RI VE R C R U I S E S . b e
VERRUIM JE HORIZON

Romantiek langs de Rijn [MS Anesha - 5*]

4-daagse cruise vanaf € 489,- p.p.
REISDATA 2021

27-30 september | 30 sept-3 oktober | 3-6 oktober | 6-9 oktober | 9-12 oktober | 18-21 oktober | 21-24 oktober | 24-27 oktober | 27-30 oktober

VAARROUTE

UW SCHIP

Dag 1 Bonn [inscheping 14.00u, vertrek 16.00u].
Dag 2 Mainz [07.30u-15.30u]
Rüdesheim [a. 17.30u] het centrum van het Rijn-romantisme.
Dag 3 Rüdesheim [v. 08.30u]
Passage Loreley
Koblenz [12.30u-18.30u] op de samenvloeiing van
Moezel en Rijn.
Linz am Rhein [a. 20.30u] één van de vele schilderachtige plaatsjes langs de Rijn. Ideaal voor een romantische avondwandeling over de cobblestone straatjes
in het centrum.
Dag 4 Linz am Rhein [v. 07.00u]
Bonn [a. 09.00u, ontscheping 10.00u] - voormalige hoofdstad van West-Duitsland en geboorteplaats van
Beethoven.

P smaakvolle en hoogwaardige ambiance in een luxe stijl
P culinaire hoogstandjes
P ruime, elegante cabines (meeste met Frans balkon)
P panoramalounge
P sauna
P WiFi (tegen betaling)

INCLUSIEF

Vaarschema onder voorbehoud.

P cruise volgens vaarschema
P accommodatie in geboekte categorie
P volpension vanaf diner op de eerste dag tot en met ontbijt op de laatste
dag aan boord
P welkomstcocktail
P captain’s dinner
P midnightsnack
P entertainmentprogramma
P gebruik van de boordfaciliteiten
P bagageservice bij in- en ontschepen
P havengelden
P BTW

DEK

CATEGORIE

PRIJS

P vervoer tussen België en begin/eindpunt van de cruise - excursies - lokale
transfers - dranken - fooien - persoonlijke uitgaven - reisverzekeringen

Neptun

buitenkajuit

€ 489,- p.p.

met klein venster (kan niet worden geopend)

Saturn

buitenkajuit

€ 545,- p.p.

Orion

buitenkajuit

€ 655,- p.p.

met Frans balkon
met Frans balkon

EXCLUSIEF

VEILIGHEIDSMAATREGELEN (GELDIG OP MOMENT VAN PUBLICATIE)

PNegatieve covid-test, niet ouder dan 72u, vereist (opgesteld in het Engels)
P screening door vragenlijst
P mondmasker verplicht (behalve in uw kajuit en bij de maaltijden)
P regelmatige en verplichte koortsmeting tijdens de cruise
P invullen van Belgisch PLF-formulier voor terugreis naar huis
P systematische ontsmetting van alle ruimtes aan boord
P minder passagiers aan boord
P herindeling van het restaurant
P beperkt aantal personen per excursie
P draadloze headset tijdens de excursies
Algemeen voorbehoud van toepassing.

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.

