
Hoogtepunten van de Douro-vallei [MS A-ROSA ALVA - 4*+]
8 dagen vanaf 1.469,- € p.p.

DEK CATEGORIE PRIJS P.P.*

1 S - buitenkajuit vanaf € 1.469,-
1 A - buitenkajuit vanaf € 1.629,-

2 C - buitenkajuit  
Panoramaraam

vanaf € 1.949,-

3 D - buitenkajuit  
Panoramaraam

vanaf € 2.109 ,-

*Single supplement: 50%.

INCLUSIEF
 PRiviercruise in de geboekte hutcategorie en keuze van uw 
favoriete hut (afhankelijk van beschikbaarheid).
 PVolpensionPlus: ontbijt- en lunchbuffetten, ‘s avonds kiest 
u uw voor- en nagerechten uit het heerlijke buffet, de 
hoofdgerechten worden aan tafel geserveerd.
 PHoogwaardige dranken gedurende de dag: thee, koffie en 
koffiespecialiteiten, frisdranken, bieren, mousserende wijn en 
een selectie van wijnen, cocktails en longdrinks. Uitgesloten 
zijn specialiteiten en drankjes tegen een toeslag, evenals 
champagne.
 PKorting voor kinderen 25% (beperkt).
 PEngels- en Duitstalige cruisegids.
 PGratis wifi.
 P15% korting op behandelingen in onze SPA-ROSA.
 PGratis gebruik van faciliteiten aan boord zoals sauna & fitness.
 PMineraalwater in de cabine.
 PEntertainmentprogramma.
 PVele andere diensten.

EXCLUSIEF
 PVervoer tussen België en het begin- en eindpunt van de cruise - 
Excursies - fooien - persoonlijke uitgaven - reisverzekeringen.

REISDATUM 20-27 juli 2022

VAARROUTE
DAG HAVEN AANKOMST VERTREK

Dag 1 Porto - -
Dag 2 Porto

Régua
Pinhão

- 
13:00
17:00

07:00
14:00

-
Dag 3 Pinhão

Vega Terron
-

19:00
13:00

-
Dag 4 Vega Terron

Barca d’Alva
-

12:30
12:00

-
Dag 5 Barca d’Alva

Pocinho
Pinhão

 
11:15
17:30

09:00
12:15

-
Dag 6 Pinhão

Régua
Bitetos

-
09:00
18:30

07:00
14:00

-
Dag 7 Bitetos

Porto
-

10:30
06:45

-
Dag 8 Porto 

Ontscheping na het ontbijt.
- -

UW SCHIP
 PRuim zonnedek met relaxte sfeer
 PVerwarmd buitenzwembad
 PPutting green
 PBuitenrestaurant op het achterdek
 PPanorama Lounge met bar en dansvloer
 PCasual dresscode

ALL-INCLUSIVEAAN BOORD

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.

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

RIVERCRUISES .be



Porto
Een droom van graniet dat een stad 
is geworden - in Porto vindt u na 
elke bocht nieuwe, opwindende per-
spectieven. Ontdek de glanzende 
azulejo-gevels op kerkmuren en he-
renhuizen, slechts enkele van de be-
zienswaardigheden van de op een na 
grootste stad van Portugal. De oude 
stad, die tot Unesco-werelderfgoed 
is verklaard, is pure poëzie.

Pinhão
Het stadje Pinhão ligt in de beroemde 
portwijnstreek, in het gebied waar de 
Douro en het omringende landschap 
op hun mooist zijn. Het is omgeven 
door betoverende wijngaarden en de 
quinta’s die de wijn produceren. Je 
kunt ze bezoeken vanuit Pinhão en ge-
nieten van rondleidingen en wijnproe-
verijen.

Régua 
Régua is de grootste stad aan de oe-
vers van de Douro in deze wijnbouw-
vallei. Het is zo’n mooie plek dat de 
Alto Douro-regio sinds 2001 op de 
werelderfgoedlijst van UNESCO staat. 
De stad speelde al in de 18e eeuw een 
fundamentele rol bij de productie en 
marketing van portwijn - die per zeil-
boot werd weggevoerd.

Riviercruises op de Douro met A-ROSA ALVA 
- Waar denk je aan als het om Portugal gaat? 
Spectaculaire kliffen, de smaak van portwijn 
of melancholische fado? Alles klopt. Kom 
aan boord van onze A-ROSA ALVA, ontdek 
de schoonheid van de Douro en neem een 
kijkje in de ziel van Portugal! De vertrek- en 
bestemmingshaven van onze reizen op de 
Douro is Porto. Zo heb je volop mogelijkhe-
den om door de prachtige oude binnenstad 
te slenteren, te genieten van het uitzicht vanaf 
de hoogste kerktoren van Portugal of te ge-
nieten van een van de 365 Bacalhau gerech-
ten, Portugals favoriete gedroogde vis. En mis 
een bezoek aan Salamanca in Spanje niet, een 
stad die op de werelderfgoedlijst van UNES-
CO staat met zijn universiteit uit de 13e eeuw.

Talen aan boord  - op onze A-ROSA ALVA 
wordt Engels en Duits gesproken. Documen-

ten zijn beschikbaar in het Engels en onze in-
ternationale hosts staan klaar om u te helpen.

Betaalmiddelen aan boord - De munteen-
heid aan boord is Euro. Gebruik tijdens de 
reis uw hutkaart als uw eigen creditcard. Aan 
het einde van de reis kunt u uw eindrekening 
contant betalen of met de volgende credit-
cards: MasterCard, VISA, American Express.

SCHEEPSINFO
Passagiers 126 personen
Buitenkajuiten 63

Snelheid Max. 22km/h

Bouwjaar 2018

Lengte x breedte 79,8 m x 11,4 m

Vlag Portugal

MS A-ROSA ALVA PREMIUM ALL-INCLUSIVE


