
Ontdekking van de Noordelijke Rijnregio [MS A-ROSA SENA - 5*]
8 dagen vanaf 1.379,- € p.p.

UW SCHIP
 PE-Motion schip
 PRuim zonnedek met relaxte sfeer
 PVoldoende ligstoelen en parasols
 PVerwarmd buitenzwembad
 PP’tit Bar met bediening aan dek
 PBuitenrestaurant met luifel
 PPanoramalounge met bar en dansvloer

INCLUSIEF
 PVolpensionPlus: uitgebreid ontbijt-, lunch- en dinerbuffet, extra 
inschepingssnack en thee- en koffieuurtje. Op veel cruises, 
seizoenssupplementen zoals een middernachtsnack.
 PHoogwaardige dranken gedurende de dag inbegrepen: thee, 
koffie en koffiespecialiteiten, frisdranken, bieren, mousserende 
wijn en een selectie van wijnen, cocktails en longdrinks. 
Ook buiten de lunch- en dinertijden. Uitzonderingen zijn 
specialiteiten (tegen een toeslag) en champagne.
 PEngelssprekend reismanagement op onze internationale 
schepen.
 PGratis gebruik van de faciliteiten aan boord zoals sauna en 
fitnessruimte.
 P15% korting op behandelingen in onze SPA-ROSA.
 PBadkamerbenodigdheden en badjas in de cabine.
 PEntertainment aan boord.
 PHaven belastingen.
 Pvele andere diensten.

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

REISDATA 2022
23-30 juli | 30 juli-6 augustus

VAARROUTE
DAG HAVEN AANKOMST VERTREK

Dag 1 Keulen - 16:00
Dag 2 Amsterdam 13:00

Dag 3 Amsterdam - 23:00

Dag 4 Rotterdam 09:00 -

Dag 5 Rotterdam
Dordrecht 

- 
09:00

06:00
20:00

Dag 6 Antwerpen 08:00 17:00

Dag 7 Dag op het water - -

Dag 8 Keulen 
Ontscheping na het ontbijt.

06:00 -

DEK CATEGORIE PRIJS P.P.*

1 G - Familiekajuit (3 pers.) vanaf € 1.379,-
2-3 C - buitenkajuit 

Balkon
vanaf € 1.699,-

3 D - buitenkajuit  
Balkon

vanaf € 1.789 ,-

*Single supplement: 60%.

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



Amsterdam 
Amsterdam is een ontzettend geva-
rieerde stad. Het is oud en toch mo-
dern, ontspannen en toch bruisend, 
en kunstzinnig, maar ook commer-
cieel. Met bijna 7.500 beschermde 
gebouwen heeft het de hoogste 
concentratie aan historische monu-
menten van het hele land. Wanneer 
uw Rijncruise Amsterdam aandoet, 
kunt u om elke hoek een stukje ge-
schiedenis ontdekken.

Rotterdam
Rotterdam is na Amsterdam de 
grootste stad van Nederland. Het 
staat bekend als ‘Manhattan aan de 
Maas’ en heeft een meer stedelijke, 
internationale sfeer dan waar dan 
ook in het hele land. In de afgelopen 
jaren is Rotterdam een centrum voor 
architectuur geworden - de grote, 
door architecten ontworpen huizen 
getuigen van de moderniteit van de 
stad. Met een beetje geluk ziet u tij-
dens uw dagje Rotterdam andere 
cruiseschepen, aangezien de groot-
ste zeehaven van Europa een belang-
rijk vervoersknooppunt is.

Antwerpen
De havenstad Antwerpen is een abso-
lute must see. Rijk aan kunst en cultuur, 
staat het ook bekend als de ‘Diamond 
City‘ vanwege zijn belangrijke rol in de 
diamanthandel. Antwerpen is vooral 
leuk voor fijnproevers, dankzij de vele 
smakelijke Belgische specialiteiten die 
er worden aangeboden - waaronder 
wafels, chocolaatjes en frietjes. 

Ontspanning op zijn best - Dit moderne 
cruiseschip biedt veel ruimte voor alles wat 
de vakantie van de gasten nog comfortabeler 
maakt. Het nieuwe E-motion schip op de Rijn 
zet compleet nieuwe maatstaven en overtreft 
elk riviercruiseschip dat je ooit hebt gezien.

Duurzaam cruisen - Het nieuwe schip is ide-
aal voor mensen die van cruisen houden en 
ook willen helpen de impact op het milieu 
te verminderen. Dankzij batterijaandrijving 
kan het E-motion schip emissievrij de haven 
binnenlopen. Het brandstofverbruik daalt 
en dit helpt de dorpen en steden onderweg 
schoon te houden.

E-motion scheepservaring voor het hele ge-
zin - Er is voldoende ruimte in de standaard-
hutten van 20m² met balkon en de royale 
gezinshutten van 28m² (max. 5 pers.). Veel 
buiten- en eetgedeeltes nodigen de passa-

giers uit om te genieten van het voorbijtrek-
kende landschap. Ouders kunnen een duik 
nemen in het zwembad en kinderen zullen 
dol zijn op hun aparte kinderbad op het dek. 
De ruime spa- en wellnessruimte biedt niets 
dan ontspanning. Er zijn ook verschillende re-
creatieve activiteiten aan boord. 

SCHEEPSINFO
Passagiers 280 personen
Kajuiten 140

Snelheid Max. 24km/h

Bouwjaar 2022

Lengte x breedte 135 m x 17,7 m

Vlag Zwitserland

Werf Concordia DAMEN 
B.V. Werkendam

MS A-ROSA SENA
�Gloednieuw schip
�Premium All-inclusive


