VOORKEUR CRUISES - LENTECRUISE
Ieder jaar selecteert Cruise Selection een aantal cruises
met comfortabele schepen voor haar gasten. Alleen bij
deze cruises worden de heen- en terugreis verzorgd
met comfortabele touringcars die uit verschillende
centraal gelegen plaatsen vertrekken. U kan dus
gemakkelijk opstappen en wordt tot op de kade van het
cruiseschip gebracht. En na afloop van de cruise brengt
de touringcar u weer comfortabel naar de plaats terug
waar u opstapte.
ms Rhein Prinzessin.
Voor deze speciale cruises hebben wij weer een afspraak
kunnen maken met de rederij van het comfortabele ms
Rhein Prinzessin. Er wordt Nederlandstalige begeleiding
aan boord voorzien, de verzorging is uitstekend, de
keuken voortreffelijk en de sfeer heel gezellig. Ook de
vaarschema´s zijn weer met zorg samengesteld. Met dit
schip heeft u een heerlijke vakantie in het vooruitzicht,
ongedwongen, zorgeloos en comfortabel.
De touringcar.
Natuurlijk hebben wij weer comfortabele touringcars
die u opwachten in Oostende, Gentbrugge, Antwerpen
en Hasselt. De opstapplaatsen en -tijden maken wij bij
boeking bekend. Vanaf het moment dat u bent ingestapt
en comfortabel zit is uw vakantie begonnen. Onderweg
kan u genieten van de wisselende landschappen en
steden waar u langs en doorrijdt zonder dat u zich
zorgen hoeft te maken over de juiste route en tijdig
arriveren. Dat is nog eens een aangenaam begin van
uw reis. En na afloop van de heerlijke cruise reist u weer
comfortabel naar de plaats waar u bent opgestapt.
Alles tot in de puntjes verzorgd, zoals u dat wil.
de hoogtepunten op deze route :
Amsterdam, de Nederlandse hoofdstad, staat
bekend om z’n artistieke erfgoed, het uitgebreide
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grachtennetwerk en de smalle gevelhuizen, een erfenis
uit de Gouden Eeuw. In het Museumkwartier bevinden
zich het Van Gogh Museum, het Rijksmuseum met
werken van Rembrandt en Vermeer, en het Stedelijk
Museum met moderne kunst.
In een tijd van handel, ontdekkingen en rijkdom voor
Nederland stond de verbazingwekkende stad Hoorn
bekend om zijn belang voor de Verenigde Oost-Indische
Compagnie. Ontdek de traditionele architectuur, de
pittoreske havens en de oude stad.
In de 17e eeuw was Enkhuizen een van de meest
welvarende steden van Nederland. Als lid van de VOC
won de stad aan macht en invloed. De rijke geschiedenis
van Enkhuizen is nog steeds zichtbaar, als u door de
oude binnenstad loopt met vele herenhuizen, grachten,
kerken, stadsmuren en havens.
Kampen is een oude Hanzestad met een levendig
karakter. Eigenlijk gewoon een openluchtmuseum. De
magnifieke skyline langs de rivier de IJssel, de Stadsbrug
met gouden wielen, de indrukwekkende poorten en de
historische binnenstad met honderden monumenten
geven de stad een authentieke uitstraling.
Deventer is één van de oudste steden van Nederland.
De ligging aan de IJssel maakte het mede mogelijk
dat de stad kon uitgroeien tot een belangrijk
handelscentrum. Als prominent lid van een
middeleeuwse handelsverbond beleefde de stad in de
14e en 15e eeuw haar ‘gouden jaren’. Het bijzondere
van Deventer is bovendien dat van haar rijke historie
zeer veel bewaard is gebleven.
Zutphen, aan de Berkel en de IJssel, is een van de
oudste steden van Nederland. De stad kende een rijke
geschiedenis, waarvan je vele sporen in het centrum
kunt vinden. Kerken, delen van vestingwerken, statige
pakhuizen en koopmanshuizen zijn nog steeds te
bewonderen. Deze fraaie architectuur vormt het
decor voor een aantrekkelijke mix van winkels, horeca,
evenementen en cultuur.

AANGENAME LENTECRUISE

MS RHEIN PRINZESSIN

+

6 dagen, vanaf € 539,- p.p.
Vaarschema
1. Busreis vanaf de opstapplaatsen* naar Amsterdam, inscheping 12.30 uur.
2. Amsterdam (06.00)
Hoorn (09.30-13.00), optie: stadswandeling. Andere excursies optioneel.
Enkhuizen (15.00-06.00), optie 1: Zuiderzeemuseum. Optie 2: stadswandeling.
3. Kampen (09.00-13.00), optie: stadswandeling. Andere excursies optioneel.
Deventer (17.00-08.00), optie: stadswandeling. Andere excursies optioneel.
4. Zutphen (10.00-17.00), stadswandeling. Andere excursies optioneel.
5. Düsseldorf (09.00-13.00), optie: stadswandeling. Andere excursies optioneel.
Keulen (18.00), optie: individuele stadswandeling.
6. Keulen, ontscheping om 13.00 uur, busreis naar de opstapplaatsen.
*= Opstapplaatsen zijn Oostende, Gentbrugge, Antwerpen en Hasselt.

Vertrekdata 2020
21 Maart

Prijzen per persoon, inclusief busreis.
Bij boeking vóór 1 december 2019 ontvangt u € 40,- korting! **
Buitenkajuit
Dek/ligging
2-pers. klein venster
Neptun, voor
2-pers. klein venster
Neptun
2-pers. panorama venster
Saturn
2-pers. balkon
Orion
Toeslag alleengebruik kajuit, beperkt mogelijk

Inclusief:
Busreis van Oostende, Gentbrugge, Antwerpen en Hasselt naar Amsterdam en retour
vanuit Keulen – cruise volgens vaarschema
– accommodatie in de geboekte categorie –
volpension vanaf middagmaal op de eerste
dag tot en met lichte lunch op de laatste
dag – welkomstcocktail – captain´s dinner
– afscheidscocktail – animatieprogramma –
muziekprogramma – bagageservice bij in- en
ontschepen – havengelden – BTW
Exclusief:
Excursies – dranken – fooien (ca. € 8,- per
persoon per dag) – persoonlijke uitgaven –
reisverzekering.

Prijs
€ 539,€ 589,€ 639,€ 739,    40%

**= Vroegboekkorting € 40,- per persoon bij boeking tot en met 30 november 2019 op een beperkt
aantal kajuiten.
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99 van onze brochure.
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