RI VE R C R U I S E S . b e
VERRUIM JE HORIZON

INBEGREPEN
EXTRA’S
- MASSAGE (3
0
- CULINAIRE V min.) & SPA
ERWENNERIJ

Rijn en Main wintercruise [MS Viva Moments - 5*]
5-daagse cruise vanaf €395,- p.p.

ALL INCLUSIVE
AAN BOORD

REISDATA 2022
Januari: 24-28 | februari: 1-5, 9-13, 17-21, 25-1 maart | maart: 5-9, 13-17, 21-25, 29-2 april
VAARROUTE
DAG

HAVEN

Dag 1

Düsseldorf

Dag 2

UW SCHIP

AANKOMST

VERTREK

-

18u00

Koblenz

08u30

14u30

Dag 3

Frankfurt/Main

05u30

18u30

Dag 4

Speyer

09u00

15u00

Dag 5

Düsseldorf

09u00

-

Vaarschema en aanlegtijden zijn onder voorbehoud.

DEK

CATEGORIE

Smaragd 2-pers. buitenkajuit

PRIJS

vanaf € 395,- p.p.

met klein vast raam

Rubin

2-pers. buitenkajuit

vanaf € 495,- p.p.

met Frans balkon

Rubin

2-pers. Juniorsuite

vanaf € 595,- p.p.

met Frans balkon

Diamant

2-pers. buitenkajuit

vanaf € 550,- p.p.

met Frans balkon

Diamant

2-pers. Junior Suite

vanaf € 695,- p.p.

met Frans balkon

Diamant

2-pers. Balkon Suite

vanaf € 795,- p.p.

met begaanbaar balkon
OPMERKING: omwille van corona kan mogelijks de organisatie aan boord wijzigen
(vrije tafelkeuze, bediening aan tafel in plaats van buffetten, …) . Indien de omstandigheden dit zouden vereisen, zullen de nodige maatregelen worden getroffen om
veilig en gezond te kunnen reizen.

Zodra je dit drijvende premium hotel binnenstapt, voel je de
ontspannen stijl en vertrouwde sfeer aan boord. Dit wordt niet
alleen verzekerd door onze hartelijke service, maar ook door
de lichtovergoten architectuur en de zorgvuldig geselecteerde
details. Perfect doordachte ruimteconcepten, hoogwaardige
materialen en warme kleuren maken van elke hut een oase van
welzijn met het beste comfort. Geniet van het thuisgevoel !
Faciliteiten: zonnedek met meubilair, panorama-lougen met
bar, restaurant, lift, ontvangsthal, winkeltje, receptie, fitness en
wellnesfaciliteiten. TV, kluisje, telefoon. 2 benedenbedden gescheiden of als tweepersoonsbed.
De kajuiten hebben een oppervlakte van 16 tot 19 m2.

INCLUSIEF

P Volpension met ontbijtbuffet, lunch, diner (gastronomische
meergangenmenu’s, geserveerd aan uw zitplaats) en snacks met
vrije tafelkeuze en flexibele maaltijden
P De hele dag door hoogwaardige alcoholische en non-alcoholische
dranken van het gehele barmenu (inclusief frisdranken, sappen,
diverse koffiespecialiteiten, thee, cacao, mousserende wijn,
Aperol, witte wijn, rode wijn, rosé, champagne, diverse bieren,
longdrinks, cocktails, sterke drank, likeuren)
P High Tea: selectie huisgemaakte scones met clotted cream &
jam, sandwiches, cupcakes, chocolaatjes, macarons, exclusieve
thee en andere lekkernijen
P dagelijks vers gevulde minibar in de cabine (water, bier, frisdrank)
P welkom champagne in de cabine
P WLAN en fooien

EXCLUSIEF

P Excursies - transfers - persoonlijke uitgaven - reisverzekeringen

Contacteer Cruise Selection of uw reisagent
river@cruiseselection.be | tel. +32 (0) 3 313 77 61 | www.rivercruises.be
Prijzen zijn cruise-only, in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting. Havengelden, btw en taksen zijn inbegrepen.
Routes en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden
zolang een reservatie niet definitief is. De algemene voorwaarden van de rederij zijn van toepassing.
Cruise Selection is lid van VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) - Erk. nr. 6231.

