zomer
2020

vol pension – all inclusive – fooien aan boord en nog veel meer
€ 25 excursie-krediet per persoon.

MAIN HIGHLIGHTS/DUITSLAND

MS TREASURES

5 daagse minicruise vanaf € 450 pp

15 afreizen in jul en aug. 2020

dag 1: inscheping 14u00 te Frankfurt/Main
dag 2: Wertheim – facultatieve excursie Burg Wertheim
dag 3: Würzburg – facultatief bezoek aan deze barokstad
dag 4: Miltenberg
dag 5: Frankfurt/Main - ontscheping na het ontbijt

afvaartdata:
juli 2020 : 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
aug.2020 : 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27

5-ster luxe

5-ster luxe

elegant salon – restaurant – bistro-bar – fitness – zonnedek met bubbelbad - shop
moderne kajuiten met TV – ipod-dockingstation – minibar – kluis – airco – badjas – WLAN
inclusief:
buitenkajuiten
Drive + Cruise
Train + Cruise
2-pers. Emerald dek
€ 450 pp
€ 669 pp - € 25 excursie-krediet per persoon
vast raam
- cruise met vol pension
minisuite Emerald dek
€ 495 pp
€ 715 pp - selectie van dranken aan boord
vast raam
- fooien aan boord
minisuite Ruby dek
€ 650 pp
€ 875 pp - badkamerprodukten van Rituals
groot raam
- bagageservice op dag 1 en dag 5
suite Ruby dek
€ 750 pp
€ 979 pp
- gebruik van alle boordfaciliteiten
Frans balkon
minisuite Diamond dek
€ 795 pp
€ 1.025 pp - entertainment-programma
Frans balkon
- havengelden en BTW
mastersuite Diamond dek
€ 950 pp
€ 1.185 pp - treinreis h+t bij ‘Train + Cruise’
Frans balkon

Drive + Cruise = cruise only = reis h/t per eigen wagen
Train + Cruise = inclusief treinreis 2e klasse vanaf/tot Brussel

exclusief: excursies, andere dranken,
persoonlijke uitgaven, reisverzekering,…

SPECIALE VEILIGHEIDSMAATREGELEN: screening door vragenlijst + verplichte temperatuurmeting +
systematische ontsmetting van alle ruimtes aan boord + minder passagiers aan boord + herindeling
van het restaurant + beperkt aantal personen per excursie + draadloze headset tijdens de excursies

CRUISE SELECTION – 03-313 77 61 – river@cruiseselection.be
www.rivercruises.be

vaarschema + treinprijs onder voorbehoud

