
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    RIJN – Duitsland of Nederland/België                                     MS SWISS CROWN – 4ster plus 
     8 dagen vanaf € 919 pp                        

RIJN – Duitsland – 15 augustus en 05 september 2020 

dag 1 : Düsseldorf………….………..heenreis + inscheping 16u30 

dag 2 : Koblenz……………………………………van 07u00 tot 13u00 

dag 3 : Bernkastel………………………………..van 06u30 tot 13u00 

             Trier……………………………………………………...vanaf 19u30 

dag 4 : Trier………………………………………………………….tot 17u00 

dag 5 : Cochem……………………………………van 11u00 tot 17u00 

dag 6 : Rüdesheim……………………………….van 07u00 tot 14u00 

             Bonn……………………………………………………..vanaf 20u00 

dag 7 : Bonn………………………………………………………….tot 13u00 

dag 8 : Düsseldorf………………………...ontscheping en terugreis 

RIJN – Nederland/België – 29 augustus 2020 

dag 1 : Düsseldorf……………………heenreis + inscheping 15u30 

dag 2 : Amsterdam…………………………………………..vanaf 06u30 

dag 3 : Amsterdam…………………………………………….…tot 06u30 

             Hoorn………………………………………van 09u30 tot 20u00 

dag 4 : Rotterdam……………………………….van 10u00 tot 19u30 

dag 5 : Gent……………………………………..…van 09u30 tot 20u00 

dag 6 : Antwerpen………………………………van 06u00 tot 17u00 

dag 7 : Nijmegen…………………………………van 09u00 tot 15u00 

dag 8 : Düsseldorf…………………………ontscheping en terugreis 

2020 

all-inclusive 

buitenkajuit 
prijs per persoon 

trein + cruise privé transfer + 
cruise 

2-pers Smaragd dek 
klein vast raam 

    € 919 € 1.049 

2-pers. Rubin dek 
panorama-raam 

€ 1.135 € 1.259 

Junior suite Rubin dek 
panorama-raam 

€ 1.295 € 1.419 

2-pers. Diamant dek 
echt balkon 

€ 1.239 € 1.365 

 

 

treinprijs (vanaf Brussel Zuid) en vaarschema’s onder voorbehoud 

privé transfer (vanaf en tot uw voordeur) gebaseerd op 2 personen uit Limburg, prov. Antwerpen en Vlaams-Brabant.  Vanuit andere locaties is er een toeslag. 

Heen en terug per trein of privé transfer 

Inclusief 

- reis heen en terug volgens gekozen formule 

- 8 dagen cruise in gekozen kajuittype, met vol pension 

- selectie van dranken aan boord 

- fooien en WLAN aan boord 

- badkamerprodukten van Rituals 

- welkomstcocktail, captain’s dinner en entertainment 

- gebruik van alle faciliteiten aan boord 

- minibar gevuld met water, bier en frisdranken 

- bagageservice bij het in- en ontschepen 

- havengelden en btw 

exclusief : excursies, lokale transfer, 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 + … 

gerenoveerd in 2018 

Alle buitenkajuiten met TV, radio, minibar, haardroger, airco, 

douche en toilet. Genieten van de perfecte gastvrijheid op een 

drijvend hotel met een doordachte  inrichting. 


