
V E R R U I M  J E  H O R I Z O N

RIVERCRUISES .be

Hoogtepunten van de Douro-vallei [MS A-Rosa Alva - 4*+]
8-daagse cruise vanaf €1.969,- p.p.

Contacteer Cruise Selection of uw reisagent 
river@cruiseselection.be | tel. +32 (0) 3 313 77 61 | www.rivercruises.be

Prijzen zijn inclusief vluchten en cruise, 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.

DEK CATEGORIE
PRIJS P.P. [inklusief heen- en terugreis]

SEIZOEN A SEIZOEN B SEIZOEN C

1 2-pers. buitenkajuit € 1.969,- € 2.079,- € 2.399,-
1 2-pers. buitenkajuit € 2.429,- € 2.399,- € 2.609,-
2 2-pers. buitenkajuit panoramaraam € 2.609,- € 2.819,- € 3.039,-
3 2-pers. buitenkajuit panoramaraam € 2.819,- € 3.039,- € 3.249,-
3 2-pers. suite balkon € 4.739,- € 5.159,- € 5.589,-

A-ROSA
A-ROSA speelt in op de moderne consument die het beste van het 
beste wil, van zijn vakantie wil genieten op een eigentijdse manier 
en liever geen voorschriften qua kledij of vaste zitplaatsen in het 
restaurant heeft. Dat is heerlijke luxe..

INCLUSIEF
 PVliegreis van Zaventem naar Porto en terug
 P transfer naar en van het schip in de haven en in- en ontscheping 
 Pcruise volgens vaarschema
 Paccommodatie in geboekte categorie
 Pvolpension vanaf diner op de eerste dag tot en met ontbijt op de 
laatste dag aan boord
 Phuiswijnen, tapbier, frisdranken, koffie en thee aan boord 
inbegrepen
 P  welkomstcocktail
 Pentertainmentprogramma
 Pgebruik van de boordfaciliteiten
 Pbagageservice bij in- en ontschepen
 Phavengelden en BTW

EXCLUSIEF
 PExcursies - overige dranken - fooien - persoonlijke uitgaven - reis-
verzekeringen

VAARROUTE
Dag 1 Vliegreis naar Porto, transfer naar schip, inscheping.

Dag 2 Porto [v.07u00]èRégua [13u00-14u00] is hét centrum van de 
Port-wijnen en dat al sinds de 18e eeuw.èPinhão [a.17u00] is 
één van die charmante typische plaatsjes in de Port-wijn regio.

Dag 3 Pinhão [v.13u00]èVega de Terrón [a.19u00] midden in de 
wijnregio en nabij het Middeleeuwse stadje Figueira de Cas-
telo Rodrigo.

Dag 4 Vega de Terrón [v.12u00] excursieprogramma voorzienèBar-
ca d´Alva [a.12u30] van hieruit bezoekt u Salamanca, de stu-
die-hoofdstad van Spanje.

Dag 5 Barca d´Alva [v.09u00] cruise over de Douro.èPocinho [11u15-
12u15] excursiestop.èPinhão [a.17u30] optie [3 u.]: bezoek het 
Huis van Mateus, cultureel centrum.

Dag 6 Pinhão [v.07u00]èRégua [09u00-14u00]èBitetos [a.18u30] ex-
cursieprogramma voorzien.

Dag 7 Bitetos [v.06u45]èPorto [a.10u30] de 2e belangrijkste stad van 
Portugal. Grotendeels uitgehouwen uit een granietondergrond. 
Een stadsbezoek moet zeker het sfeervolle oude centrum aan-
doen en de 6 bruggen tussen Porto en Vila Nova de Gaia.

Dag 8 Porto, ontscheping na ontbijt, transfer naar luchthaven, 
vliegreis naar Zaventem.

ALL INCLUSIVE 
AAN BOORD

INCLUSIEF VLUCHTEN

VERTREKDATA 2022 
Seizoen A è mrt. 23, 30 - apr. 6 - nov. 2, 9, 16 | Seizoen B èapr. 13, 20, 27 - jul. 6, 13, 20, 27 - aug. 3, 10, 17 - 
okt. 12, 19 | Seizoen C è mei 4, 11, 18, 25 - jun. 1, 8, 15, 22, 29 - aug. 24, 31 - sept. 7, 14, 21, 28


