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Ervaar de Zuidelijke Rijn [MS A-ROSA AQUA - 4*]

8 dagen vanaf 1.149,- € p.p.

REISDATUM 24-31 juli 2022
UW SCHIP

VAARROUTE
DAG

HAVEN

AANKOMST

VERTREK

Dag 2 Mainz

12:00

17:00
16:00

Dag 3 Straatsburg/Kehl

13:00

-

Dag 4 Straatsburg/Kehl

-

13:00

Dag 5 Bazel

08:30

19:30

Dag 6 Breisach

07:30

13:00

Dag 7 Koblenz

16:00

22:00

Dag 8 Keulen

06:00

-

Dag 1 Keulen

Ontscheping na het ontbijt.

DEK

CATEGORIE

1

S - buitenkajuit

vanaf € 1.149,-

1

A - buitenkajuit

vanaf € 1.299,-

C - buitenkajuit

vanaf € 1.629 ,-

2

PRIJS P.P.*

Frans balkon

3

D - buitenkajuit

vanaf € 1.699 ,-

Frans balkon
*Single supplement: 40%.

P Ruim zonnedek met relaxte sfeer
P Voldoende ligstoelen, parasols en luifels
P Verwarmde buitenbubbelbad
P Shovelboard, putting green en gigantisch schaakbord
P Restaurant buitenruimte
P Wijnbar en Marktrestaurant
P Casual dresscode

INCLUSIEF

P VolpensionPlus: uitgebreid ontbijt-, lunch- en dinerbuffet, extra
inschepingssnack en thee- en koffieuurtje. Op veel cruises,
seizoenssupplementen zoals een middernachtsnack.
P Hoogwaardige 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.
P Engelssprekend reismanagement op onze internationale
schepen.
P Gratis gebruik van de faciliteiten aan boord zoals sauna en
fitnessruimte.
P 15% korting op behandelingen in onze SPA-ROSA.
P Badkamerbenodigdheden en badjas in de cabine.
P Entertainment aan boord.
P Haven belastingen.
P vele andere diensten.

EXCLUSIEF

P Vervoer tussen België en het begin- en eindpunt van de cruise Excursies - fooien - 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.

Straatsburg

Bazel

Breisach

Straatsburg is het centrum van Europese beleidsvorming. Met zijn middeleeuwse vakwerkhuizen en elegante stadspaleizen onderscheidt
Straatsburg zich echt van de massa.
Maar het hoogtepunt is de kathedraal. Vanaf het uitkijkplatform lijken
de vakwerkhuizen van de stad zo
klein als stukjes uit een modelspoorbaan. Geniet van uw dag in het Franse deel van het Rijngebied!

Veel mensen zijn alleen door de ‘Poort
naar Zwitserland’ gereden of gepasseerd. Nu, terwijl uw Rijncruise u langs
de zuidelijke Rijn voert, leert u Bazel
veel beter kennen. De stad is de thuisbasis van de oudste universiteit van
Zwitserland. Andere hoogtepunten zijn
de middeleeuwse oude stad met zijn
trappen en de poort van Spalen - plus
27 musea.

Het stadje Breisach ligt op een steile klif langs de Rijn, ten zuidwesten
van de Kaiserstuhl-heuvels. Het belangrijkste herkenningspunt is de
kathedraal, Münster Sankt Stephan.
Hoog boven de stad op een heuvel
(Latijnse naam: Mons Brisiacus), kijkt
de kerk uit over de Rijnvallei en herbergt een indrukwekkende verzameling kunstwerken. Ook Geldermann,
een bekende producent van mousserende wijn, is hier gevestigd. Een
bezoek aan Breisach is een absolute
must tijdens uw Rijncruise.

MS A-ROSA AQUA

P
ALL-IRNEMIUM
CLUSIV

E

A-ROSA AQUA - Cruisen op een rivier is
zeker niet het snelste vervoermiddel. En de
talloze meanders van de Rijn zijn ook niet de
snelste manier om van A naar B te komen.
Maar dat is precies wat we u willen geven:
een beetje tijd voor u om te ontspannen en
tot rust te komen. Terwijl u op uw gemak
geniet van het adembenemende rivierlandschap, kunt u echt tijd voor uzelf nemen.
Maak het u gemakkelijk in uw knusse hut of
dagdromen in SPA-ROSA en op het zonnedek. Als je wilt, kun je ook deelnemen aan
onze vele spannende activiteiten.
Talen aan boord - op onze A-ROSA AQUA
wordt Engels en Duits gesproken. Documenten zijn beschikbaar in het Engels en onze internationale hosts staan klaar om u te helpen.

Betaalmiddelen aan boord - De munteenheid 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, met Bancontactkaart of met
de volgende creditcards: MasterCard, VISA,
American Express.
SCHEEPSINFO
Passagiers
202 personen
Buitenkajuiten

99

Snelheid

Max. 22km/h

Bouwjaar

2009

Lengte x breedte

135 m x 11,4 m

Vlag

Duitsand

Werf

Neptun Werft GmbH,
Warnemünde

