RI VE R C R U I S E S . b e
PRIVÉ-TRAN
S
van deur tot dFERS
eur

VERRUIM JE HORIZON

Adventcruise op de Main

[MS Robert Burns - 5* Luxe]
5-daagse minicruise vanaf € 430 pp - Frankfurt-Würzburg-Frankfurt
REISDATA
02-06 december 2020 | 10-14 december 2020 | 18-22 december 2020 | 26-30 december 2020
VAARROUTE
DAG

HAVEN

DEK

AANKOMST

VERTREK

Dag 1 Frankfurt/
Main

-

16:00

Dag 2 Wertheim

10:00

CATEGORIE

ALL INCLUSIVE
AAN BOORD

PRIJS *

Emerald 2-pers. kajuit (16m²) vanaf € 430
Ruby

2-pers. kajuit (16m²) vanaf € 570

PRIJS **

vanaf € 949
vanaf € 1.079

Frans balkon

16:00

Dag 3 Würzburg

08:00

19:00

Dag 4 Miltenberg

13:00

19:00

Dag 5 Frankfurt/
Main

07:00

-

UW SCHIP

PPOntspannen sfeer
PPVeel ruimte aan boord voor uw comfort
PPWarme kleuren en veel lichtinval zorgen voor een oase van rust
PPAlle hutten zijn buitenhutten, waarvan het grootste deel met
Frans balkon
PPGroot aantal mini-suites en suites

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

PPscreening door vragenlijst
PPverplichte temperatuurmeting
PPsystematische ontsmetting van alle ruimtes aan boord
PPminder passagiers aan boord
PPherindeling van het restaurant
PPbeperkt aantal personen per excursie
PPdraadloze headset tijdens de excursies

Diamond 2-pers. kajuit (16m²) vanaf € 665

vanaf € 1.175

Frans balkon

Ruby

Mini-suite (18m²)

vanaf € 888

vanaf € 1.389

Frans balkon
* Prijzen per persoon o.b.v. cruise-only.
** Prijzen per persoon o.b.v. cruise inclusief privé-transfers van deur
tot deur vanuit de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Supplementen vanaf de provincie Oost-Vlaanderen: € 80 p.p.
en vanaf de provincie West-Vlaanderen: € 200 p.p..

INCLUSIEF

PPcruise o.b.v. all-inclusive
PPruime selectie van dranken aan boord
PPfooien aan boord
PPbadkamerproducten van Rituals
PPbagageservice op dag 1 en dag 6
PPgebruik van alle boordfaciliteiten
PPentertainment-programma
PPhavengelden

EXCLUSIEF

PPExcursies, andere dranken, persoonlijke uitgaven,
reisverzekering,...

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.

