Selection is lid van VVR (Vereniging van Vlaamse Reisbureaus) Erk. nr. 6231

Cruise operator: A-ROSA Flussschiff GmbH | Loggerweg 5 | 18055 Rostock | Germany

VAARROUTE: Parijs, Les Andelys, Caudebec-en-Caux,
Rouen, Vernon, Parijs

