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Cruise op de Douro [MS Andorinha - 5*]

ALL INCLUSIVE
AAN BOORD

8-daagse cruise vanaf € 1.710 pp - Porto-Porto
REISDATA 2021

3-10 juli | 10-17 juli | 17-24 juli | 24-31 juli

VAARROUTE

DEK

Dag 1 Porto [inscheping in de namiddag]. De 2 belangrijkste stad
van Portugal.
Dag 2 Porto [vertrek 11:30]. Bezoek het sfeervolle oude centrum aan de monding van de Douro, met de 6 bruggen tussen Porto en Vila Nova de Gaia. à Peso da
Régua [aankomst 19:30]. Hét centrum van de Port-wijnen en dat al sinds de 18e eeuw.
Dag 3 Peso da Régua [vertrek 13:15] à Pinhão [aankomst 16:00].
Gelegen in het centrum van de wijnstreek en thuisbasis van veel historische Port-wijnmakerijen.
Dag 4 Pinhão [vertrek 10:30] à Peso da Régua [12:30-18:30]
à Porto Antigo [aankomst 20:30]. Klein, gezellig stadje
in de Dourovallei, vlak bij Cinfães waar u kan zwemmen in een stuwmeer.
Dag 5 Porto Antigo [vertrek 09:30] à Entre-Os-Rios [aankomst
12:00]. Een kuuroord aan de samenvloeiing van de rivieren Douro en Tâmegas.
Dag 6 Entre-Os-Rios [vertrek 12:30] à Porto [aankomst 16:00]
e

Dag 7 Porto [volledige dag]
Dag 8 Porto [ontscheping na het ontbijt]
Aanlegplaatsen en -tijden onder voorbehoud.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN OP 20 APRIL 2021

PNegatieve
P
covid-test, niet ouder dan 72u, vereist (opgesteld in het Engels)
PPscreening door vragenlijst
PPmondmasker verplicht (behalve in uw kajuit en bij de maaltijden)
PPregelmatige en verplichte koortsmeting tijdens de cruise
PPinvullen van Belgisch PLF-formulier voor terugreis naar huis
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

CATEGORIE

PRIJS *

Smaragd 2-pers. kajuit (15m²)

vanaf € 1.710 p.p.

Smaragd 2-pers. kajuit (20m²)

vanaf € 1.915 p.p.

Rubin

Suite (22m²) met Frans balkon

vanaf € 2.230 p.p.

Diamant Suite (22m²) met Frans balkon

vanaf € 2.230 p.p.

Diamant Master Suite (28m²) met Frans balkon

vanaf € 2.590 p.p.

met klein venster (kan niet worden geopend)
met klein venster (kan niet worden geopend)

* Single-toeslag: 20% voor tweepersoonskajuiten, 100% voor suites (beperkt
aanbod).
** Last minute korting nog niet verwerkt in bovenvermelde prijzen.

OPTIONEEL EXCURSIEPAKKET: €199 p.p. (met Duitstalige gids)

PPstadstour Porto
PPuitstap naar Lamego
PPuitstap naar Villa Real
PPuitstap naar Braga en Guimaraes
PPbezoek aan een wijnkelder met port-proeverij

INCLUSIEF

PPvol pension, van avondmaal op dag 1 tot en met ontbijt op de laatst dag
van de cruise
PPuitgebreide selectie van dranken aan boord
PPminibar in de kajuit met water, frisdrank en bier
PPfooien aan boord
PPWi-Fi aan boord
PPbadkamerproducten van Rituals

EXCLUSIEF

PPVervoer tussen België en begin- en eindpunt van de cruise
PPexcursies
PPandere dranken
PPpersoonlijke uitgaven
PPreisverzekering
PPalle diensten en services die niet vermeld staan in de rubriek INCLUSIEF

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.

Porto

Pinhão

Entre-os-Rios

Porto betovert met zijn kronkelende en pittoreske straatjes. U kan er
een wandeling maken door het middeleeuwse centrum om de Clérigos-toren en de kathedraal te zien,
een tram nemen naar de monding
van de Douro of genieten van een
boottocht in een van de „Rabelos“,
de beroemde houten portwijnboten, terwijl u geniet van de prachtige bruggen van de stad. Een bezoek
aan Porto mag natuurlijk niet compleet zijn zonder een bezoek aan een
van de portwijnkelders, waar u in een
nobele sfeer de lokale portwijn kunt
proeven.

Gelegen in het centrum van de
Douro-wijnstreek en thuisbasis van
veel historische Port-wijnmakerijen.
Hier geniet u van het zicht op mooie
wijngaarden onder het genot van een
heerlijk glaasje port.
Ook het stationsgebouw is een trekpleister. Het dateert uit de 19e eeuw
en het interieur van dit gebouw is volledig bedekt met artistieke tegelschilderijen.

Entre-os-Rios is een kuuroord waar
u de samenvloeiing van de rivieren
Douro en Tâmegas kan aanschouwen. De plaats wordt gekenmerkt
door een populair thermaal bad en
een uitgestrekt park, perfect om te
wandelen. Direct aan de rivier staat
de grote rouwende engel, een monument gebouwd ter nagedachtenis
aan de slachtoffers van de instorting
van de brug in 2001.

MS ANDORINHA

Ga op een onvergetelijke reis met het luxe
5-sterrencruiseschip MS ANDORINHA dat
plaats biedt aan 88 gasten in 44 ruime hutten. De Master Suites, Suites en Double hutten zijn volledig uitgerust met flatscreen tv,
Nespresso apparaat, minibar, kluis, airconditioning, föhn, regendouche en telefoon.
FACILITEITEN
• Gezellige lounge met wisselend avond
entertainment
• Compass Rose - hoofdrestaurant met
flexibele maaltijden en vrije zitplaatskeuze
• Arthur‘s Bistro - bistro over twee verdiepingen als alternatief voor het hoofdrestaurant met klassieke gerechten voor
lunch en diner
• Groot zwembad en comfortabele ligstoelen op het zonnedek

• Gratis
• Lift

dek

huurfietsen (beperkt aantal)
verbindt alle dekken behalve zonne-

SCHEEPSINFO*
Passagiers
max. 88 gasten
Bemanning

40 personen

Buitenkajuiten

44

Bouwjaar

2019

Lengte

80 m

Breedte

11,45 m

Vlag

Zwitserland

*Het schip is volledig voorzien van airconditioning.

