MS Douro Spirit

DE GOUDEN RIVIER
08.04(B)-29.04-27.05-17.06(C).2019
05.08-12.08(A)-28.10(A)-04.11(A).2019
NIEUWE VAARROUTE !!!!!
Vaarschema
DAG HAVEN
AANKOMST
1
Vlucht Brussel/Porto , transfer naar het schip
Porto, Vila Nova de Gaia, inscheping
2
Vila Nova de Gaia
Foz Tavora – excursie QUINTA AVESSADA
10.00
3
Foz Tavora
----Vega Terrón – excursie CATSELO RODRIGO
10.00
4
Vega Terrón – excursie SALAMANCA
----Barca d´Alva
17.00
5
Barca d´Alva
----Foz Tavora – excursie QUINTO DO SEIXO & LAMAGO
10.00
Peso da Régua
16.00
6
Peso da Régua – excursie MATEUS PALACE
----Vila Nova de Gaia
18.00
7
Porto, Vila Nova de Gaia – excursie PORTO/GUIMARAES ----8
Porto, Vila Nova de Gaia, ontscheping , transfer
naar de luchthaven, vlucht Porto/Brussel

Voor meer informatie & reservatie
Contacteer Rivercruises.be/Travel In Style
Tel: + 32 3 313 77 61 – info@rivercruises.be

VERTREK
O/N
07.00
O/N
07.00
O/N
12.15
O/N
07.00
11.00
O/N
12.00
O/N
O/N

Prijzen per persoon inclusief vluchten & transfers .
Kajuit
Dek
Seizoen A
2-persoons
Midden achter
€ 1.999,2-persoons
Midden premium
€ 2.2292-persoons
Upper premium
€ 2.429,2-persoons suite
Upperdek
€ 2.949,1-persoons
Middendek
€ 2.219,1 persoons
Upperdek
€ 2.429,Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen

Seizoen B
€ 2.309,€ 2.429,€ 2.639,€ 3.259.€ 2.429,€ 2.639,-

Seizoen C
€ 2.509,€ 2.639,€ 2.849,€ 3.369,€ 2.639,€ 2.849,-

Inclusief: vliegreis van Brussel naar Porto en retour - transfers van luchthaven naar schip en van schip naar luchthaven – cruise
volgens vaarschema – accommodatie in geboekte categorie – volpension vanaf diner op de eerste dag tot en met ontbijt op de laatste
dag- bij de lunch is koffie/thee /water voorzien/bij het diner wordt koffie/thee/water/frisdranken/bier/wijn voorzien –
welkom/afscheidscocktail – captains diner - excursiepakket (7 excursies) - animatieprogramma – muziekprogramma – bagageservice op
de eerste dag van kade naar kajuit en op de laatste dag van kajuit naar kade – alle havengelden – BTW.
Exclusief: extra dranken buiten de maaltijden – fooien (ca. € 10,- per persoon per dag) – persoonlijke uitgaven.

Het Vaargebied :
De Douro stroomt door een in 2001 door Unesco benoemd Werelderfgoed landschap. Deze rivier begint in Spanje als de Duero, maar
zowel de Spaanse naam als de Portugese naam betekent Goud; de gouden rivier dus. Die naam verdient de Douro ook. Haar oevers zijn
soms glooiende wijngaarden en dan weer steile rotswanden. De steden en plaatsjes langs de rivier zijn allemaal sinds heugenis sterk
verbonden met de grillige stromingen van het water. In vroegere tijden kon men alleen maar met speciale boten de rivier bevaren om
bijvoorbeeld de wijnvaten en andere handelswaar naar Porto te kunnen vervoeren. Nu kunt u met moderne schepen comfortabel de
Douro bevaren en de vele prachtige steden en plaatsen bezoeken.
U kan een keuze maken uit een waaier van excursies, waaronder een bezoek aan Salamanca in Spanje, het Matheus kasteel met tuin en
het Douro museum in Régua, het Alpentura klooster inclusief lunch en klassiek concert. Lamego als het wijncentrum uit de geschiedenis
van de Portugese wijncultuur van meer dan 2000 jaar oud maar ook het religieuze centrum van de regio met kathedraal, kerken en
kloosters. Zeker ook een bezoek waard is de historische stad Guimaraes en natuurlijk Porto, haven- en handelsstad aan de Atlantische
oceaan en met de prachtige tweedeks Eiffel brug over de rivier. Een cruise op de rivier de Douro is een verrassende en inspirerende reis
en een onvergetelijke ervaring.

Voor meer informatie & reservatie
Contacteer Rivercruises.be/Travel In Style
Tel: + 32 3 313 77 61 – info@rivercruises.be

