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Welkom aan boord !
U heeft onze brochure gekozen, daar zijn we blij mee. 
Want in deze brochure vindt u de rivier- of kustcruise 
die u zoekt. Mooie bestemmingen, fantastische 
schepen en scherpe prijzen. Uw vakantie voor 2020. 
Die vakantie hebben wij met zorg samengesteld.
Wij varen al vele jaren op rivieren als de Rijn, Donau, 
Douro, Wolga, Nijl en Mekong. Daar komen dit jaar nog 
bij de cruises langs de kusten van Kroatië, Griekenland 
en de Seychellen. Dit betekent dat we een aantrekkelijk 
aanbod hebben aan bestemmingen. Door onze 
jarenlange ervaring en specialistische kennis hebben 
we ook steeds de juiste rederijen en de juiste schepen 
kunnen kiezen  Vandaar dat we ook trots zijn op deze 
brochure 
En we hebben niet alleen deze brochure, we hebben 
ook een uitgebreide website met daarop nog eens een 
groot aantal verschillende riviercruises op nog meer 
bestemmingen  
De cruises in deze brochure worden allemaal aan- 
geboden inclusief de heen- en terugreis. Daarmee weet 
u in één oogopslag wat de reissom voor uw vakantie is. 
En we geven op de introductie pagina´s nog een keur 
aan informatie die u van pas komt bij het maken van 
uw keuze. Want u wilt zorgenloos op vakantie en dat 
willen wij ook 
Mocht u nog vragen hebben of uitgebreidere informa- 
tie over schepen of vaarroutes willen, dan zijn uw 
reisagent en onze cruisespecialisten u steeds graag van 
dienst  

Verantwoordelijk uitgever Rony Broun - Travel in Style SARL, 
25 rue Maximilien, 6463 Echternach Luxemburg, onder 2013 
2452 173 – VATLU26754309.
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GOED OM WETEN

Inbegrepen in de prijs:
Bij iedere cruise vermelden wij de prijzen inclusief het 
vervoer van de luchthaven Zaventem/Brussel naar de 
haven van inscheping en van de haven van ontscheping 
naar de luchthaven van Zaventem/Brussel  Wanneer 
de heen- en terugreis per trein worden uitgevoerd, dan 
geldt de reis vanaf elk station in België en retour, het 
zogenaamde EBS 
Bij de Voorkeur Cruises worden de heen- en terugreis 
uitgevoerd per autocar en geldt een opstapschema dat 
bij boeking wordt aangegeven  
Bij alle beschrijvingen van de cruises staat in een 
vaste rubriek wat specifiek bij de cruise inclusief is en 
wat exclusief is. Indien hierin onverhoeds wijzigingen 
worden aangebracht dan verneemt u dat bij boeking 

Excursies:
In het vaarschema vermelden wij de excursies als optie. 
Deze opties zijn niet inbegrepen en kunnen door de 
rederij worden aangepast. Indien excursies wel zijn 
inbegrepen dan vermelden wij dat uitdrukkelijk  

Prijzen per persoon:
De prijzen zijn vermeld op basis van de gegevens ten 
tijde van de publicatie van deze brochure, augustus 
2019  Voor de vliegreizen geldt dat de prijzen gebaseerd 
zijn op de voordeligste boekingsklasse. Indien deze 
klasse ten tijde van boeking niet beschikbaar is dan 
hanteren wij het voordeligste tarief dat wel beschikbaar 
is en brengen wij het verschil in rekening 
Indien een rederij de prijzen steeds aanpast naar vraag 
en aanbod, dan kunnen wij in de brochure enkel een 
indicatieprijs vermelden. Vraag steeds een voorstel van 
de cruise in de periode dat u wilt reizen voor de actuele 
prijs- en reisgegevens. 

Vaarschema:
In de vaarschema’s worden alle aankomst- en 
vertrektijden gemeld. Soms blijkt een stop maar voor 
een half uur of uur. Dat heeft dan te maken met de 
aangeboden excursies en stappen passagiers alleen in 
of uit  Ook kan een korte stop te maken hebben met 
douane- en immigratieformaliteiten. Bij een aantal 
cruises wordt het programma kort beschreven en 
worden geen aankomst- en vertrektijden vermeld. 
Dit heeft specifiek met het vaargebied te maken. Het 
beschreven programma wordt zo nauwgezet mogelijk 
uitgevoerd   

Voorbehoud op de prijzen:
Ondanks al onze inspanningen om de juiste prijzen te 
vermelden, kan het voorkomen dat er prijzen tussentijds 
gewijzigd worden door bijvoorbeeld verhoging van 
nationale en/of lokale belastingen, koersverschillen, 
brandstoftoeslagen of andere maatregelen. Dergelijke 
tussentijdse prijsverhogingen zullen door ons tijdig 
worden doorgegeven en kunnen na boeking worden 
doorberekend  Overigens komt het ook voor dat 
rederijen hun tarieven tussentijds verlagen en worden 
de prijzen bij nieuwe boekingen door ons aangepast   

Maaltijden aan boord (vol pension):
Volpension aan boord betekent in de regel dat alle 
maaltijden zijn inbegrepen vanaf het diner op de eerste 
dag tot en met het ontbijt op de laatste dag  Bij enkele 
schepen zijn een selectie van dranken bij de lunch en 
het diner inbegrepen en bij andere schepen zijn alle 
drankjes aan boord inbegrepen. In het laatste geval 
noemen wij dat ‘all inclusive’. Maar hierbij zijn andere 
kosten van persoonlijk aard, zoals Spa-behandelingen, 
kapper of excursies niet inbegrepen.



55

Fooien aan boord:
Aan boord van schepen is het gebruikelijk dat de 
fooien voor de voltallige bemanning per dag bij uw 
boordrekening worden bijgeschreven. Deze fooien 
gelden niet alleen voor het bedienend personeel, 
maar ook voor de toegewijde medewerkers ‘achter de 
schermen’ , zoals de mecanicien in de machinekamer, 
de bootsman of de kok in het kombuis. De fooien 
variëren van € 5,- tot plus € 10,- per persoon per dag. 
Bij enkele schepen zijn deze fooien bij de reissom 
inbegrepen of ter discretie van de passagier en dan 
geven wij dat aan 

De kapitein heeft het laatste woord:
Alle cruises worden uitgevoerd volgens het 
gepubliceerde schema, tenzij zwaarwegende 
omstandigheden de goede uitvoering van de cruise 
verhinderen. Het is aan de kapitein van het schip hierin 
een keuze te maken in het belang van de veiligheid van 
de passagiers, de bemanningsleden en het schip.  

Reisformaliteiten:
De reiziger is in alle gevallen en onder alle 
omstandigheden zelf verantwoordelijk voor de 
juiste reisdocumenten (identiteitskaart, paspoort, 
visa, inentingen, medische voorschriften etc.) die 
noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van het 
reisarrangement  Alle voorkomende kosten verbonden 
aan het verkrijgen van documenten of de kosten ten 
gevolge van het niet hebben van de juiste documenten 
zijn voor rekening van de reiziger  

Geniet van uw reis:
Als u kiest voor een vakantie in het buitenland, dan 
kiest u tegelijkertijd voor een kennismaking met andere 
culturen en gewoonten dan u thuis gewoon bent. Dat 
is één van de aantrekkelijke kanten van uw vakantie.  
Maar het is goed er met uw vakantieverwachtingen 
rekening mee te houden  U kan dan meer genieten van 
uw vakantie en het voorkomt onnodige teleurstelling.

Persoonlijke medicatie:
Als u medicijnen gebruikt, neem dan voldoende 
voorraad mee  Voor alle zekerheid is het verstandig een 
recept in het Latijn en/of Engels bij u te hebben.

Klacht:
Het kan gebeuren dat u tijdens uw reis reden ziet voor 
een klacht. Dit dient u terstond aan boord te melden. 
Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan 
dient u direct contact met ons op te nemen  Geef ons 
de kans tijdens de reis het probleem te verhelpen. 
Wacht niet tot u terug bent, want dan hebben wij niet 
de gelegenheid gehad de klacht naar tevredenheid op 
te lossen. Indien u onverhoopt verzuimt een klacht 
meteen door te geven tijdens de reis, kan dit betekenen 
dat u het recht op eventuele vergoeding verliest. Na uw 
reis kan u eventuele klachten schriftelijk melden.

Overigens verwijzen wij naar het Algemeen 
Voorbehoud op pagina 98 en 99 van deze brochure en 
naar de Algemene & Bijzondere Voorwaarden (pagina 
96 en 97).
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ONZE VLOOT

Kwaliteitsbewaking:
In deze brochure vindt u een groot aantal schepen van 
uitstekende kwaliteit. Wij zijn trots op onze vloot, want 
steeds hebben wij de beste schepen in de categorie 
waarin ze varen  
Daarvoor wordt ieder jaar opnieuw een bezoek 
gebracht aan de rederij, zodat wij op de hoogte 
blijven  Ook luisteren wij goed naar de commentaren 
van onze passagiers, want per slot zijn zij de beste 
ervaringsdeskundigen  
Dan horen wij hoe de kajuiten zijn, of de bemanning 
vriendelijk is en of het eten lekker was en er voldoende 
was. Maar ook of de excursies goed waren en het 
entertainment ook werkelijk vermakelijk was  Zo 
hebben wij controle over het product op één detail na: 
het weer  
Wist u dat door de goede keuze van schip en vaargebied 
het weer nauwelijks een spelbreker is? Er is aan boord 
altijd wat leuks te doen!

Ieder schip als een boegbeeld:
De verschillende schepen hebben wij in categorieën 
ingedeeld. U kunt deze vergelijken met de steraan- 
duidingen bij hotels. In plaats van sterren gebruiken 
wij boegbeelden en een plusteken. De volgende 
categorieën zijn van toepassing op de schepen in deze 
brochure:

Comfort        prima standaardklasse  
     schepen  

Premium     echt wel betere categorie  
  van schepen, die op meer  
  dan één vlak uitblinken  

Deluxe  het neusje van de  
  zalm, deze schepen  
  staan aan de top op  
  alle gebied  
Een + bij de beoordeling staat voor een schip dat binnen 
zijn categorie op een nog iets hoger niveau staat 

Taal aan boord:
Bij ieder schip wordt ook aangegeven welke taal er aan 
boord wordt gesproken met als symbool een vlaggetje  
Per schip kunnen meerdere talen gesproken worden 
en dan staan er ook meerdere vlaggetjes bij. Natuurlijk 
worden aan de receptie van de schepen vaak meerdere 
talen gesproken, maar alleen de voertaal aan boord 
wordt door ons vermeld  

 = Duits,  = Engels,

 = Nederlands,  = Frans
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Aanlegplaatsen:
Niet altijd kunnen de schepen op sommige bestemmin- 
gen in het centrum aanmeren. De plek wordt meestal 
door de havenautoriteiten toegewezen. Het stromende 
water en  motorgeluiden zorgen mogelijk voor enige 
overlast. Dit is onvermijdelijk op een schip. 
Vaak moet u even wennen aan de nieuwe omgevings- 
geluiden  Als u daar rekening mee houdt dan bent u er 
ook het snelst aan gewend 

Kledijvoorschriften aan boord:
Op de schepen geldt voor de avondmaaltijden meestal 
een ‘dress-code’. Slippers, bad- of strandkleding zijn 
aan tafel vaak niet toegestaan  

Er wordt verwacht dat u in gepaste kleding aan het 
diner verschijnt. Het welkomstdiner en het Captain’s 
Dinner zijn extra feestelijk. Houdt u hier alstublieft 
rekening mee bij het pakken van uw koffer. 

Op vrijwel alle schepen wordt een animatieprogramma 
en entertainment aangeboden. Hierbij moet u denken 
aan bijvoorbeeld een muzikaal avondprogramma  
De hotelmanager aan boord kan om welke reden 
ook besluiten dat bepaalde onderdelen van zo’n 
programma niet plaatsvinden 

Onderhoud van kajuiten:
In principe wordt uw kajuit dagelijks schoongemaakt. In 
uw kajuit vindt u verdere informatie over de wisseling 
van handdoeken en bedlinnen  Voor vragen of speciale 
wensen kunt u altijd terecht bij de receptie aan boord.

Speciale diëten en allergieën:
De dieetmogelijkheden aan boord verschillen per schip. 
Als u een dieet volgt, laat ons dat dan bij boeking weten 
en vermeld duidelijk welk dieet het betreft (dieetlijst). 
Het verzorgen van een dieet geldt voor de maaltijden 
aan boord, niet tijdens excursies aan wal. Eventuele 
meerkosten voor een dieet dienen ter plaatse te 
worden afgerekend en zijn derhalve niet inbegrepen  
Hetzelfde geldt voor evenuele voedselallergieën.

Niet roken aub:
Aan boord van de schepen mag binnen niet gerookt 
worden  Alleen op het Zonnedek en (bij sommige 
schepen) op het terras of gangboord mag worden 
gerookt. In vele landen binnen de EU geldt dat het 
verboden is te roken in openbare ruimtes, in cafés en 
restaurants 

Scheepsbeschrijvingen:
Van alle schepen geven wij achter in deze brochure 
een korte beschrijving. Mocht u specifieke informatie 
wensen alvorens u boekt, dan zijn wij u graag 
behulpzaam  Ook voor mensen met een handicap 
zijn er vaak voorzieningen aan boord  Laat u goed 
informeren over de mogelijkheden alvorens te boeken 
en reis in dergelijk geval altijd in gezelschap van een 
verzorger of begeleider. Kunnen wij u helpen? Dat doen 
we graag, onze reisagenten en specialisten adviseren u 
met kennis van zaken  

Wij zien u allen graag aan boord van een van de schepen 
uit ́ onze vloot` 
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RIJN, MOEZEL, DONAU,…
Centraal Europa heeft natuur  
en kunstschatten in overvloed

SEINE, RHONE, …
Varen als God in Frankrijk

DUORO-vallei
Portugal zoals het echt is

SENEGAL  en GAMBIA
Ontdek West Afrika op z’n best

NIJLCRUISE
Eeuwenoude culturen vanaf  
de heilige Nijl

SEYCHELLEN
Het paradijs  
op aarde
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GRIEKENLAND  
en DALMATISCHE KUST
Ontdek de oude geschiedenis 
van Europa

MYANMAR
The Golden Land

MEKONG
Het verre oosten met al zijn 
pracht en mystiek

WOLGA
Het speelterrein  
van de schatrijke tsaren
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VOORKEUR CRUISES - LENTECRUISE
Ieder jaar selecteren wij een aantal cruises met 
confortabele schepen voor onze gasten   Alleen bij 
deze cruises worden de heen- en terugreis verzorgd 
met comfortabele touringcars die uit verschillende 
centraal gelegen plaatsen vertrekken  U kan dus 
gemakkelijk opstappen en wordt tot op de kade van het 
cruiseschip gebracht. En na afloop van de cruise brengt 
de touringcar u weer comfortabel naar de plaats terug 
waar u opstapte  

ms Rhein Prinzessin. 
Voor deze speciale cruises hebben wij weer een afspraak 
kunnen maken met de rederij van het comfortabele ms 
Rhein Prinzessin. Er wordt Nederlandstalige begeleiding 
aan boord voorzien, de verzorging is uitstekend, de 
keuken voortreffelijk en de sfeer heel gezellig. Ook de 
vaarschema´s zijn weer met zorg samengesteld. Met dit 
schip heeft u een heerlijke vakantie in het vooruitzicht, 
ongedwongen, zorgeloos en comfortabel.

De touringcar.
Natuurlijk hebben wij weer comfortabele touringcars 
die u opwachten in Oostende, Gentbrugge, Antwerpen 
en Hasselt. De opstapplaatsen en -tijden maken wij bij 
boeking bekend  Vanaf het moment dat u bent ingestapt 
en comfortabel zit is uw vakantie begonnen. Onderweg 
kan u genieten van de wisselende landschappen en 
steden waar u langs en doorrijdt zonder dat u zich 
zorgen hoeft te maken over de juiste route en tijdig 
arriveren. Dat is nog eens een aangenaam begin van 
uw reis. En na afloop van de heerlijke cruise reist u weer 
comfortabel naar de plaats waar u bent opgestapt  
Alles tot in de puntjes verzorgd, zoals u dat wil. 

de hoogtepunten op deze route :
Amsterdam, de Nederlandse hoofdstad, staat bekend 
om z’n artistieke erfgoed, het uitgebreide grachten-

netwerk en de smalle gevelhuizen, een erfenis uit de 
Gouden Eeuw. In het Museumkwartier bevinden zich 
het Van Gogh Museum, het Rijksmuseum met werken 
van Rembrandt en Vermeer, en het Stedelijk Museum 
met moderne kunst 
In een tijd van handel, ontdekkingen en rijkdom voor 
Nederland stond de verbazingwekkende stad Hoorn 
bekend om zijn belang voor de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie. Ontdek de traditionele architectuur, de 
pittoreske havens en de oude stad.
In de 17e eeuw was Enkhuizen een van de meest 
welvarende steden van Nederland. Als lid van de VOC 
won de stad aan macht en invloed. De rijke geschiedenis 
van Enkhuizen is nog steeds zichtbaar, als u door de 
oude binnenstad loopt met vele herenhuizen, grachten, 
kerken, stadsmuren en havens.
Kampen is een oude Hanzestad met een levendig 
karakter. Eigenlijk gewoon een openluchtmuseum. De 
magnifieke skyline langs de rivier de IJssel, de Stadsbrug 
met gouden wielen, de indrukwekkende poorten en de 
historische binnenstad met honderden monumenten 
geven de stad een authentieke uitstraling.
Deventer is één van de oudste steden van Nederland. 
De ligging aan de IJssel maakte het mede mogelijk 
dat de stad kon uitgroeien tot een belangrijk 
handelscentrum  Als prominent lid van een 
middeleeuwse handelsverbond beleefde de stad in de 
14e en 15e eeuw haar ‘gouden jaren’. Het bijzondere 
van Deventer is bovendien dat van haar rijke historie 
zeer veel bewaard is gebleven  
Zutphen, aan de Berkel en de IJssel, is een van de 
oudste steden van Nederland. De stad kende een rijke 
geschiedenis, waarvan je vele sporen in het centrum 
kunt vinden. Kerken, delen van vestingwerken, statige 
pakhuizen en koopmanshuizen zijn nog steeds te 
bewonderen. Deze fraaie architectuur vormt het 
decor voor een aantrekkelijke mix van winkels, horeca, 
evenementen en cultuur  



11

Vaarschema
1. Busreis vanaf de opstapplaatsen* naar Amsterdam, inscheping 12.30 uur. 
2. Amsterdam (06.00)
 Hoorn (09.30-13.00), optie: stadswandeling. Andere excursies optioneel.
 Enkhuizen (15.00-06.00), optie 1: Zuiderzeemuseum. Optie 2: stadswandeling. 
3. Kampen (09.00-13.00), optie: stadswandeling. Andere excursies optioneel.
 Deventer (17.00-08.00), optie: stadswandeling. Andere excursies optioneel.
4. Zutphen (10.00-17.00), stadswandeling. Andere excursies optioneel.
5. Düsseldorf (09.00-13.00), optie: stadswandeling. Andere excursies optioneel.
 Keulen (18.00), optie: individuele stadswandeling. 
6. Keulen, ontscheping om 13.00 uur, busreis naar de opstapplaatsen.
*= Opstapplaatsen zijn Oostende, Gentbrugge, Antwerpen en Hasselt.

Prijzen per persoon, inclusief busreis.  
Bij boeking vóór 1 december 2019 ontvangt u € 40,- korting! **
Buitenkajuit Dek/ligging Prijs
2-pers. klein venster Neptun, voor € 539,-
2-pers. klein venster Neptun € 589,-
2-pers. panorama venster Saturn € 639,-
2-pers. balkon Orion  € 739,-
Toeslag alleengebruik kajuit, beperkt mogelijk     40%
**= Vroegboekkorting € 40,- per persoon bij boeking tot en met 30 november 2019 op een beperkt 
aantal kajuiten 
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

Inclusief:
Busreis van Oostende, Gentbrugge, Antwer-
pen en Hasselt naar Amsterdam en retour 
vanuit Keulen – cruise volgens vaarschema 
– accommodatie in de geboekte categorie – 
volpension vanaf middagmaal op de eerste 
dag tot en met lichte lunch op de laatste 
dag – welkomstcocktail – captain´s dinner 
– afscheidscocktail – animatieprogramma – 
muziekprogramma – bagageservice bij in- en 
ontschepen – havengelden – BTW
Exclusief: 
Excursies – dranken – fooien (ca. € 8,- per 
persoon per dag) – persoonlijke uitgaven – 
reisverzekering 

 AANGENAME LENTECRUISE
6 dagen, vanaf € 539,- p.p. scheepsbeschrijving pag  86

MS RHEIN PRINZESSIN

Vertrekdata 2020
21 Maart 

+

Vroegboek 
korting
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VOORKEUR CRUISES - NAJAARSCRUISE
Ieder jaar selecteren wij een aantal cruises met 
confortabele schepen voor onze gasten   Alleen bij 
deze cruises worden de heen- en terugreis verzorgd 
met comfortabele touringcars die uit verschillende 
centraal gelegen plaatsen vertrekken  U kan dus 
gemakkelijk opstappen en wordt tot op de kade van het 
cruiseschip gebracht. En na afloop van de cruise brengt 
de touringcar u weer comfortabel naar de plaats terug 
waar u opstapte  

ms Rhein Prinzessin. 
Voor deze speciale cruises hebben wij weer een afspraak 
kunnen maken met de rederij van het comfortabele ms 
Rhein Prinzessin. Er wordt Nederlandstalige begeleiding 
aan boord voorzien, de verzorging is uitstekend, de 
keuken voortreffelijk en de sfeer heel gezellig. Ook de 
vaarschema´s zijn weer met zorg samengesteld. Met dit 
schip heeft u een heerlijke vakantie in het vooruitzicht, 
ongedwongen, zorgeloos en comfortabel.

De touringcar.
Natuurlijk hebben wij weer comfortabele touringcars 
die u opwachten in Oostende, Gentbrugge, Antwerpen 
en Hasselt. De opstapplaatsen en -tijden maken wij bij 
boeking bekend  Vanaf het moment dat u bent ingestapt 
en comfortabel zit is uw vakantie begonnen. Onderweg 
kan u genieten van de wisselende landschappen en 
steden waar u langs en doorrijdt zonder dat u zich 
zorgen hoeft te maken over de juiste route en tijdig 
arriveren. Dat is nog eens een aangenaam begin van 
uw reis. En na afloop van de heerlijke cruise reist u weer 
comfortabel naar de plaats waar u bent opgestapt  
Alles tot in de puntjes verzorgd, zoals u dat wil. 

Enkele hoogtepunten op deze route :
Met  maar liefst negen Unesco-werelderfgoedlocaties 
in de oudste stad van Duitsland omvat Trier de 
mooiste verzameling van Romeinse monumenten ten 
noorden van de Alpen, waaronder een machtige poort, 
amfitheater, uitgebreide thermale baden, keizerlijke 
troonzaal, en de oudste bisschoppelijke kerk van het 
land, met Romeinse secties. Enkele architectonische 
schatten uit latere tijden zijn de oudste gotische kerk 
van Duitsland en de barokke geboorteplaats van Karl 
Marx.

Er is misschien geen mooier tafereel in Duitsland dan 
de stad Cochem, gelegen op de hoge, met wijnranken 
begroeide hellingen van de Moezelvallei.  De stad met 
vakwerkhuizen, smalle straatjes en middeleeuwse 
poorten ligt aan een lus in de rivier, onder het toezicht 
van het romantische kasteel Reichsburg.  De Moezel 
snijdt door twee prachtregio’s, de Eifel en Hunsrück. 
Bonn, aan de Midden-Rijn, is een stad die iedereen 
kent als de hoofdstad van West-Duitsland tot 1990.   
Bonn heeft nog steeds de cultuur van een hoofdstad, 
niet in de laatste plaats omwille van de Museum Mile, 
die ook een uitstekend museum omvat over de Duitse 
hedendaagse geschiedenis en de Bundeskunsthalle, 
een van de beste tentoonstellingslocaties van het land. 
Bonn was ook de plaats waar de componist Ludwig 
van Beethoven werd geboren en opgroeide, en zijn 
geboorteplaats en ouderlijk huis zijn bewaard gebleven 
als een museum vol met waardevolle memorabilia uit 
zijn leven 



Vaarschema
1. Busreis vanaf de opstapplaatsen* naar Grevenmacher, inscheping 12.30 uur.
 Trier Schweich (16.30-07.00), optie 1: stadsrondrit. 
2. Bernkastel Kues (13.00-07.00), optie: stadswandeling.
3. Cochem (14.00-07.00), optie 1: rondrit Moezel-Wein express. Optie 2: 

stadswandeling 
4. Bonn (15.00-07.00), optie: stadswandeling.
5. Düsseldorf (12.00), lichte lunch, ontscheping om 13.30 uur, busreis naar de 

opstapplaatsen 
*= Opstapplaatsen zijn Oostende, Gentbrugge, Antwerpen en Hasselt.

Prijzen per persoon, inclusief busreis.  
Bij boeking vóór 1 april 2020 ontvangt u € 40,- korting! **
Buitenkajuit Dek/ligging Prijs
2-pers. klein venster Neptun/voor € 539,-
2-pers. klein venster Neptun € 589,-
2-pers. panorama venster Saturn € 639,-
2-pers. balkon Orion  € 739,-
Toeslag alleengebruik kajuit, beperkt mogelijk     40%
**= Vroegboekkorting € 40,- per persoon bij boeking tot en met 31 maart 2020 op een beperkt 
aantal kajuiten 
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

Inclusief:
Busreis van Oostende, Gentbrugge, Antwer-
pen en Hasselt naar Grevenmacher en retour 
vanuit Düsseldorf – cruise volgens vaarsche-
ma – accommodatie in de geboekte categorie 
– volpension vanaf middagmaal op de eerste 
dag tot en met lichte lunch op de laatste 
dag – welkomstcocktail – captain´s dinner 
– afscheidscocktail – animatieprogramma – 
muziekprogramma – bagageservice bij in- en 
ontschepen – havengelden – BTW
Exclusief: 
Excursies – dranken – fooien (ca. € 8,- per 
persoon per dag) – persoonlijke uitgaven – 
reisverzekering 

TRADITIONELE NAJAARSCRUISE
5 dagen, vanaf € 539,- p.p. scheepsbeschrijving pag  86

MS RHEIN PRINZESSIN

Vertrekdata 2020
15 oktober 

+

13

Vroegboek 
korting
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Rijn, Moezel, Main.
Rijn en Moezel, al van oudsher de rivieren van romantiek 
en wijnbouw  Beide rivieren doorkruisen fraaie 
landschappen met grote historische steden en kleine 
pittoreske plaatsjes, met hellingen vol wijngaarden, 
akkers of bossen en steile rotsen waarop kastelen de 
wacht lijken te houden over de scheepvaart. Dat was 
vroeger ook zo, want er werd tolgeld geheven door de 
machthebbers, landheren en bisschoppen.

De Rijn wordt drukbevaren met handelsvaart en is een 
belangrijke verbinding met de grote handelsplaatsen 
langs de rivier en de havensteden aan zee  Waar de 
rivier nog door de centra van de steden stroomt langs 
hoge kades is ze duidelijk zichtbaar, maar eenmaal in 
Nederland stroomt de Rijn in open gebieden door de 
uitgestrekte vlakten met weilanden waar in de zomer 
de koeien tot aan het water komen om te drinken en 
bij warm weer zelfs om te baden. Die grote verschillen 
maken een cruise over de Rijn tot een zeer gevarieerde 
en interessante reis  

De Moezel stroomt door een schitterend landschap 
met glooiende oevers met wijngaarden. De heerlijke 
Moezelwijnen worden hier sinds mensenheugenis en 
soms al vele generaties lang binnen dezelfde families 
gemaakt  Ook nu met moderne methodes worden 
nog nieuwe wijnen ontwikkeld en oude wijnen 
geperfectioneerd. 

Met een cruise over de Moezel kunt u de verschillende 
wijnhuizen bezoeken en, u hoeft toch niet te rijden, 
ook rustig eens proeven. De steden en dorpjes langs 
de Moezel hebben vaak nog de vakwerkhuizen die zo´n 
romantische sfeer geven aan de straatjes en pleinen, 
naast de andere bezienswaardigheden  Een cruise over 
de Moezel is een ware ontdekkingsreis voor liefhebbers 
van cultuur, natuur en culinaire geneugten.
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Vaarschema
1. Treinreis (EBS) naar Keulen, inscheping 14.30 uur, vertrek schip 15.30 uur 

Königswinter (21.00-04.00) optie: avondwandeling
2. Braubach (10.00-13.00) optie (2 u.): Marksburg, met treintje naar de burcht 

en stad 
 Loreley, passage
 Rüdesheim (18.00-05.00) optie (1,5 u.): rondrit met Winzer express, bezoek 

aan Siegfrieds Mechanischem Musikkabinet, inclusief glas wijn.
3. Koblenz (09.30-13.00) optie (2 u.): stadswandeling en rondrit Altstadtexpress 

(treintje, 45 min.).
 Cochem (20.30-07.00) optie: wandeling naar wijnkelders en wijnproeverij.
4. Traben-Trarbach (14.30-22.00) optie: wandeling door de oude stad.
5. Trier (06.00-19.00) optie 1: Stadsrondrit (3 uur). Optie 2: excursie naar 

Luxemburg (4 uur).
6. Bernkastel-Kues (01.30-13.00) optie: stadswandeling.
7. Winningen (04.30-11.00) vrije wandeling.
 Cruise over de Moesel en de Rijn.
 Bonn (16.30-07.00) optie 1 (1,5 u.): stadswandeling. Optie 2 (2 u.): stadsrondrit 

met cabriobus 
8. Keulen (09.00) ontscheping tot 10.00 uur, treinreis naar België (EBS).

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type Buitenkajuit Dek/ligging Prijs p.p.
B 2-pers. Neptundek/achter € 1.258,-
C 2 pers. Neptundek € 1.371,-
D 2-pers. Frans balkon Saturndek € 1.597,-
E * 2-pers. Frans balkon Oriondek,  € 1.823,-
F ** 2-pers. luxe, Frans balkon Oriondek € 1.936,-
G 1-pers. Neptundek € 2.163,-
H 1-pers. Frans balkon Saturndek € 2.499,-
*= zilverpakket met 1 fles Sekt, kleine welkomstverrassing en pralines.
**= goudpakket, als zilverpakket en gebruik 2 verrekijkers en kleine Kosmetik-set
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

Inclusief:
Treinreis vanaf elk station in België (EBS) en 
retour – cruise volgens vaarschema – accom-
modatie in geboekte categorie – volpension 
vanaf diner op de eerste dag tot en met 
ontbijt op de laatste dag aan boord – welk-
omstcocktail -  captain´s welcome & dinner – 
middag thee/koffie – midnightsnack -  enter-
tainmentprogramma – gebruik bubbelbad en 
sauna – bagageservice bij in- en ontschepen 
- havengelden - BTW
Exclusief:
Excursies (als optie vermeld) – lokale trans-
fers - dranken - fooien (naar eigen inzicht) – 
persoonlijke uitgaven – reisverzekeringen

WEINZAUBER ENTLANG DER MOSEL
8 dagen, vanaf € 1.258,- p.p. scheepsbeschrijving  pag  86

MS ANDREA

Vertrekdata 2020
Mei 2 
Juni 14, 30
Aug  3
Sep. 5, 12, 19, 26

+
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Vaarschema 
1. Treinreis (EBS) naar Keulen, inscheping 14.30 uur, vertrek schip 15.30 uur
 Königswinter (21.00-04.00) optie: avondwandeling
2. Braubach (10.00-13.00) optie (2 u.): Marksburg met een treintje.
 Loreley, passage
 Rüdesheim (18.00-05.00) optie (1,5 u.): rondrit met Winzer express en 

bezoek aan Siegfrieds Mechanischem Musikkabinet, inclusief glas wijn.
3. Mannheim (13.0-13.15) optie (4,5 u.) excursie naar Heidelberg am Neckar.
 Speyer (16.00-03.00) optie (2 u.) stadswandeling.
4. Straatsburg (14.00-04.00) optie (4 u.) stadsrondrit en rondvaart.
5. Breisach (11.00-08.00) optie (4 u.) bezoek aan Colmar.
 Bazel (15.30-12.30) optie (9 u.) busexcursie (incl. lunchpakket) aan 

Vierwaldstättersee, boottocht en bezoek aan Luzern. 
6. Passage sluis Iffezheim (03.00-07.00)
 Worms (15.00-03.00) optie (2 u.) met de Nibelungen express naar het 

centrum 
7. Bingen (09.00-12.00) optie (2,5 u.) stadswandeling en museum van Hildegard 

de Heilige.
 Passage romantische Rijn.
 St. Goarshausen (15.00-18.30) optie (2 u.) bezoek aan Loreley, bijzondere 

uitzichten Rijn en omgeving 
 Andernach (21.00-04.00) vrije wandeling. 
8. Keulen (09.00) ontscheping tot 10.00 uur, treinreis naar België (EBS).

Prijzen per persoon inclusief de heen- en terugreis
Type Buitenkajuit Dek/ligging Prijs p.p.
B 2-pers. Neptundek/achter € 1.484,-
C 2 pers. Neptundek € 1.597,-
D 2-pers. Frans balkon Saturndek € 1.823,-
E * 2-pers. Frans balkon Oriondek € 2.049.,-
F ** 2-pers. luxe, Frans balkon Oriondek € 2.163,-
G 1-pers. Neptundek € 2.389,-
H 1-pers. Frans balkon Saturndek € 2.728,-
*= zilverpakket met 1 fles Sekt, kleine welkomstverrassing en pralines.
**= goudpakket, als zilverpakket en gebruik 2 verrekijkers en kleine Kosmetik-set

Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

Inclusief:
Treinreis vanaf elk station in België (EBS) en 
retour – cruise volgens vaarschema – accom-
modatie in geboekte categorie – volpension 
vanaf diner op de eerste dag tot en met 
ontbijt op de laatste dag aan boord – welk-
omstcocktail -  captain´s welcome & dinner – 
middag thee/koffie – midnightsnack -  enter-
tainmentprogramma – gebruik bubbelbad en 
sauna – bagageservice bij in- en ontschepen 
- havengelden - BTW
Exclusief:
Excursies (als optie vermeld) – lokale trans-
fers - dranken - fooien (naar eigen inzicht) – 
persoonlijke uitgaven – reisverzekeringen

Vertrekdata 2020
Juli 11, 18
Aug. 8, 15
Sep. 5, 12

RHEINVERGNÜGEN
8 dagen, vanaf € 1.484,- p.p. scheepsbeschrijving  pag  86

MS ANDREA +
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Vaarschema
1. Treinreis (EBS) naar Düsseldorf, inscheping, vertrek schip 16.30 uur
2  Koblenz (07.00-13.00) optie 1 (1,5 u.): stadswandeling. Optie 2 (2,5 u.): 

stadsbezoek met kabelbaan 
3. Bonnkastel (06.30-13.00) excursieprogramma optioneel.
 Trier (a.19.30) excursieprogramma optioneel.
4. Trier (v.17.00) excursieprogramma optioneel.
5. Cochem (11.00-17.00) optie (3 u.): stadstour.
6. Rüdesheim (07.00-14.00) excursieprogramma optioneel.
 Bonn (a.20.00) excursieprogramma optioneel.
7. Bonn (v.13.00) optie (2 u.): stadsrondrit.
 Keulen (15.00-03.00) optie (2 u.): stadswandeling.
8. Düsseldorf (08.00) ontscheping na ontbijt, treinreis naar België (EBS). 

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Buitenhut Dek/ligging Seizoen A
2-pers. Smaragd € 1.613,- 
1-pers. Smaragd € 1.773,- 
2-pers. Rubin/achteraan € 1.719,- 
2-pers. Rubin € 1.826,- 
2-pers. junior suite Rubin € 1.985,- 
2-pers.  Diamant € 1.932,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

 THE WONDERS OF THE RHINE
8 dagen, vanaf 1.613,- p.p. scheepsbeschrijving pag  91

MS SWISS CROWN

Vertrekdata 2020
Mei 2 
Juni 14, 30
Aug  3
Sep. 5, 12, 19, 26

+

Inclusief:
Treinreis vanaf elk station in België (EBS) en 
retour – cruise volgens vaarschema – accom-
modatie in geboekte categorie – volpension 
vanaf diner op de eerste dag tot en met 
ontbijt op de laatste dag aan boord – wel-
komstcocktail – captain´s dinner – tapbier, 
huiswijn, frisdrank, thee en koffie aan boord – 
water, frisdrank en bier in de minibar – fooien 
- entertainmentprogramma – gebruik boord-
faciliteiten – WLAN – bagageservice bij in- en 
ontschepen – havengelden – BTW
Exclusief:
Excursies (als optie vermeld) – lokale transfers 
– persoonlijke uitgaven – reisverzekeringen

All-Inclusive
zie “inclusief”
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Vaarschema 
1.  Treinreis (EBS) naar Düsseldorf, inscheping, vertrek schip 16.00 uur
  Emmerich (21.00-04.00) excursieprogramma optioneel.
2.  Deventer (13.00-16.00) optie (1,5 u.): stadswandeling.
  Kampen (19.30-06.00) optie 1 (2 u.): stadswandeling en orgelconcert.
3   Enkhuizen (09.00-12.00) optie 1 (2,5 u.): Zuiderzeemuseum. Optie 2 (1,5 u.): 

stadswandeling 
  Amsterdam (a.17.00) optie (1 u.): rondvaart door de grachten.
4.  Amsterdam (v.17.00) optie 1 (1 u.): rondvaart. Optie 2 (4,5 u.): Rijks- 

museum. Optie 3 (2,5 u.): de Jordaan. Optie 4 (3 u.): Den Haag en Delft.
5.  Nijmegen (04.30-12.00) optie 1 (3,5 u.) openluchtmuseum Arnhem. 

Optie 2 (4,5 u.): Kröller Muller museum. Optie 3 (1,5 u.): stadswandeling.
  Rees (16.00-22.00) excursieprogramma optioneel.
6.  Düsseldorf (08.00) ontscheping na ontbijt, treinreis naar België (EBS). 

Prijzen per persoon inclusief de heen- en terugreis
Buitenhut Dek/ligging Seizoen A Seizoen B Seizoen C
2-pers.   Smaragd €     772,- €    878,- €    932,-
2-pers.   Rubin/achteraan €     846,- €    953,- €    999,-
2-pers.   Rubin €     921,- € 1.027,- € 1.081,-
2-pers. junior suite Rubin € 1.027,- € 1.134,- € 1.187,-
2-pers.    Diamant €    995,- € 1.102,- € 1.155,-
2-pers. junior suite Diamant € 1.102,- € 1.199,- € 1.262,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

Vertrekdata 2020 Seizoen
Mrt. 15, 25 A
Apr  4 B
Apr   14 C

DUTCH HANSEATIC CITIES
8 dagen, vanaf € 772,- p.p. scheepsbeschrijving pag  91

MS VIVA TIARA 

Inclusief: 
Treinreis vanaf elk station in België (EBS) en 
retour – cruise volgens vaarschema – accom-
modatie in geboekte categorie – volpension 
vanaf diner op de eerste dag tot en met ontbijt 
op de laatste dag aan boord – welkomstcock-
tail – captain´s dinner – van 10 00 tot 24 00 
tapbier, huiswijn, frisdrank, thee en koffie aan 
boord – water, frisdrank en bier in de minibar 
– fooien - entertainmentprogramma – gebruik 
boordfaciliteiten – WLAN – bagageservice bij 
in- en ontschepen – havengelden – BTW
Exclusief:
Excursies (als optie vermeld) – lokale transfers 
– persoonlijke uitgaven – reisverzekeringen

+

All-Inclusive
zie “inclusief”
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Vaarschema
1. Treinreis (EBS) naar Keulen, inscheping, vertrek schip 17.00 uur.
2. Rotterdam (10.00-01.00) optie 1 (3 u.): stadsfietstocht. Optie 2 (4,5 u.): 

excursie Den Haag en Delft.
3. Amsterdam (09.00-23.00) optie 1 (3 u.): multicultureel Amsterdam. Optie 2 

(3,5 u.): stadsfietstocht. Optie 3 (2 u.): rondvaart over de grachten. Optie 4 
(2,5 u.): privé rondvaart over de grachten.

4  Cruise op de Rijn
5. Keulen (07.00), ontscheping na ontbijt, treinreis naar België (EBS).

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type Buitenkajuit Dek Prijs p.p.
S 2-pers. vast raam 1  €     660,- 
A 2-pers. vast raam 1 €     787,- 
C 2-pers. Frans balkon 2 €     893,-
D 2-pers. Frans balkon 3 €     946,-
E, Junior suite 2-pers. Frans balkon 3 € 1.166,-
F, Suite 2-pers. balkon  3 € 1.352,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

MINICRUISE AMSTERDAM & ROTTERDAM
5 dagen, vanaf € 660,- p.p. scheepsbeschrijving pag  92

MS A-ROSA FLORA

Vertrekdata 2020
Okt  31
Nov. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28
Dec. 2, 6, 10, 14, 18

+

Inclusief: 
Treinreis vanaf elk station in België (EBS) en 
retour - transfer naar en van het schip in de 
haven van in- en ontscheping – cruise volgens 
vaarschema – accommodatie in de geboekte 
categorie – volpension vanaf het diner op 
de eerste dag tot en met het ontbijt op de 
laatste dag – schuimwijn, huiswijnen, tapbier, 
frisdranken, koffie en thee inbegrepen  – wel-
komstcocktail – animatieprogramma – mu-
ziekprogramma – vrij gebruik van bubbelbad 
en fitnesstoestellen – bagageservice bij in- en 
ontschepen – havengelden – BTW.
Exclusief: 
Excursies – overige dranken – fooien (naar 
eigen inzicht) – persoonlijke uitgaven - reis-
verzekeringen

Dranken  
inbegrepen

zie “inclusief”
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Vaarschema 
1.  Vliegreis naar Bazel, inscheping, vertrek schip 22.00 uur.
2.  Breisach (04.30-14.00), optie 1: excursie Riquewirh. Optie 2: Freiburg. Optie 

3: Breisach wijngaarden op de fiets. Optie 4: bezoek Zwarte Woud.
  Straatsburg (a.21.30).
3.  Straatsburg (v.23.00), optie 1: Gems of Alsace. Optie 2: fietstour Straatsburg. 
4.  Ludwigshaven (08.00-14.00), optie 1: Romantisch Heidelberg. Optie 2: 

Filosofisch Heidelberg. Optie 3: Geheimen van Speyer.
  Rüdesheim (a.19.30), optie 1: Siegfried´s Mechanische Muziek museum. 

Optie 2: Rüdesheimer koffie.
5. Rüdesheim (v.13.30), optie 1: Gondeltocht en wijnproeverij. Optie 2: 

Fietstocht Slot Johannisberg. Optie 3: wandeling door wijngaarden.
  Cruise langs de kastelen langs de Rijn 
  Lahnstein(17.00-06.30), optie: kasteelbezoek Lahneck.
6   Keulen (13.00-19.00), optie 1: bezoek kathedraal. Optie 2: Kölsch bierproeverij. 

Optie 3: Fietstocht door Keulen.
7.  Amsterdam (13.00), optie 1: rondvaart over de grachten. Optie 2: wandeling 

door de Jordaan.
8.  Amsterdam, ontscheping na het ontbijt, treinreis naar België (EBS).

Prijzen per persoon inclusief de heen- en terugreis
Type Buitenkajuit Dek Seizoen A Seizoen B Seizoen C Seizoen D Seizoen E Seizoen F Seizoen G
E 2-pers. vast raam Piano € 3.212,- € 3.472,- € 3.644,- € 3.731,- € 3.817,- € 3.899,- € 3.991,-
D 2-pers. vast raam Piano € 3.471,- € 3.730,- € 3.899,- € 3.990,- € 4.076,- € 4.162,- € 4.249,-
CB 2-pers. Frans balkon Violin € 3.817,- € 4.077,- € 4.249,- € 4.336,- € 4.422,- € 4.499,- € 4.596,-
CA 2-pers. Frans balkon Violin/Cello € 4.077,- € 4.336,- € 4.499,- € 4.596,- € 4.682,- € 4.768,- € 4.855,-
BB 2-pers. balkon & Frans balkon Cello € 4.499,- € 4.768,- € 4.940,- € 5.027,- € 5.114,- € 5.199,- € 5.287,-
BA 2-pers. balkon & Frans balkon Violin € 4.682,- € 4.941,- € 5.114,- € 5.199,- € 5.287,- € 5.373,- € 5.460,-
AB 2-pers. balkon & Frans balkon Cello € 4.855,- € 5.115,- € 5.287,- € 5.374,- € 5.460,- € 5.546,- € 5.633,-
AA 2-pers. balkon & Frans balkon Violin € 5.027,- € 5.287,- € 5.459,- € 5.546,- € 5.632,- € 5.719,- € 5.799,-
Suite 2-pers. balkon & Frans balkon Violin € 6.152,- € 6.412,- € 6.584,- € 6.671,- € 6.757,- € 6.844,- € 6.931,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

ENCHANTING RHINE
8 dagen, vanaf € 3.212,- p.p. scheepsbeschrijving pag  94

MS AMASTELLA +

Inclusief: 
Vliegreis van Brussel naar Bazel – treinreis van 
Amsterdam naar elk station (EBS) in België – 
cruise volgens vaarschema – accommodatie 
in geboekte categorie – basispakket excursies 
- volpension vanaf diner op de eerste dag tot 
en met ontbijt op de laatste dag aan boord – 
wijn, bier en frisdranken inbegrepen bij lunch 
en diner – welkomstcocktail – captain´s wel-
come & dinner – hightea – midnightsnack 
– entertainmentprogramma – fitnessfaci-
liteiten – zwembad – bagageservice bij in- en 
ontschepen – havengelden – BTW
Exclusief:
Excursies buiten het basispakket – fooien 
(aanbevolen € 125,- per persoon) – lokale 
transfers – persoonlijke uitgaven – reisverze-
keringen

Vertrekdata 2020 Seizoen
Apr  13 A
 27 B
Mei 11 C
 25 D
Juni 8, 22 D
Juli 6, 20 D
Aug. 3, 17 D
 31 F
Sep. 14, 28 G
Okt  12 E
 26 C
Op 29 andere data wordt deze cruise 
uitgevoerd met de schepen AmaMora of 
AmaKristina.

All-Inclusive
zie “inclusief”
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Vaarschema
1. Treinreis (EBS) naar Keulen, inscheping, vertrek schip 17.00 uur.
2. Mainz (11.00-16.00) optie (2,5 u.): stadswandeling.
3  Straatsburg (a.13.00) optie 1 (4 u.): stadsrondrit. Optie 2 (3,5 u.): stadsfietstocht.
4. Straatsburg (v.13.00) 
5  Bazel (08.30-19.30) optie 1 (3 u.): Ervaar romantisch Basel. Optie 2 (3 u.): Fietstocht 

Drielandenpunt Zwitserland/Duitsland/Frankrijk. 
6. Breisach (07.30-13.00) optie (2,5 u.): stadswandeling en proeverij. 
 Passage Loreley
7. Koblenz (16.00-22.00) optie (2,5 u.): kabelbaanrit en stadswandeling.
8. Keulen (06.00), ontscheping na ontbijt, treinreis naar België (EBS).

Prijzen per persoon, Select Premium, inclusief heen- en terugreis
Type  Buitenkajuit Dek Seizoen A Seizoen B Seizoen C
S 2-pers. klein vast raam 1  € 1.590,- € 1.856,- € 2.122,-
A 2-pers. klein vast raam 1 € 1.856,- € 2.122,- € 2.389,-
C 2-pers. Frans balkon 2 € 2.295,- € 2.628,- € 2.894,-
D 2-pers. Frans balkon 3 € 2.428,- € 2.761,- € 3.027,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

EXPERIENCE THE SOUTHERN RHINE
8 dagen, vanaf € 1.590,- p.p. scheepsbeschrijving pag  92

MS A-ROSA AQUA +

Inclusief: 
Treinreis vanaf elk station in België (EBS) en 
retour - transfer naar en van het schip in de 
haven van in- en ontscheping – cruise volgens 
vaarschema – accommodatie in de geboekte 
categorie – volpension vanaf het diner op 
de eerste dag tot en met het ontbijt op de 
laatste dag – schuimwijn, huiswijnen, tapbier, 
frisdranken, koffie en thee inbegrepen  – wel-
komstcocktail – animatieprogramma – mu-
ziekprogramma – gebruik van bubbelbad en 
fitnesstoestellen – bagageservice bij in- en 
ontschepen – havengelden – BTW.
Exclusief: 
Excursies – overige dranken – fooien (naar 
eigen inzicht) – persoonlijke uitgaven - reis-
verzekeringen

Vertrekdata 2020 Seizoen
Apr. 8, 15, 22 A
 29 B
Juni  28 C
Juli 5, 12, 19, 26 C
Aug. 2, 9 C

Dranken  
inbegrepen

zie “inclusief”
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Vaarschema 
1.  Treinreis (EBS) naar Keulen, inscheping tussen 15.00 en 16.00 uur, vertrek 

schip 17 00 uur 
2.  Cochem (08.00-14.00) optie: excursie naar Burg Eltz.
  Traben-Trabach (a. 21.15)
3   Traben-Trabach (v. 17.00) optie: wandeling door dit schilderachtige wijnstadje.
4   Passage Loreley
  Mainz (14.30-00.00) optie: stadswandeling, bezoek Augustinerkerk en Dom  

St. Martin.
5.  Mannheim (06.30-15.00)  optie: excursie automobielgeschiedenis, ´Bertha 

Benz` 
6   Straatsburg (04.00-19.00) optie 1: stadsrondvaart en –rondrit. Optie 2: excursie 

Elzas 
7   Passage Loreley 
  Koblenz (13.30-20.00) optie 1: stadswandeling. Optie 2: kabelbaanrit naar  

Vesting Ehrenbreitstein.
8.  Keulen (01.00) ontscheping tot 10.00 uur, treinreis (EBS) naar België.

Vertrekdata 2020 Seizoen
Mei 27 B
Juli 3* C
 10 B
Aug. 7*, 14 C
Sep. 4, 11*, 18* C
Okt  31  A
*= onderweg ´Rijn in Vlammen` festijn

GERMANY´S MOST BEAUTIFUL RIVERS
8 dagen, vanaf € 978,- p.p. scheepsbeschrijving pag  90

MS RHEIN SYMPHONIE
GB

+

Inclusief:
Treinreis vanaf elk station in België (EBS) en 
retour – cruise volgens vaarschema – accom-
modatie in geboekte categorie – volpension 
vanaf diner op de eerste dag tot en met ontbijt 
op de laatste dag aan boord – welkomstcock-
tail – captain´s dinner – midnightsnack – en-
tertainmentprogramma – bagageservice bij 
in- en ontschepen – havengelden – BTW
Exclusief:
Excursies (als optie vermeld) – lokale transfers 
– dranken – fooien (naar eigen inzicht) – per-
soonlijke uitgaven – reisverzekeringen

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugeis
Type Buitenkajuit Dek/ligging Seizoen A Seizoen B Seizoen C
HX 2-pers. Main/achter €    978,- € 1.196,- € 1.272,-
HD 2-pers. Main € 1.109,- € 1.327,- € 1.414,-
MX 2-pers. panoramaraam Middle/achter € 1.327,- € 1.545,- € 1.654,-
MD 2-pers. panoramaraam Middle € 1.436,- € 1.654,- € 1.785,-
OX 2-pers. Frans balkon Upper/achter € 1.654,- € 1.873,- € 1.999,-
OV 2-pers. Frans balkon Upper/voor € 1.720,- € 1.949,- € 2.091,-
OD 2-pers. Frans balkon Upper € 1.785,- € 2.025,- € 2.178,-
Toeslag alleengebruik     30% 75%    90%-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.
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Vaarschema
1. Treinreis (EBS) naar Keulen, inschepen van 15.00 tot 16.00 uur, vertrek schip 

16 00 uur 
2. Amsterdam (08.00-24.00) optie 1: rondvaart over de grachten. Optie 2: 

excursie Volendam & Marken.
3. Nijmegen (08.00-14.30) optie: stadsrondrit.
4. Keulen (08.00-14.00) optie: stadswandeling en Kölsch proeven.
 Koblenz (a.22.00) 
5. Koblenz (v.13.00) optie 1: stadsrondrit. Optie2: kabelbaanrit naar Vesting 

Ehrenbreitstein 
 Passage Loreley 
 Rüdesheim (19.30-04.00) optie: excursie Siegfrieds Mechanischem 

Musikkabinet museum met wijn.
6. Mannheim (13.00-19.00) optie: excursie naar Domstad Speyer.
7. Straatsburg (07.30-13.30) optie: stadsrondvaart en –rit en bezoek kathedraal.
8. Bazel (07.00) ontscheping na ontbijt, vliegreis naar Brussel.

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type Buitenhut Dek/ligging Seizoen A Seizoen B Seizoen C Seizoen D
HX 2-pers. Main/achteraan € 1.223,- € 1.332,- € 1.441,- € 1.518,-
HD 2-pers. Main € 1.354,- € 1.463,- € 1.572,- € 1.660,-
MX 2-pers. panoramaraam Middle/achteraan € 1.572,- € 1.681,- € 1.791,- € 1.899,-
MD 2-pers. panoramaraam Middle € 1.681,- € 1.791,- € 1.899,- € 2.031,-
OX 2-pers. Frans balkon Upper/achteraan € 1.899,- € 1.999,- € 2.118,- € 2.260,-
OV 2-pers. Frans balkon Upper/vooraan € 1.965,- € 2.074,- € 2.194,- € 2.336,-
OD 2-pers. Frans balkon Upper € 2.031,- € 2.151,- € 2.271,- € 2.423,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

FOUR COUNTRIES, ONE RIVER
8 dagen, vanaf € 1.223,- p.p. scheepsbeschrijving pag  90

MS RHEIN MELODIE +

Inclusief:
Treinreis vanaf elk station in België (EBS) 
naar Keulen en retour vliegreis naar Brussel 
– cruise volgens vaarschema – accommoda-
tie in geboekte categorie – volpension vanaf 
diner op de eerste dag tot en met ontbijt op 
de laatste dag aan boord – welkomstcocktail – 
captain´s dinner – entertainmentprogramma 
– gebruik boordfaciliteiten – bagageservice bij 
in- en ontschepen – havengelden – BTW
Exclusief:
Excursies (als optie vermeld) – lokale transfers 
– dranken – fooien (naar eigen inzicht)  – per-
soonlijke uitgaven – reisverzekeringen

Vertrekdata 2020 Seizoen
Mei 18 C
Juni 1 C
 26 D
Juli 10 C
Aug. 29 D
Sep. 12, 29 C
Okt  10 B
 24 A
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Vaarschema 
1.  Treinreis (EBS) naar Amsterdam, inscheping in de middag. Optie 1: avond  

rondvaart. Optie 2: Van Gogh Workshop.
2.  Amsterdam (v. 17.00) optie 1: de Joodse geschiedenis. Optie 2: privé  

rondvaart en Rijksmuseum. Optie 3: kaasproeverij.
3.  Keulen (12.00-23.00) optie 1: privé stadsrondrit. Optie 2: Kölsch bierproeverij. 

Optie 3: chocolade museum. Optie 4:  stadswandeling.
4   Koblenz (08.00-07.00) optie 1: stadswandeling Joodse wijk. Optie 2: Markburg 

kasteel. Optie 3: fiets- en golf avontuur Moezel.
5   Cruise op de Rijn
  Rüdesheim (13.00-23.00) optie 1: museum mechanische muziek. Optie 2: 

stadswandeling. Optie 3: wijnproeverij.
6   Mannheim (08.00-19.00) optie 1: dagtour Heidelberg. Optie 2: helicoptervlucht 

Mannheim-Heidelberg. Optie 3: snoepwandeling in Mannheim.
7.  Straatsburg (08.00-18.00) optie 1: stadswandeling met rondvaart optie 2: 

Straatsburg in de kano. Optie 3: Alsace wijngebied en Colmar.
8.  Bazel (07.00) ontscheping na ontbijt, transfer naar luchthaven, vliegreis naar 

Brussel 

ROMANTIC RHINE
8 dagen, vanaf 4.166 € p.p. scheepsbeschrijving pag  95

MS CRYSTAL BACH

Inclusief:
Treinreis vanaf elk station in België (EBS) naar 
Amsterdam en retour vliegreis naar Brussel 
– cruise volgens vaarschema – accommoda-
tie in geboekte categorie – volpension vanaf 
diner op de eerste dag tot en met ontbijt op 
de laatste dag aan boord – huiswijnen, bier, 
frisdranken, koffie en thee aan boord – wel-
komstcocktail – midnightsnack – basis excur-
siepakket – animatieprogramma – entertain-
mentprogramma – gebruik fitnesstoestellen 
– bagageservice bij in- en ontscheping – ha-
vengelden – BTW
Exclusief:
Exclusieve excursies – exclusieve wijnen en 
gedistilleerd - fooien (naar eigen inzicht) – 
persoonlijke uitgaven – reisverzekeringen

Prijzen ter indicatie, per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type Buitenkajuit  Dek Seizoen A Seizoen B Seizoen C
S 5 2-pers. panoramaraam 2 €   4.166,- €   6.470,- €   7.475,-  
S 4 2-pers. panoramaraam 3 €   4.399,- €   6.699,- €   7.711,-
S 3 2-pers. panoramaraam 2 €   4.653,- €   7.475,- €   8.597,-
S 2 2-pers. panoramaraam 2 €   5.348,- €   7.999,- €   9.188,-
S 1 2-pers. panoramaraam 3 €   5.880,- €   8.715,- € 10.015,-
C P 2-pers. Penthouse 3 € 10.311,- € 14.683,- € 16.691,-
C S Suite, 2 slaapkamers 3 € 15.569,- € 21.654,- € 24.549,-
Genoemde prijzen zijn indicatief. De definitieve prijs is op aanvraag en kan sterk verschillen van genoemde 
prijzen, in de meest voorkomende gevallen lager.
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

+

Vertrekdata 2020 Seizoen
Mrt. 26 A
Apr  30 B
Mei 14, 28 B
Juni 21 B
Juli 5, 19 B
Aug. 2, 16 B
 30 C
Okt. 3, 17 B
Nov. 14, 28 A
Dec. 15 A

All-Inclusive
zie “inclusief”
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Vaarschema
1. Treinreis (EBS) naar Düsseldorf, inscheping, vertrek schip 15.00 uur
 Keulen (20.00-04.00) optie (2 u.): stadswandeling.
2. Niederlahnstein (14.00-04.00) excursieprogramma optioneel.
3. Mainz (13.00-21.00) optie (2 u.): stadswandeling.
4. Frankfurt (02.30-12.00) optie (3 u.): stadswandeling en Main toren.
 Ostrich-Winkel (a. 19.30) excursieprogramma optioneel.
5. Ostrich-Winkel (v. 12.00) excursieprogramma optioneel.
 Boppard (15.00-22.45) optie (1,5 u.): stadswandeling en wijnproeverij.
6. Düsseldorf (08.00) ontscheping na ontbijt, treinreis naar België(EBS).

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Buitenhut Dek/ligging Seizoen A Seizoen B
2-pers. Smaragd €    772,- €    878,-
2-pers. Rubin, achter €    846,- €    953,-
2-pers. Rubin €    921,- € 1.027,-
2-pers. junior suite Rubin € 1.027,- € 1.134,-
2-pers. Diamant €    995,- € 1.099,-
2-pers. junior suite Diamant € 1.102,- € 1.199,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

HISTORY AND HOSTELRIES
6 dagen, vanaf € 772,- p.p. scheepsbeschrijving pag  91

MS VIVA TIARA +

Inclusief:
Treinreis vanaf elk station in België (EBS) en 
retour – cruise volgens vaarschema – accom-
modatie in geboekte categorie – volpension 
vanaf diner op de eerste dag tot en met ontbijt 
op de laatste dag aan boord – welkomstcock-
tail – captain´s dinner – van 10 00 tot 24 00 
tapbier, huiswijn, frisdrank, thee en koffie aan 
boord – water, frisdrank en bier in de minibar 
– fooien - entertainmentprogramma – gebruik 
boordfaciliteiten – WLAN – bagageservice bij 
in- en ontschepen – havengelden – BTW
Exclusief:
Excursies (als optie vermeld) – lokale transfers 
– persoonlijke uitgaven – reisverzekeringen

Vertrekdata 2020 Seizoen
Mrt. 20, 30 A
Apr  9 B

All-Inclusive
zie “inclusief”
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Hoeveel geschiedenis, cultuur, natuur en culinaire 
verrassingen wilt u in één reis beleven? Met een cruise 
over de Donau van Passau tot aan Tulcea aan de Donau 
Delta bij de Zwarte Zee, doorkruist u Oost Europa 
en bezoekt u vanuit Duitsland de landen Oostenrijk, 
Slowakije, Hongarije, Kroatië, Servië, Bulgarije en 
Roemenië. 

Langs de grillige route rijgen de koningssteden van 
vroegere heersers met hun schitterende gebouwen 
aan elkaar als parels aan een wondermooie ketting. 
De verscheidenheid in bouwstijlen zijn allemaal 
vertegenwoordigd in de Gotische, Renaissance en 
Barokke gebouwen van  steden als Wenen, Bratislava, 
Boedapest, Belgrado en Boekarest. 

De geschiedenis wordt hier op vele plaatsen als het 
ware blootgelegd. De wisselende landschappen van 
liefelijk glooiend tot de woeste Karpaten, de imposante 

`IJzeren Poort´, een 130 kilometer lange smalle kloof 
met wanden tot wel 500 meter hoog, tot de zeldzaam 
mooie Donaudelta met zeer gevarieerde flora en fauna 
inspireerden vele kunstenaars  

De Donau spreekt velen tot de verbeelding omdat 
zij een prominente plaats heeft in de verhalen 
van schrijvers uit de diverse landen, verhalen uit 
langvervlogen tijden. 

Doordat de Donau zoveel landen, volken en 
geschiedenis verbindt, beschikt zij ook over een 
interessante culinaire geschiedenis. Door invloeden 
van buitenaf is in veel landen de keuken zeer gevarieerd 
en hebben ze een lange geschiedenis van wijnbouw  

Tijdens de cruise kunt u hier ook kennis mee maken 
en dat voegt een aantrekkelijk aspect toe aan de vele 
nieuwe ervaringen waarvan u zal genieten 

26

Donau
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Vaarschema
1. Vliegreis naar München, transfer naar Passau, inscheping 14.30 uur, vertrek 

schip 15 30 uur
 Passage Schlögener Schlinge
2. Wenen (10.00-21.30) optie 1 (3,5 u.): stadsrondrit Wenen. Optie 2 (2,5 u.): 

bezoek aan Wiener Kammerorchester met operazang en dans. Optie 3 (2,5 
u.): stadsrondrit en fotostop Schönbrunn.

3. Esztergom (08.00-09.00) optie (4,5 u.): stadsrondrit Esztergom en Szentendre.
 Boedapest (13.00-22.30) optie 1 (3,5 u.): stadsrondrit Boedapest. Optie 

2 (3 u.): bezoek Boedapest met Metro en stadswandeling. Optie 3 (2,5 u.): 
folkloreshow met zigeunermuziek 

4. Bratislava (14.30-18.30) optie 1 (1 u.): bezoek burcht met een old-timer. Optie 
2 (3 u.): stadsrondrit langs de mooiste monumenten.

5  Dürnstein (08.00-13.00) optie (3,5 u.): bustour Stift Göttweig en stadswandeling 
Krems 

6. Passau (09.00) ontscheping tot 10.00 uur, terugreis naar München en vliegreis 
naar Brussel 

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type Buitenkajuit Dek/ligging Seizoen A Seizoen B Seizoen C
B  2-pers. stapelbed Europadek € 1.215,- € 1.271,- € 1.384,-
C 2-pers.  Europadek/achteraan € 1.328,- € 1.384,- € 1.497,-
DG * 2-pers. voordeelkajuit --- € 1.384,- € 1.441,- € 1.554,-
D 2-pers.  Europadek € 1.441,- € 1.497,- € 1.611,-
E 2-pers. stapelbed Hauptdek € 1.441,- € 1.497,- € 1.611,-
F ** 2-pers.  Hauptdek  € 1.497,- € 1.554,- € 1.667,-
H 2-pers.  Hauptdek € 1.554,- € 1.611,- € 1.724,-
I 1-pers.  Europadek € 1.902,- € 1.958,- € 2.071,-
J 1-pers.  Hauptdek € 2.015,- € 2.071,- € 2.184,-
*= bespaar geld door de keuze van kajuit over te laten aan de rederij  U krijgt gegarandeerd een 
kajuit type D of hogere categorie zonder meerprijs.
**= kajuit met beperkt uitzicht door trap of obstakel  

Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

DONAUIMPRESSIONEN 
6 dagen, vanaf € 1.215,- p.p. scheepsbeschrijving pag  85

MS SOFIA +

Inclusief:
Vliegreis vanaf Brussel naar München en 
transfer naar Passau en retour – cruise 
volgens vaarschema – accommodatie in ge-
boekte categorie – volpension vanaf diner op 
de eerste dag tot en met ontbijt op de laatste 
dag aan boord – wijn, bier, frisdrank, koffie en 
thee tussen 08 00 en 24 00 uur inbegrepen 
- welkomstcocktail -  captain´s welcome & 
dinner – middag thee/koffie – midnightsnack 
-  entertainmentprogramma – gebruik boord-
faciliteiten – bagageservice bij in- en ontsche-
pen - havengelden - BTW
Exclusief:
Excursies (als optie vermeld) – lokale transfers 
– andere dranken - fooien (naar eigen inzicht) 
– persoonlijke uitgaven – reisverzekeringen

Vertrekdata 2020 Seizoen
Mrt. 30 A
Apr. 4, 9, 14, 19  B
 24, 29 C
Mei 4, 9, 14, 19, 24, 29 C
Juni 3, 8, 13, 18, 23, 28 C
Juli 3, 8, 13, 18, 23, 28 C
Aug. 2, 7, 12, 17, 22, 27 C
Sep. 1, 6, 11, 16, 21, 26 C
Okt. 1, 6, 11, 16 B
 21, 26 A
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Vaarschema 
1. Vliegreis naar München, transfer naar Passau, inscheping 14.30 uur, vertrek 

schip 15 30 uur
 Passage Schlögener Schlinge
2. Wenen (10.00-21.30) optie 1 (3,5 u.): stadstour. Optie 2 (2,5 u.): bezoek 

Wiener Kammerorchester met operazang en dans. Optie 3 (2,5 u.): 
stadsrondrit en fotostop Schönbrunn 

3. Esztergom (08.00-09.00) optie (4,5 u.): stadsrondrit Esztergom en Szentendre.
 Boedapest (13.00-22.30) optie 1 (3,5 u.): stadsrondrit. Optie 2 (3 u.): bezoek 

Boedapest met Metro en wandeling. Optie 3 (2,5 u.): folkloreshow met 
zigeunermuziek 

4. Bratislava (14.30-18.30) optie 1 (1 u.): bezoek burcht met old-timer. Optie 2 
(3 u.): stadsrondrit.

5  Dürnstein (08.00-13.00) optie (3,5 u.): bustour Stift Göttweig en stadswandeling 
Krems 

6. Passau (09.00) ontscheping tot 10.00 uur, terugreis naar München en 
vliegreis naar Brussel 

Vertrekdata 2020 Seizoen
Apr. 3, 8, 13, 18  B
 23, 28 C
Mei 18, 23, 28 C
Juni 2 C
Okt. 5, 10, 15 B
 20, 25 A

DONAUFLAIR
6 dagen vanaf € 1.497,-  p.p. scheepsbeschrijving pag  82

MS ADORA

Inclusief:
Vliegreis vanaf Brussel naar München, trans-
fer naar Passau en retour – cruise volgens 
vaarschema – accommodatie in geboekte 
categorie – volpension vanaf diner op de 
eerste dag tot en met ontbijt op de laatste 
dag aan boord - welkomstcocktail -  captain´s 
welcome & dinner – middag thee/koffie – 
midnightsnack -  entertainmentprogramma 
– gebruik boordfaciliteiten – bagageservice bij 
in- en ontschepen - havengelden - BTW
Exclusief:
Excursies (als optie vermeld) – lokale transfers 
- dranken - fooien (naar eigen inzicht) – per-
soonlijke uitgaven - reisverzekeringen 

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type Buitenkajuit Dek/ligging Seizoen A Seizoen B Seizoen C
B  2-pers. Neptundek/achteraan € 1.497,- € 1.611,- € 1.724,-
C 2-pers. Neptundek € 1.554,- € 1.667,- € 1.780,-
D 2-pers. Frans balkon Saturndek € 1.611,- € 1.724,- € 1.837,-
E * 2-pers. Frans balkon Oriondek € 1.667,- € 1.780,- € 1.893,-
F 1-pers. Neptundek € 2.297,- € 2.411,- € 2.524,-
G 1-pers. Frans balkon Saturndek € 2.411,- € 2.524,- € 2.637,-
*= Zilverpakket, 1 fles Sekt, klein verrassingspakket en pralines.
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

+
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Vaarschema
1. Vliegreis München, transfer Passau, inscheping van 16.00 tot 17.00 uur, 

vertrek schip 17 00 uur 
2. Ybbs (06.00-12.00) optie 1: excursie naar Maria Taferl. Optie 2: de waterkracht 

centrale Ybbs 
 Passage Wachau
 Wenen (a.20.00) optie 1: avondexcursie Prater. Optie 2: excursie naar 

wijnlokaal 
3. Wenen (v.18.00) optie 1: stadsrondrit en –wandeling. Optie 2: bezoek Slot 

Schönbrunn 
4. Boedapest (a.09.30) optie 1: stadsrondrit en –vaart. Optie 2: thema rondvaart 

Jugendstil gebouwen. Optie 3: Boedapest bij nacht met hongaarse muziek.
5  Boedapest (v.14.00) optie 1: excursie Puszta en paarden. Optie 2: stadswandeling.
6. Bratislava (08.00-14.00) optie: stadswandeling.
7. Melk (07.30-13.30) optie: bezoek benedictijnerklooster.
8. Passau (07.30)ontscheping tot 09.30 uur, transfer München, vliegreis Brussel. 

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type Buitenkajuit Dek/ligging Seizoen A Seizoen B Seizoen C Seizoen D
HV 2-pers. Main/voor € 1.799,- € 1.943,- € 2.052,- € 2.128,-
HD 2-pers.  Main € 1.910,- € 2.052,- € 2.161,- € 2.237,-
MX 2-pers. Middle/achter € 2.128,- € 2.270,- € 2.379,- € 2.477,-
MV 2-pers. Frans balkon Middle/voor € 2.183,-  € 2.335,- € 2.445,- € 2.543,-
MD 2-pers. Frans balkon Middle € 2.270,- € 2.412,- € 2.521,- € 2.630,-
OX 2-pers. Frans balkon Upper/achter € 2.390,- € 2.532,- € 2.641,- € 2.750,-
OV 2-pers. Frans balkon Upper/voor € 2.455,- € 2.597,- € 2.699,- € 2.826,-
OD 2-pers. Frans balkon Upper € 2.586,- € 2.728,- € 2.837,- € 2.968,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

PASSAU-BOEDAPEST-PASSAU 
8 dagen, vanaf € 1.799,- p.p. scheepsbeschrijving pag  90

MS nickoVISION

Inclusief:
Vliegreis van Brussel naar München, transfer 
naar Passau en retour  – cruise volgens vaar-
schema – accommodatie in geboekte catego-
rie – volpension vanaf diner op de eerste dag 
tot en met ontbijt op de laatste dag aan boord 
– welkomstcocktail – captain´s dinner – en-
tertainmentprogramma – gebruik boordfaci-
liteiten – bagageservice bij in- en ontschepen 
– havengelden – BTW
Exclusief:
Excursies (als optie vermeld) –  dranken – 
fooien (naar eigen inzicht) – persoonlijke 
uitgaven – reisverzekeringen

Vertrekdata 2020 Seizoen
Apr  23 A
 13, 20 B
Mei 11, 18 C
 25 D
Juli 6, 13 D
Aug. 17, 24 D
Sep. 14 D
 21 C
Okt. 12, 19 B
 26 A
Nov. 2 A
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Vertrekdata 2020 Seizoen
Apr  14 A 
 30 B
Mei 16 B
Juni 1, 17 B
Juli 3, 19 B
Aug. 4, 20 B
Sep  5 B
 21 A

DONAU PREMIUM
17 dagen vanaf € 3.420,- scheepsbeschrijving pag  83

MS ANNA KATHARINA

Inclusief:
Vliegreis vanaf Brussel naar München, trans-
fer naar Passau en retour – cruise volgens 
vaarschema – accommodatie in geboekte 
categorie – volpension vanaf diner op de 
eerste dag tot en met ontbijt op de laatste 
dag aan boord - welkomstcocktail -  captain´s 
welcome & dinner – middag thee/koffie – 
midnightsnack -  entertainmentprogramma 
– gebruik boordfaciliteiten – bagageservice bij 
in- en ontschepen - havengelden - BTW
Exclusief:
Excursies (als optie vermeld) – lokale transfers 
- dranken - fooien (naar eigen inzicht) – per-
soonlijke uitgaven - reisverzekeringen 

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type Buitenkajuit Dek/ligging Seizoen A Seizoen B
B  2-pers. Neptundek/achteraan € 3.420,- € 3.646,-
C 2-pers. Neptundek € 3.533,- € 3.759,-
D 2-pers. Frans balkon Saturndek € 3.985,- € 4.212,-
E * 2-pers. Frans balkon Oriondek € 4.438,- € 4.664,-
F ** 2-pers. Frans balkon Saturndek € 5.116,- € 5.343,-
G ** 2-pers. Frans balkon Oriondek € 5.230,- € 5.456,-
H 1-pers. Neptundek € 4.446,- € 4.672,-
I 1-pers. Saturndek € 5.351,- € 5.577,-
* = Zilverpakket = 1 fles Sekt, kleine welkomstverrassing en pralines 
** = Goudpakket = Zilverpakket + gebruik van 2 verrekijkers en kleine Kosmetik-set

Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

Vaarschema 
1  Vliegreis naar München, transfer naar Passau, inscheping 14.30 uur, vertrek schip 15.30 uur
 Passage Schlögener Schlinge
2. Wenen (12.00-23.00) optie 1: bezoek  Wienerwald en spa-stad Baden. Optie 2: Wenen 

bij  nacht. Optie 3: bezoek Wiener Kammerorchester met operazang en dans. Optie 4: 
stadsrondrit fotostop bij Schönbrunn 

3. Boedapest (14.00-22.30) optie 1: stadsrondrit en korte wandeling door Buda en Pest. 
Optie 2: bezoek  Slot Gödöllö. Optie 3: stadsrondrit in de avond.

4. Mohacs (09.30-11.30)
 Vukovar (17.0-21.30) optie: rondrit door Vukovar en bezoek aan Osijek.
5. Belgrado (05.30-19.00) optie 1: stadsrit Belgrado. Optie 2: excursie Topola.
6. Vidin (15.30-19.00) optie: kort bezoek aan Vidin en Belogradschik.
7. Giurgiu (09.30-13.00) optie: bezoek aan Boekarest inclusief lunch, optreden met muziek 

en folklore  
 Oltenita (15.30-17.00)
8. Passage Sulina, kilometer nul
 Tulcea, Donaudelta (15.30-24.00) optie 1: boottocht op de delta van de Donau. Optie 2: 

exclusieve boottocht door Donaudelta en Nebunu.
9. Giurgiulestie (09.00-12.00) optie: bezoek aan onbekend Moldavië.
10. Tutrakan (09.00-09.30) optie: bezoek aan Veliko Tarnovo en Arbanassi. 
 Rousse (14.00-23.30) optie 1: Rousse by night. Optie 2: bezoek aan Ivanovo.
11. Nicopol (07.00-08.30) optie 1: bezoek aan Sofia, retour aan boord in Lom. Optie 2: bezoek 

aan Pleven, retour aan boord in Orjahovo.
 Orjahovo (14.30-15.00) en Lom (19.30-20.00)
12. Passage ´Eiseners Tor´
 Donji Milanovac (13.00-16.00) optie: bezoek opgravingen in Lepenski Vir, ca. 9.000 jaar 

oud 
13. Novi Sad (09.30-13.30) optie: stadswandeling door Novi Sad.
14. Mohacs (02.30-04.30)
 Kalocsa (09.00-11.00) optie: bezoek Puszta, met schnaps, paardenshow en wijn.
 Solt (13.00-14.00)
15. Bratislava (14.30-17.30) optie 1: bezoek burcht met een old-timer. Optie 2: stadsrondrit.
16. Melk (11.00-14.00) optie: bezoek Melk, Benedictijnerklooster.
17. Passau (09.00) ontscheping tot 10.00 uur, terugreis naar München en vliegreis naar 

Brussel 
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Vaarschema
1. Vliegreis naar München, transfer naar Passau, inscheping 14.30 uur, vertrek 

schip 15 30 uur
 Passage Schlögener Schlinge
2. Dürnstein (07.00-13.00) optie (3,5 u.): bustour klooster Göttweig en 

stadswandeling Krems 
 Wenen (a.19.30) Optie 1 (2,5 u.): bezoek aan Wiener Kammerorchester met 

operazang en dans 
 Optie 2 (2 u.): avondrondrit en wandeling door Hofburg. 
3. Wenen (v.18.30), optie 1 (3,5 u.): stadsrondrit Wenen. Optie 2 (2,5 u.): 

stadsrondrit fotostop bij Schönbrunn 
4. Esztergom (07.30-08.30) optie (4,5 u.): bezoek Esztergom en Szentendre.
 Boedapest (a.13.00) optie 1 (3,5 u.): stadsrondrit Boedapest. Optie 2 (3 u.): 

bezoek Boedapest met Metro en wandeling. Optie 3 (3,5 u.): avondexcursie 
met folkloreshow en zigeunermuziek 

5. Boedapest (v.14.00) optie 1 (3 u.): Budaer Berge, rondrit en wandeling bij 
Szécheny-Berg. Optie 2 

 (3,5 u.): excursie Puszta gebied, schnaps, paardenshow en wijnproeven. Optie 
3 (1,5 u.): helicopter vlucht boven Boedapest. 

6. Bratislava (08.00-14.00) optie 1 (1 u.): bezoek burcht met old-timer. Optie 2 (3 
u.): stadsrondrit.

7. Melk (08.00-14.00) optie (2 u.): bezoek Benedictijner klooster.
8. Passau (09.00) ontscheping tot 10.00 uur, terugreis naar München en vliegreis 

naar Brussel 

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type Buitenkajuit Dek/ligging Prijs p.p. 
B  2-pers. Neptundek/achter € 2.063,- 
C 2-pers. Neptundek € 2.176,- 
D 2-pers. Frans balkon Saturndek € 2.399,- 
E * 2-pers. Frans balkon Oriondek € 2.515,-
F ** 2-pers. Frans balkon Saturndek € 2.741,-
G ** 2-pers. Frans balkon Oriondek € 2.855,- 
H 1-pers. Neptundek € 3.199,-
I 1-pers. Frans balkon Saturndek € 3.541,-
* = Zilverpakket = 1 fles Sekt, kleine welkomstverrassing en pralines 
** = Goudpakket = Zilverpakket + gebruik van 2 verrekijkers en kleine Kosmetik-set

Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

DONAUHARMONIE
8 dagen vanaf € 2.063,- p.p. scheepsbeschrijving pag  83

MS ANESHA

Inclusief:
Vliegreis vanaf Brussel naar München, trans-
fer naar Passau en retour – cruise volgens 
vaarschema – accommodatie in geboekte 
categorie – volpension vanaf diner op de 
eerste dag tot en met ontbijt op de laatste 
dag aan boord - welkomstcocktail -  captain´s 
welcome & dinner – middag thee/koffie – 
midnightsnack -  entertainmentprogramma 
– gebruik boordfaciliteiten – bagageservice bij 
in- en ontschepen - havengelden - BTW
Exclusief:
Excursies (als optie vermeld) – dranken - 
fooien (naar eigen inzicht) – persoonlijke 
uitgaven - reisverzekeingen

Vertrekdata 2020          
Mei 17, 24, 31
Juni 7, 14, 21, 28
Juli 5, 12, 19, 26
Aug. 2, 9, 16, 23, 30
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KLASSISCHE DONAU
8 dagen, € 2.128,- p.p. scheepsbeschrijving pag  93

AMADEUS SILVER II

Inclusief:
Vliegreis van Brussel naar München, transfer 
naar Passau – vliegreis van Boedapest naar 
Brussel – cruise volgens vaarschema – ac-
commodatie in geboekte categorie – volpen-
sion vanaf diner op de eerste dag tot en met 
ontbijt op de laatste dag aan boord – hightea 
– midnightsnack – wijn bij de diners – 24-uur 
koffiebar – welkomstcocktail – captain´s din-
ner – entertainmentprogramma – gebruik 
boordfaciliteiten – bagageservice bij in- en 
ontschepen – havengelden – BTW
Exclusief:
Excursies (als optie gemeld) – lokale transfer 
terugreis – overige dranken – fooien (naar ei-
gen inzicht) persoonlijke uitgaven – reisverze-
keringen

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type Buitenhut Seizoen A Seizoen B Seizoen C Seizoen D
C-4 2-pers. klein raam € 2.128,- € 2.199,- € 2.254,- € 2.399,-
C-1 2-pers. klein raam € 2.390,- € 2.471,- € 2.517,- € 2.670,-
B-4 2-pers. panoramaraam € 2.661,- € 2.770,- € 2.824,- € 2.999,-
B-1 2-pers. panoramaraam € 2.833,- € 2.960,- € 2.999,- € 3.213,- 
A-1 2-pers. panoramaraam € 3.078,- € 3.195,- € 3.259,- € 3.485,-
SUI 2-pers. suite met balkon € 3.476,- € 3.639,- € 3.693,- € 3.955,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

Vaarschema 
1. Vliegreis naar München, transfer naar Passau, inscheping, vertrek schip 

18 00 uur  Welkomstdiner 
2. Regensburg (09.30-20.00) optie 1 stadswandeling, optie 2 bezoek klooster 

Weltenburg  Beierse Avond 
3. Passau (08.00-10.00) excursiestop. Optie 1 stadswandeling, optie 2 excursie 

Salzburg inclusief lunch 
 Linz (16.30-22.00) optie stadswandeling.
4. Melk/Emmersdorf (08.00-09.00) excursiestop, optie Benedictijnerklooster 

Melk en wijnproeverij.
 Weiszenkirchen (10.30-16.00) excursiestop.
 Wenen (a.21.30)
5. Wenen, excursieprogramma, optie 1 stadsrondrit, optie 2 bezoek Slot 

Schönbrunn, optie 3 concert ´Sound of Vienna`.
6. Wenen (v.03.00)
 Bratislava (08.00-22.00) optie 1 stadswandeling, optie 2 bezoek Kaiserliche 

Festschlosses Hof. Captain´s Galadinner. 
7. Esztergom (07.00-08.30) excursiestop, bezoek Esztergom en Szentendre.
 Boedapest (13.00) optie stadsrondrit.
8. Boedapest, ontscheping na ontbijt, vliegreis naar Brussel.

Vertrekdata 2020 Seizoen  Schip
Apr. 28 B Silver II
Mei 25 D Silver II
Juni 1  D Queen
 15 D Silver II
Juli 15 A Brilliant
Sep. 27 D Silver II
Okt 1 D Imperial
 20 B Star
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Vaarschema
1  Vliegreis naar München, transfer naar Passau, inscheping, vertrek schip 17.00 uur
2. Ybbs (06.00-12.00) excursieprogramma optioneel.
 Wenen (a.20.30) excursieprogramma optioneel.
3. Wenen (v.18.00) optie 1 (3,5 u.): stadsrondrit. Optie 2 (3,5 u.): Slot Schönbrunn
4. Boedapest (a.09.30) optie 1 (3 u.): stadswandeling. Optie 2 (3 u.) Boedapest 

Culinair 
5. Boedapest (v.14.00) optie (3 u.): helicopter vlucht.
6. Bratislava (07.30-13.30) optie (3 u.): stadswandeling.
7. Melk (07.30-13.30) optie (2 u.): benedictijnerklooster.
8. Passau (09.00) ontscheping tot 10.00 uur, terugreis naar München en vliegreis 

naar Brussel 

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Buitenhut Dek/ligging Seizoen A Seizoen B 
2-pers. Smaragd € 2.198,- € 2.358,-
2-pers. Rubin/achteraan € 2.299,- € 2.464,-
2-pers. Rubin € 2.411,- € 2.571,-
2-pers. Diamant € 2.518,- € 2.677,-
2-pers. Junior suite Rubin € 2.571,- € 2.731,-
2-pers. Junior suite Diamant € 2.677,- € 2.837,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

MAJESTY AND MAGNIFICENCE 
8 dagen, vanaf 2.198,- p.p. scheepsbeschrijving pag  91

MS VIVA TIARA

Inclusief:
Vliegreis naar München, transfer naar Passau 
en retour – cruise volgens vaarschema – ac-
commodatie in geboekte categorie – volpen-
sion vanaf diner op de eerste dag tot en met 
ontbijt op de laatste dag aan boord – wel-
komstcocktail – captain´s dinner – tapbier, 
huiswijn, frisdrank, thee en koffie aan boord – 
water, frisdrank en bier in de minibar – fooien 
- entertainmentprogramma – gebruik boord-
faciliteiten – WLAN – bagageservice bij in- en 
ontschepen – havengelden – BTW
Exclusief:
Excursies (als optie vermeld) – persoonlijke 
uitgaven – reisverzekeringen

Vertrekdata 2020 Seizoen        
Juli 4, 27 B
Aug. 3, 10, 17, 24 B
Sep  30 B
Okt. 7, 14, 21 A

+

All-Inclusive
zie “inclusief”
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DANUBE HIGHLIGHTS
6 dagen, vanaf € 2.339,- p.p. scheepsbeschrijving pag  92

MS A-ROSA DONNA

Inclusief: 
Vliegreis van Brussel naar München en trans-
fer naar Passau en retour - cruise volgens 
vaarschema – accommodatie in de geboekte 
categorie – volpension vanaf het diner op de 
eerste dag tot en met ontbijt op de laatste 
dag – schuimwijn, huiswijnen, tapbier, fris-
dranken, koffie en thee inbegrepen -  wel-
komstcocktail – animatieprogramma – mu-
ziekprogramma – gebruik van het zwembad, 
sauna en fitnesstoestellen – bagageservice bij 
in- en ontschepen – havengelden – BTW.
Exclusief: 
Excursies – overige dranken – fooien (naar 
eigen inzicht) – persoonlijke uitgaven – reis-
verzekeringen

Prijzen per persoon, Select Premium, inclusief heen- en terugreis
Type  Buitenkajuit Dek Prijs p.p. 
S 2-pers. vast raam 1 € 2.339,-
A 2-pers. vast raam 1 € 2.599,-
B 2-pers. panoramaraam 3 € 2.912,-
C 2-pers. Frans balkon 2 € 3.045,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

Vaarschema 
1. Vliegreis naar München, transfer naar Passau, inscheping 14.30 uur, vertrek 

schip 15 30 uur 
2. Wenen (13.00-19.00) optie 1 (3,5 u.): stadsrondrit historisch Wenen. Optie 2 

(3,5 u.): fietstour Donau eiland en Prater. Optie 3 (3,5 u.): Sisi´s Schönbrunn 
paleis 

3. Boedapest (12.30-18.30) optie 1 (3,5 u.): stadsrondrit. Optie 2 (4 u.): 
stadsfietstour. Optie 3 (4 u.): excursie naar de Puszta, paarden en proeverij. 
Optie 4 (1,5 u.): helicoptervlucht (op aanvraag).

4. Bratislava (13.00-18.00) optie 1 (2 u.): met stadstrein naar kasteel en 
wandeling in centrum. Optie 2 (2,5 u.): fietsstadtour. Optie 3 (1,5 u.): 
helicoptervlucht  (op aanvraag).

5. Krems (08.00-08.30) Excursiestop. Optie 1 (4,5 u.): Dürnstein stadsbezoek 
en Benedictijnerklooster in Melk. Optie 2 (4 u.): fietstocht door pittoresk 
Wachau. Optie 3 (1,5 u.): helicoptervlucht (op aanvraag).

 Passage Wachau 
 Melk (12.30-13.00) excursiestop.
6. Passau (07.00) ontscheping na ontbijt, terugreis naar München en vliegreis 

naar Brussel  

Vertrekdata 2020
Okt. 25, 30
Nov. 4

+

Dranken  
inbegrepen

zie “inclusief”
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Vaarschema
1. Vliegreis naar München, transfer naar Passau, inscheping 14.30 uur, vertrek 

schip 15 30 uur 
2  Wenen (a.13.00) optie (3,5 u.): stadsrondrit historisch Wenen. Optie 2 (3,5 u.): 

fietstour Donau eiland en Prater.  
3. Wenen (v.18.30) optie (3,5 u.): Sisi´s Schönbrunn paleis.
4. Esztergom (08.00-10.30) optie (1,5 u.): stadstour met stadstreintje.
 Boedapest (a.15.00) optie (3,5 u.): stadsrondrit.
5. Boedapest (v.18.00) optie 1 (4 u.): stadsfietstour. Optie 2 (4 u.): excursie 

naar de Puszta, paarden en proeverij. Optie 3 (1,5 u.): helicoptervlucht (op 
aanvraag).

6. Bratislava (12.00-17.00) optie 1 (2 u.): stadstrein naar kasteel, wandeling door 
het centrum. Optie 2 (2,5 u.): stadsfietstour. Optie 3 (1,5 u.): helicoptervlucht 
(op aanvraag).

7  Passage Wachau
 Melk (12.00-16.00) optie (2 u.): bezoek benedictijnerklooster.
8. Passau (07.00) ontscheping na ontbijt, terugreis naar München en vliegreis 

naar Brussel 

Prijzen per persoon, Select Premium, inclusief heen- en terugreis
Type  Buitenkajuit Dek Seizoen A Seizoen B Seizoen C 
S 2-pers. vast raam 1 € 2.339,- € 2.599,- € 2.872,-
A 2-pers. vast raam 1 € 2.599,- € 2.872,- € 3.138,-
B 2-pers. panorama raam 3 € 2.912,- € 3.244,- € 3.510,-
C 2-pers. Frans balkon 2 € 3.045,- € 3.377,- € 3.643,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

DANUBE CLASSICS
8 dagen, vanaf € 2.339,- p.p. scheepsbeschrijving pag  92

MS A-ROSA DONNA

Inclusief: 
Vliegreis van Brussel naar München en trans-
fer naar Passau en retour - cruise volgens 
vaarschema – accommodatie in de geboekte 
categorie – volpension vanaf diner op de 
eerste dag tot en met ontbijt op de laatste 
dag – schuimwijn, huiswijnen, tapbier, fris-
dranken, koffie en thee inbegrepen -  wel-
komstcocktail – animatieprogramma – mu-
ziekprogramma – gebruik van het zwembad, 
sauna en fitnesstoestellen – bagageservice bij 
in- en ontschepen – havengelden – BTW.
Exclusief: 
Excursies – overige dranken – fooien (naar 
eigen 

Vertrekdata 2020 Seizoen        
Apr. 5, 12, 19, 26 A
Mei 3, 17 B
 10, 24, 31 C
Juni 7, 14, 21 C
 28 B
Juli 5 C
 12, 19, 26 B
Aug. 2, 9 C
 16, 23, 30 B
Sep. 6, 13, 20 C
 27 B
Okt. 4, 11 B
 18 A

+

Dranken  
inbegrepen

zie “inclusief”
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DANUBE DELTA
12 dagen, vanaf € 3.717 ,- p.p.  scheepsbeschrijving pag  92

MS A-ROSA SILVA

Inclusief: 
Vliegreis van Brussel naar München en trans-
fer naar Passau en vliegreis van Boekarest 
naar Brussel - cruise volgens vaarschema 
– accommodatie in de geboekte categorie – 
volpension vanaf diner op de eerste dag tot 
en met ontbijt op de laatste dag – schuimwi-
jn, huiswijnen, tapbier, frisdranken, koffie en 
thee inbegrepen -  welkomstcocktail – anima-
tieprogramma – muziekprogramma – gebruik 
van het zwembad, sauna en fitnesstoestellen 
– bagageservice bij in- en ontschepen – ha-
vengelden – BTW.
Exclusief: 
Excursies – overige dranken – transfer op dag 
12 - fooien (naar eigen inzicht) – persoonlijke 
uitgaven – reisverzekeringen

Prijzen per persoon, Select Premium, inclusief heen- en terugreis
Type  Buitenkajuit Dek Prijs p.p. 
S 2-pers. vast raam 1  € 3.717,- 
A 2-pers. vast raam 1 € 4.050,- 
C 2-pers. Frans balkon 2 € 4.888,-
D 2-pers. Frans balkon 3 € 5.181,-
E, Junior suite 2-pers. Frans balkon 3 € 7.442,-
F, Suite 2-pers. balkon  3 € 9.699,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

Vaarschema 
1. Vliegreis naar München, transfer naar Passau, inscheping 14.30 uur, vertrek 

schip 15 30 uur 
2. Wenen (13.00-18.00) optie 1 (3,5 u.): stadsrondrit historisch Wenen. Optie 2 

(3,5 u.): stadsfietstour. Optie 3 (3,5u.): Sisi´s Schönbrunn paleis.
3. Boedapest (08.30-23.00) optie 1 (3,5 u.): stadsrondrit. Optie 2 (4 u.): 

fietsstadstour. Optie 3 (4 u.): excursie Puszta, paarden en proeverij. Optie 4 
(1,5 u.): helicoptervlucht (op aanvraag). 

4. Mohacs (09.00-14.00) optie (4 u.): excursie naar Pècs.
 Mohacs (14.30-18.00) douane
5. Belgrado (07.00-24.00) optie 1 (3,5 u.): stadsrondrit. Optie 2 (3,5 u.): 

fietsstadsrondrit. 
6. Passage IJzeren Poort.
 Doljni Mikajlova (09.30-15.00) excursieprogramma optioneel.
7. Vidin (06.00-16.00) excursieprogramma optioneel.
8. Rousse (09.00-15.00) optie 1 (4,5 u.): stadsrondrit en bezoek Basabovo 

klooster. Optie 2 (2,5 u.): fietsstadstour.
9. Tulcea (14.00-24.00) optie 1 (3 u.): excursie met bus en boot door Donau 

Delta. Optie 2 (3 u.): privé safari met boten door Donau Delta.
10. Sulina (07.00-11.00) excursieprogramma optioneel.
11. Octenita (02.00-03.00).
 Giurgiu (09.00) optie (6 u.) excursie naar Boekarest met stadstour.
12. Giurgiu ontscheping na ontbijt, vliegreis naar Brussel. 

Vertrekdata 2020
Mei 20
Aug  23

+

Dranken  
inbegrepen

zie “inclusief”
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Vaarschema
1. Vliegreis München, transfer Passau, inscheping van 16.00 tot 17.00 uur, 

vertrek schip 17 00 uur 
2. Wenen (13.00-17.30) optie: stadsrondvaart en –rit.
3. Solt (13.00-13.30) excursiestop, optie 1: Puszta met paardenshow. Optie 2: 

excursie Pécs.
 Mohács (19.00-21.30) excursie- douanestop
4. Belgrado (11.00-24.00) optie 1: stadsrondrit en –wandeling. Optie 2: 

avondexcursie met folklore.
5. Passage ´IJzeren Poort`
6. Rousse (11.0-14.00) optie: stadsrondrit en –wandeling.
7. Tulcea (10.00-14.00) optie 1: excursie met rondvaart door Donau Delta. Optie 

2: Donau Delta met privé boten.
8. Oltenita (10.00-11.00) excursiestop. Optie: dagexcursie Boekarest, inclusief 

lunch 
 Giurgiu (15.30-17.00) excursiestop.
9. Cruisedag, passage ´IJzeren Poort´.
10. Novi Sad (15.0-23.00) optie: stadswandeling.
11. Osijek (08.00-12.00) optie: stadstour.
 Mohács (21.00-23.00) douanestop.
12. Boedapest (14.00-22.30) optie 1: stadsrondvaart en –rit. Optie 2: Boedapest 

bij nacht, Hongaarse muziek.
13. Bratislava (14.30-19.00) optie: stadswandeling.
14. Ybbs (13.30-16.30) optie1: excursie Maria Taferl. Optie 2: bezoek Waterkracht 

centrale Ybbs 
15. Passau (08.30) ontscheping tot 09.30 uur, transfer München, vliegreis Brussel.

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type Buitenkajuit Dek/ligging Seizoen A Seizoen B Seizoen C Seizoen D
HX 2-pers. Main/voor en achter € 2.674,- € 2.892,- € 3.110,- € 3.219,-
HD 2-pers.  Main € 2.892,- € 3.132,- € 3.361,- € 3.470,-
MX 2-pers. Frans balkon Middle/achter € 3.219,- € 3.492,- € 3.743,- € 3.852,-
MV 2-pers. Frans balkon Middle/voor € 3.372,-  € 3.656,- € 3.899,- € 4.016,-
MD 2-pers. Frans balkon Middle € 3.546,- € 3.852,- € 4.092,- € 4.199,-
OX 2-pers. Frans balkon Upper/achter € 3.819,- € 4.157,- € 4.419,- € 4.528,-
OV 2-pers. Frans balkon Upper/voor € 3.939,- € 4.299,- € 4.572,- € 4.692,-
OD 2-pers. Frans balkon Upper € 4.048,- € 4.441,- € 4.725,- € 4.856,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

EXPERIENCES WHEREVER YOU LOOK
15 dagen, vanaf € 2.674,- p.p. scheepsbeschrijving pag  90

MS BOLERO

Inclusief:
Vliegreis van Brussel naar München, transfer 
naar Passau en retour  – cruise volgens vaar-
schema – accommodatie in geboekte catego-
rie – volpension vanaf diner op de eerste dag 
tot en met ontbijt op de laatste dag aan boord 
– welkomstcocktail – captain´s dinner – en-
tertainmentprogramma – gebruik boordfaci-
liteiten – bagageservice bij in- en ontschepen 
– havengelden – BTW
Exclusief:
Excursies (als optie vermeld) – dranken – 
fooien (naar eigen inzicht)  – persoonlijke 
uitgaven – reisverzekeringen

Vertrekdata 2020 Seizoen        
Mrt. 23 A
Apr  6 A
 20 B
Mei 4 C
 18 D
Juni 1, 15, 29 D
Juli 13 D
 27 C
Aug  10 C
 24 D
Sep. 7 D
 21 C
Okt  5 B
 19 A
Nov. 2 A

+
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MELODIES OF THE DANUBE
8 dagen, vanaf € 3.813,- p.p. scheepsbeschrijving pag  94

MS AMASONATA

Inclusief: 
Vliegreis van Brussel naar Boedapest, trans-
fer van Vilshofen naar München en vliegreis 
naar Brussel – cruise volgens vaarschema – 
accommodatie in geboekte categorie – basis-
pakket excursies - volpension vanaf diner op 
de eerste dag tot en met ontbijt op de laatste 
dag aan boord – wijn, bier en frisdranken in-
begrepen bij lunch en diner – welkomstcock-
tail – captain´s welcome & dinner – hightea – 
midnightsnack – entertainmentprogramma – 
fitnessfaciliteiten – zwembad – bagageservice 
bij in- en ontschepen – havengelden – BTW
Exclusief:
Excursies buiten het basispakket – fooien 
(aanbevolen € 125,- per persoon) – persoon- 
lijke uitgaven – reisverzekeringen

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type Buitenkajuit Dek Seizoen A Seizoen B Seizoen C Seizoen D Seizoen E
E 2-pers. vast raam Piano € 3.813,- € 3.899,- € 4.073,- € 4.159,- € 4.332,-
D 2-pers. vast raam Piano € 4.072,- € 4.158,- € 4.331,- € 4.417,- € 4.590,-
CB 2-pers. Frans balkon Violin € 4.418,- € 4.499,- € 4.678,- € 4.764,- € 4.937,-
CA/C 2-pers. Frans balkon Violin/Cello € 4.678,- € 4.764,- € 4.937,- € 5.023,- € 5.196,-
BB 2-pers. balkon & Frans balkon Cello € 5.112,- € 5.195,- € 5.369,- € 5.455,- € 5.628,-
BA 2-pers. balkon & Frans balkon Violin € 5.283,- € 5.369,- € 5.542,- € 5.628,- € 5.799,-
AB 2-pers. balkon & Frans balkon Cello € 5.456,- € 5.542,- € 5.715,- € 5.799,- € 5.975,-
AA 2-pers. balkon & Frans balkon Violin € 5.628,- € 5.714,- € 5.888,- € 5.974,- € 6.147,-
AA+ 2-pers. balkon & Frans balkon Violin € 6.147,- € 6.233,- € 6.399,- € 6.493,- € 6.666,-
Suite 2-pers. balkon & Frans balkon Violin € 6.753,- € 6.839,- € 7.013,- € 7.099,- € 7.272,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

Vaarschema 
1. Vliegreis naar Boedapest, transfer naar het schip, inscheping, verplaatsing 

21.30-22.30. 
2. Boedapest (v.17.00), optie 1: Queen of Danube. Optie 2: kasteelwandeling.
3. Bratislava (09.00-13.00), optie 1: Wandeling ´Coronation`. Optie 2: smaken 

van Slowakije. Optie 3: Bratislava kasteelwandeling.
4. Wenen (a.20.30).
5. Wenen (v.24.00), optie 1: busstadstour. Optie 2: fietsstadstour.
 Wiessenkirchen (08.30-09.30), excursiestop, optie 1: hoogtepunten van 

Dürnstein en Melk. Optie 2: fietstocht van Wiessenkirchen naar Melk. Optie 
3: Dürnstein wijnproeverij.

 Ybbs (13.30-14.00) excursiestop, optie: bezoek Dürnstein Fort.
 Cruise over de Donau.
 Grein (17.00-02.00), optie: kasteelbzoek
6. Linz (07.00-24.00), optie 1: wandeling UNESCO stad Media kunst. Optie 2: 

dagexcursie Salzburg. Optie 3: Cesky Kruminov excursie.
7. Passau (08.00-12.30), optie 1: stadswandeling. Optie 2: fietsstadstour. Optie 

3: kasteelwandeling 
 Vilshofen (15.30)
8. Vilshofen, ontscheping na ontbijt, transfer naar München, vliegreis naar 

Brussel 

Vertrekdata 2020 Seizoen 
Mei 1  A
 15, 29  C
Juni 12, 26  C
Juli 10, 24  C
Aug  7  C
 21  D
Sep. 4, 18  E
Okt  2  E
 16  D
 30  B
Op 52 andere data wordt deze cruise door 
AmaWaterways uitgevoerd met de schepen 
AmaCerto, AmaLea, AmaPrima, AmaSerena en 
AmaViola 

+

All-Inclusive
zie “inclusief”
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Vaarschema
1. Vliegreis naar München, transfer naar het schip in Regensburg, inscheping 

vanaf 14.00.  Optie 1: Thurn & Taxis paleis. Optie 2: Weltenburg abdij. optie 3: 
workshop Weisswurstakademie Neumarkt.

2. Regensburg (v. 21.00) Wenen (a. 14.00) Optie 1: Thurn & Taxis paleis. Optie 2: 
Weltenburg abdij. optie 3: workshop Weisswurstakademie Neumarkt. 

3. Passau (08.00-21.00) optie 1: stadswandeling en orgelconcert. Optie 2: 
Schärdingbrouwerij met bierproeverij. Optie 3: Burghausen kasteel met privé 
auto 

4  Cruise door Wachau vallei 
 Melk (09.00-12.00) optie 1: benedictijnerklooster. Optie 2: rondleiding in 

kasteel met lid familie Hohenberg.
 Dürnstein (16.00-22.00) optie 1: wandeling naar kasteelruïnes. Optie 2: 

fietstocht Wachau vallei. Optie 3: bezoek Slot Gobelsburg en wijnproeverij. 
Optie 4: helicoptervlucht.

5. Wenen (a. 08.00) optie 1: keizerlijk paleis Schönbrunn. Optie 2: privé 
dagexcursie Wenen. Optie 3: diner in Rote Bar. Optie 4: wijnproeverij in 
Klosterneuburg abdij. optie 5: Oostenrijk in notedop.

6. Wenen (v. 14.00) optie 1: keizerlijk paleis Schônbrunn. Optie 2: privé halve 
dagexcursie.

7. Boedapest (a.08.00) optie 1: Parlementsgebouw en markthal. Optie 2: 
Joods Boedapest. Optie 3: privé  dagexcursie Boedapest. Optie 4: Budapest 
Signature Evening Event 

8. Ontscheping na ontbijt, transfer naar luchthaven, vliegreis naar Brussel.

Prijzen ter indicatie, per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type Buitenkajuit  Dek Seizoen A Seizoen B Seizoen C Seizoen D Seizoen E Seizoen F
S 5 2-pers. panoramaraam 2 €   4.225,- €   4.816,- €   5.171,-  €   6.825,- €   6.943,- €   7.534,-
S 4 2-pers. panoramaraam 3 €   4.462,- €   5.052,- €   5.399,- €   7.061,- €   7.179,- €   7.770,-
S 3 2-pers. panoramaraam 2 €   4.993,- €   5.584,- €   5.998,- €   7.829,- €   8.066,- €   8.656,
S 2 2-pers. panoramaraam 2 €   5.399,- €   5.998,- €   6.411,- €   8.361,- €   8.656,- €   9.247,-
S 1 2-pers. panoramaraam 3 €   5.939,- €   6.529,- €   6.999,- €   9.070,- €   9.484,- € 10.074,-
C P 2-pers. Penthouse 3 € 10.370,- € 10.961,- € 11.847,- € 15.037,- € 16.160,- € 16.751,-
C S suite, 2 slaapkamers 3 € 15.628,- € 16.219,- € 17.519,- € 21.999,- € 23.999,- € 24.599,-
Genoemde prijzen zijn indicatief. De definitieve prijs is op aanvraag en kan sterk verschillen van genoemde prijzen, in de meest voorkomende gevallen lager.
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99. 

DELIGHTFUL DANUBE
8 dagen, vanaf € 4.225,- p.p. scheepsbeschrijving pag  95

MS CRYSTAL RAVEL

Inclusief:
Vliegreis München en transfer naar het schip 
in Regensburg en retour transfer en vliegreis 
van Boedapest naar Brussel – cruise volgens 
vaarschema – accommodatie in geboekte 
categorie – volpension vanaf diner op de 
eerste dag tot en met ontbijt op de laatste 
dag aan boord – huiswijnen, bier, frisdranken, 
koffie en thee aan boord – welkomstcocktail 
– midnightsnack – basis excursiepakket – ani-
matieprogramma – entertainmentprogramma 
– gebruik fitnesstoestellen – bagageservice bij 
in- en ontscheping – havengelden – BTW
Exclusief:
Exclusieve excursies – exclusieve wijnen - 
fooien (naar eigen inzicht) – persoonlijke uitga-
ven – reisverzekeringen

Vertrekdata 2020 Seizoen        
Apr. 3, 17 C
Mei 1, 15, 29 D
Juni 12, 26 D
Juli 10, 24 D
Aug. 7, 21 D
Sep. 4, 18 F
Okt  2 E
Nov. 9, 23 A
Dec. 7 B

+

All-Inclusive
zie “inclusief”
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Seine
De Seine stroomt door Parijs, dat weet iedereen en 
Parijs heeft ontelbaar veel bezienswaardigheden. Het 
is dan ook een goed begin van een cruise over de Seine 
naar het schilderachtige Normandië. De Seine slingert 
door het landschap waardoor in de vele bochten het 
landschap steeds sterk naar elkaar toebuigt en varieert  
Langs deze route bevinden zich ontelbare plaatsen waar 
grote artiesten in het verleden hun inspiratie vandaan 
haalden. Van Gogh, Gauguin, Edith Piaf, Claude Monet, 
Picasso en vele anderen bezweken voor de schoonheid 
van deze streek waar de Seine haar weg vindt naar 
de Atlantische oceaan. Veel kunstenaars lieten 
zich inspireren door de witgekalkte rivierterrassen 
en groene weiden langs de ´kloosterweg´ tussen 
Caudebec-en-Caux en Rouen. U kunt met moderne 
camera´s uw eigen composities samenstellen en zo een 
kleurrijke impressie maken van een oververgetelijke 
vakantie.  

Rhône & Saône
De Rhône ontspringt in Zwitserland en stroomt door 
het meer van Genève naar Frankrijk met grote snelheid. 
Pas bij Lyon is de rivier goed bevaarbaar en stroomt 
dan kalm naar de Middellandse Zee door de vallei die 
bekend staat als vooraanstaand wijnbouwgebied  
De Saône ontstaat in de Vogezen en vloeit bij Lyon 
samen met de Rhône. Met Lyon als centrale startplaats 
van een cruise kunnen de beide rivieren gemakkelijk 
worden gecombineerd en droomt u als vanzelf van 
heerlijke wijnen, de geur van lavendel of het geluid van 
galopperende wilde paarden. In het zonnige klimaat 

van Zuid Frankrijk waar Beaujolais en Côte-du-Rhône 
rijpen neemt u snel de laissez-faire levenswijze van  
de Fransen over. Langs de Rhône en Saône liggen 
veel steden met historische centra met interessante 
bezienswaardigheden en omgeven door aantrekkelijke 
landschappen  
Bezoek steden als Châlon-Sur-Saône, Tournus, Mâcon 
en Trévoux aan de Saône en Lyon, Vienne, Tournon/
Tain-l´Hermitage, La Voulte, Viviers, Châteauneuf-du-
Pape, Avignon en Arles aan de Rhône. Zoveel beleven 
in korte tijd is alleen comfortabel te doen, terwijl u 
tussendoor heerlijk geniet van de uitstekende service 
aan boord van onze luxe cruiseschepen. 

Gironde, Garonne et Dordogne
De rivier Gironde is een samenvloeiing van de rivieren 
Garonne en Dordogne. In de streek langs deze rivieren 
worden al eeuwenlang uitstekende wijnen gemaakt 
waarmee Bordeaux wereldwijd op de kaart is gezet. De 
linkeroever is waar de meeste wijngaarden liggen. De 
rechteroever vormt met hoge kliffen en heuvels voor 
een prachtig contrast. 
U kunt vanaf het water optimaal genieten van de 
uitzichten op beide oevers en aan wal kunt u de 
geneugten van de wijnbouw zelf proeven  En natuurlijk 
bent u onder de indruk van de châteaux, de historische 
plaatsen en gebouwen en de overweldigende natuur  
De Gironde in combinatie met de Garonne en Dordogne 
vormen een indrukwekkend vaargebied en garanderen 
u een zeer gevarieerde cruise  

La Douce France
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Vaarschema
1. Treinreis (EBS) naar Lyon, inscheping 16.00 uur, vertrek schip 20.00 uur
2. Tournus (04.00-11.30) optie (3,5 u.) bezoek Schloss Cormatin en bourgondische 

kastelen en kerken 
 Chalon sur Saône (14.00-19.00) optie 1 (4 u.): bezoek aan Beaune met  

wijnproeverij. Optie 2 (1,5 u.): stadswandeling door Chalon-sur-Saône.
3. Mâcon (00.30-12.00) optie 1 (3,5 u.): bezoek abdij Cluny. Optie 2 (3,5 u.): 

Bourgondië & Wijn, bezoek  Château du Moulin-à-Vent en wijnproeverij.
 Trévroux (16.30-17.00) optie (3 u.): Land van gouden stenen en de Beaujolais.
 Collonges au Mont d´Or (19.00-20.30)
4. La Voulte (08.00-09.00) optie 1 (4,5 u.): excursie Ardèche. Optie 2 (8 u.): Ardèche, 

lavendel museum en  grotschilderingen (kopieën i.v.m. behoud)  van Pont-d´Arc 
(UNESCO). Terug aan boord in Viviers.

 Viviers (13.30-20.00) optie (2 u.): stadswandeling.
5. Arles (05.00-18.30) optie 1 (2 u.): Arles, in de voetsporen van Vincent van Gogh. 

Optie 2 (4 u.): De Camargue, Rhône delta. Optie 3 (3,5 u.): Camargue safari. 
Optie 4 (4 u.): Traditie´s van de Camargue.

 Avignon (a.22.00)
6. Avignon (v.17.30) optie 1 (3 u.): bezoek aan historische stad. Optie 2  

(4 u.): bezoek brug van Uzés. Optie 3 (45 min.) met boemeltje ´petit train` door 
Avignon. Optie 4 (3,5 u.): bezoek streek Chateauneuf du Pape met wijnproeverij 
bij Maison Bouachon.

7. Viene (15.00-15.30) optie (4 u.): bezoek aan Fourvière, Lugdunum, het latere 
Lyon  stadswandeling  Retour aan boord in Lyon 

 Lyon (19.00) optie (4,5 u.): een culinair hoogtepunt bij Paul Bocuse, L`Auberge 
du Pont de Collonges 

8. Lyon, ontscheping tot 10.0 uur, treinreis naar België (EBS).

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type Buitenkajuit Dek/ligging Seizoen A Seizoen B Seizoen C 
B 2-pers. Neptundek/achteraan € 1.455,- € 1.568,- € 1.681,-
C 2-pers. Neptundek € 1.568,- € 1.681,- € 1.794,-
D 2-pers. Frans balkon Saturndek € 1.794,- € 1.899,- € 2.020,-
E 2-pers. Frans balkon Oriondek € 1.899,- € 2.020,- € 2.133,-
F luxe 2-pers. Frans balkon Saturndek € 2.020,- € 2.133,- € 2.246,-
G luxe 2-pers. Frans balkon Oriondek € 2.133,- € 2.246,- € 2.359,-
H 1-pers. Neptundek € 1.794,- € 1.899,- € 2.020,-
I 1-pers. Frans balkon Saturndek € 2.246,- € 2.359,- € 2.473,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

HOOGTEPUNTEN OP DE RHÔNE EN SAÔNE 
8 dagen, vanaf € 1.455,- p.p. scheepsbeschrijving pag  85

MS GLORIA

Inclusief:
Treinreis vanaf elk station in België (EBS) naar 
Lyon en retour – cruise volgens vaarsche-
ma – accommodatie in geboekte categorie – 
volpension vanaf diner op de eerste dag tot en 
met ontbijt op de laatste dag aan boord – wel-
komstcocktail – captain´s welcome & dinner 
– middag thee/koffie – midnightsnack – enter-
tainmentprogramma – gebruik faciliteiten aan 
boord – bagageservice bij in- en ontschepen 
– havengelden – BTW
Exclusief:
Excursies (als optie vermeld) – lokale transfers 
- dranken – fooien (naar eigen inzicht) – per-
soonlijke uitgaven – reisverzekeringen

Vertrekdata 2020 Seizoen        
Mrt. 26 A
Apr  2 A
 19 B
 26 C
Mei 3, 10 C
Juni 6, 13, 20 C
Juli 17, 24 C
Aug. 10, 17 C
Sep  23 C
Okt  20 B

+
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RHÔNE & SAÔNE ROUTE CLASSIQUE
8 dagen, vanaf € 1.787,- p.p. scheepsbeschrijving pag  92

MS A-ROSA STELLA

Inclusief: 
Treinreis van elk station in België (EBS) naar 
Lyon en retour – cruise volgens vaarschema 
– accommodatie in de geboekte categorie – 
volpension vanaf diner op de eerste dag tot 
en met ontbijt op de laatste dag – schuimwijn, 
huiswijnen, tapbier, frisdranken, koffie en thee 
inbegrepen -  welkomstcocktail – animatiepro-
gramma – muziekprogramma – gebruik van 
het zwembad, sauna en fitnesstoestellen –  
bagageservice bij in- en ontscheping – haven-
gelden – BTW.
Exclusief: 
Excursies  – lokale transfers -  overige dranken 
– fooien (naar eigen inzicht) – persoonlijke 
uitgaven - reisverzekeringen.

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type  Buitenkajuit Dek Seizoen A Seizoen B Seizoen C 
S 2-pers. vast raam 1  € 1.787,- € 2.053,- € 2.319,-
A 2-pers. vast raam 1 € 2.053,- € 2.319,- € 2.585,-
C 2-pers. Frans balkon 2 € 2.492,- € 2.825,- € 3.091,-
D 2-pers. Frans balkon 3 € 2.625,- € 2.958,- € 3.224-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

Vaarschema 
1. Treinreis (EBS) naar Lyon, inscheping, vertrek schip 21.00 uur
 Panoramacruise door Lyon oude stad
2. Chalon-sur-Saône (12.00-20.00) optie 1 (3,5 u.): fietstocht. Optie 2 (4,5 u.): 

bezoek Baune en Côte d´Or. Optie 3 (3,5 u.): fietstocht door Bourgogne.
3. Mâcon (02.00-14.00) optie 1 (2,5 u.): stadsfietstour. Optie 3 (3,5 u.): bezoek 

Cluny klooster 
 Trevoux (18.00-19.00) excursiestop. 
 Lyon (a.22.00) optie (1,5 u.): Lyon bij nacht.
4. Lyon (v.14.00) optie (3,5 u.): stadswandeling Lyon Zijdestad.
5. Châteauneuf-du-Pape (10.30-11.00) excursiestop. Optie (3 u.): excursie 

Orange, poort naar Provence.
 Avignon (a.13.30) optie 1 (2 u.): fietsstadstour. Optie 2(2,5 u.): stadswandeling. 

Optie 3 (1,5 u.): Avignon bij nacht.
6. Avignon (v.12.00) optie 1 (4,5 u.): Romaans aquaduct en Uzès. Optie 2 (1,5 

u.) helicoptervlucht (op aanvraag).
 Arles ( 15.30-21.00) 3 optie´s (4 u. elk) fietstocht, bustour of Jeepsafari door 

Camargue 
7. Viviers (08.00-08.30) excursiestop. Optie 1 (5 u.): de Grotten en Lavendel van 

Ardèche. Optie 2 (2,5 u.): fietstocht Ardèche.
 La Voulte sur Rhône (12.30-13.30) excursiestop. .
8. Lyon (03.30) ontscheping na ontbijt, treinreis naar België (EBS).

Vertrekdata 2020 Seizoen 
Apr  11 A
 18, 25 B
Mei 2, 9, 16, 23 C
Juni 6, 13, 20, 27 C
Juli 11, 25 C
Aug. 8, 22, 29  C
Sep. 5, 12, 19 C
 26 B
Okt. 3, 10 B
 17 A

+

Dranken  
inbegrepen

zie “inclusief”
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Vaarschema
1. Treinreis (EBS) naar Parijs, inscheping, vertrek schip 23.55 uur
2. Les Andelys (13.30-19.30) optie: stadsrondrit en bezoek slot Vascoeuil.
3. Rouen (00.30-13.00) optie: stadswandeling.
 Caudebec (a. 17.00) optie: stadswandeling.
4. Caudebec, optie 1: excursie Neauville en Honfleur. Optie 2: excursie Frécamp 

en Etretat. Optie 3: excursie langs kloosters. 
5. Caudebec (v. 14.00) optie: stadswandeling.
6. Vernon (01.00-17.00) optie 1: stadsrondrit. Optie 2: excursie Giverny 

(woonplaats Monet)
7. Parijs (06.30) optie 1: stadsrondrit. Optie 2: Versailles. Optie 3: avondexcursie 

lichtjestour Parijs 
8. Parijs, ontscheping na ontbijt, treinreis naar België(EBS).

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Buitenhut Dek/ligging Seizoen A Seizoen B 
2-pers. vast raam Smaragd € 1.580,- € 1.899,-  
2-pers. Frans balkon Rubin/achter € 1.846,- € 2.112,-  
2-pers. Frans balkon Rubin € 1.952,- € 2.218,- 
2-pers.  Frans balkon Diamant/achter € 2.059,- € 2.325,-
2-pers. Frans balon Diamant € 2.112,- € 2.378,-
2-pers.  junior suite Rubin € 2.112,- € 2.378,- 
2-pers.  junior suite Diamant € 2.271,- € 2.538,-
2-pers.  suite Diamant € 2.697,- € 2.963,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

VOYAGE VOYAGE 
8 dagen, vanaf 1.580,- p.p. scheepsbeschrijving pag  91

MS JANE AUSTEN

Inclusief:
Treinreis vanaf ieder station in België en retour 
– cruise volgens vaarschema – accommoda-
tie in geboekte categorie – volpension vanaf 
diner op de eerste dag tot en met ontbijt op 
de laatste dag aan boord – welkomstcocktail – 
captain´s dinner – van 10.00 tot 24.00 tapbier, 
huiswijn, frisdrank, thee en koffie aan boord – 
water, frisdrank en bier in de minibar – fooien 
- entertainmentprogramma – gebruik boord-
faciliteiten – WLAN – bagageservice bij in- en 
ontschepen – havengelden – BTW
Exclusief:
Excursies (als optie vermeld) – lokale transfers 
– persoonlijke uitgaven – reisverzekeringen

Vertrekdata 2020 Seizoen        
Mei  19, 26 B
Juni 2, 9 B
Sep. 22, 29 B
Okt. 6, 13 A

+

All-Inclusive
zie “inclusief”
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RENDEZ-VOUS
6 dagen, vanaf € 1.264,- p.p. scheepsbeschrijving pag  92

 MS A-ROSA VIVA

Inclusief: 
Treinreis vanaf elk station in België (EBS) naar 
Parijs en retour - transfer naar en van het 
schip in de haven van in- en ontscheping – 
cruise volgens vaarschema – accommodatie 
in de geboekte categorie – volpension vanaf 
diner op de eerste dag tot en met ontbijt op 
de laatste dag – schuimwijn, huiswijnen, tap-
bier, frisdranken, koffie en thee inbegrepen  
– welkomstcocktail – animatieprogramma – 
muziekprogramma – gebruik van bubbelbad 
en fitnesstoestellen – bagageservice bij in- en 
ontschepen – havengelden – BTW.
Exclusief: 
Excursies – overige dranken – fooien (naar 
eigen inzicht) – persoonlijke uitgaven - reis-
verzekeringen

Prijzen per persoon, Select Premium, inclusief heen- en terugreis
Type  Buitenkajuit Dek Seizoen A Seizoen B 
S 2-pers. vast raam 1  € 1.264,- € 1.397,-
A 2-pers. vast raam 1 € 1.437,- € 1.597,-
C 2-pers. Frans balkon 2 € 1.623,- € 1.836,-
D 2-pers. Frans balkon 3 € 1.717,- € 1.969,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

Vaarschema 
1. Treinreis (EBS) naar Parijs (St. Denis), inscheping, vertrek schip 20.00 uur.
2. Rouen (a.15.00) optie (2 u.): stadswandeling.
3. Rouen (v.22.00) optie 1 (3,5 u.): fietstocht in de voetsporen van Jeanne 

d´Arc. Optie 2 (5 u.): excursie Côte d´Albâte, Étretat en Le Havre.
4. Vernon (08.00-20.00) optie (1,5 u.): stadswandeling.
5. Parijs (St. Denis 08.00) optie 1 (4 u.): fietstocht Parijs. Optie 2 (4 u.): 

stadsrondrit. Optie 3 (2,5 u.) Cabaret Paradis Latin.
6. Parijs (St. Denis), ontscheping na ontbijt, treinreis naar België (EBS).

Vertrekdata 2020 Seizoen 
Mrt. 20, 25, 30 A
Apr  4 A
Juli 2, 30 B
Okt. 22, 27 A
Nov. 1, 6, 11 A

+

Dranken  
inbegrepen

zie “inclusief”
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Vaarschema
1. Vliegreis naar Bordeaux, inscheping. 
2. Bordeaux (v.08.00).  
 Libourne (a.13.00),  optie 1: Saint-Émilion Grand Cru wijnproeverij. Optie 2: 

Saint-Émilion fietstour en wijnproeverij. Optie 3: bezoek Château de Vayres.
3. Libourne (v.13.00), optie 1: Franse plattelands markt. Optie 2: Libourne 

fietstour. Optie 3: wandeling door de wijngaarden.
 Blaye (a.16.30), optie 1: bezoek Citadel. Optie 2: stadswandeling. 
4. Blaye (v.13.30), optie 1: Blaye fietstour. Optie 2: fietsroute van Blaye naar 

Bourg 
 Bourg (14.30-09.30), optie: stadswandeling.
5  Pauillac (11.00-06.30), optie: Médoc Grand Cru wijngaardtour en wijnproeverij.
6. Cadillac (13.00-19.00), optie: Roquetaillade privé kasteelbezoek met 

Sauternes wijnproeverij 
 Bordeaux (22.30).
7  Bordeaux, optie 1: UNESCO stadstour en bezoek wijnmuseum. Optie 2: stadsfietstour.
8. Bordeaux, ontscheping na ontbijt, vliegreis naar Brussel.

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type Buitenkajuit Dek Seizoen A Seizoen B Seizoen C Seizoen D Seizoen E
E 2-pers. vast raam Piano € 3.742,- € 3.829,- € 3.915,- € 3.999,- € 4.088,-
D 2-pers. vast raam Piano € 3.999,- € 4.087,- € 4.173,- € 4.260,- € 4.346,-
C 2-pers. Frans balkon Violin/Cello € 4.599,- € 4.693,- € 4.779,- € 4.866,- € 4.952,-
B 2-pers. Frans balkon Violin/Cello € 4.779,- € 4.865,- € 4.951,- € 5.039,- € 5.125,-
A 2-pers. Frans balkon Violin € 4.866,- € 4.952,- € 5.039,- € 5.126,- € 5.212,-
A+ 2-pers. Frans balkon Violin € 5.731,- € 5.817,- € 5.899,- € 5.990,- € 6.076,-
Suite 2-pers. Frans balkon Violin € 5.899,- € 5.990,- € 6.076,- € 6.164,- € 6.250,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99. 

TASTE OF BORDEAUX
8 dagen, vanaf € 3.742,- p.p. scheepsbeschrijving pag  94

MS AMADOLCE

Inclusief: 
Vliegreis van Brussel naar Bordeaux en retour 
– cruise volgens vaarschema – accommodatie 
in geboekte categorie – basispakket excursies - 
volpension vanaf diner op de eerste dag tot en 
met ontbijt op de laatste dag aan boord – wijn, 
bier en frisdranken inbegrepen bij lunch en di-
ner  – welkomstcocktail – captain´s welcome & 
dinner – hightea – midnightsnack – entertain-
mentprogramma – fitnessfaciliteiten – zwem-
bad – bagageservice bij in- en ontschepen – 
havengelden – BTW
Exclusief:
Excursies buiten het basispakket – fooien (aan-
bevolen € 125,- per persoon) - lokale transfers 
–  persoonlijke uitgaven – reisverzekeringen

Vertrekdata 2020 Seizoen        
Apr  16 A
 23 B
 30 C
Mei 7, 14, 21, 28 D
Juni 4, 11, 18, 25 D
Juli 2, 9, 16, 23, 30 D
Aug. 6, 13, 20 D
 27 E
Sep. 3, 10, 17 E
Okt  1 E
 8 D
 15 C
 22 B

+

All-Inclusive
zie “inclusief”
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De Douro stroomt in een sinds 2001 door Unesco tot 
Werelderfgoed benoemd landschap. Deze rivier begint 
in Spanje als de Duero, maar zowel de Spaanse als de 
Portugese naam betekent Goud; de gouden rivier dus  
Die naam verdient de Douro ook. 
Haar oevers zijn soms glooiende wijngaarden en dan 
weer steile rotswanden. De steden en plaatsjes langs 
de rivier zijn allemaal sinds heugenis sterk verbonden 
met de grillige stromingen van het water  
In vroegere tijden kon men alleen maar met speciale 
boten de rivier bevaren om bijvoorbeeld de wijnvaten 
en andere handelswaar naar Porto te kunnen vervoeren  
Nu kunt u met moderne schepen comfortabel de 
Douro bevaren en de vele prachtige steden en plaatsen 
bezoeken 

U kan een keuze maken uit een waaier van excursies, 
waaronder een bezoek aan Salamanca in Spanje, het 
Matheus kasteel met tuin en het Douro museum in 
Régua, het Alpentura klooster en nog zoveel meer. 
Lamego als het wijncentrum uit de geschiedenis van 
de Portugese wijncultuur van meer dan 2000 jaar oud, 
maar ook het religieuze centrum van de regio met 
kathedraal, kerken en kloosters. 
Zeker ook een bezoek waard is de historische stad 
Guimaraes en natuurlijk Porto, haven- en handelsstad 
aan de Atlantische oceaan en met de prachtige ijzeren 
bruggen over de rivier  Een cruise op de rivier de 
Douro is een verrassende en inspirerende reis en een 
onvergetelijke ervaring 

Douro
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Vaarschema
1. Vliegreis naar Porto, transfer naar het schip, inscheping tussen 17.00 en 19.00 

uur 
2. Porto (v.14.30) optie: stadsrondrit en –wandeling en wijnproeverij.
 Entre-os-Rios (18.30-08.30)
3. Régua (a.12.00) optie: excursie Lamego.
4. Régua (v.09.00) optie: excursie naar Mateus paleis.
 Pinhão (11.30-12.30) excursiestop.
 Vega Terron/Barca d´Alva (a. 19.00)
5. Vega Terron/Barca d´Alva. Optie: dagexcursie naar Salamanca, inclusief lunch.
6. Vega Terron/Barca d´Alva (v. 09.00) excursie naar Castelo Rodrigo.
 Pocinho (11.00-12.30) excursiestop.
 Pinhão (a.17.30) optie 1: stadswandeling. Optie 2: bezoek een traditionele 

Quinta, inclusief diner.
7. Pinhão (v.06.30) 
 Porto (14.00) optie 1: excursie Guimarães. Optie 2: bezoek museum World of 

Discoveries. Optie 3: de 6 bruggen tour, helicoptervlucht.
8. Ontscheping om 09.00 uur, transfer naar luchthaven en terugvlucht naar 

Brussel 

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type Buitenkajuit Dek/ligging Seizoen A Seizoen B Seizoen C Seizoen D
OX 2-pers. Upper/achter € 1.399,- € 1.567,- € 1.730,- € 1.894,-
OD 2-pers. Upper € 1.589,- € 1.752,- € 1.916,- € 2.080,-
OJ 2-pers. jun.suite Upper € 2.167,- € 2.330,- € 2.494,- € 2.658,-
HX 2-pers. balkon Main/achter € 2.069,- € 2.232,- € 2.396,- € 2.560,-
HD 2-pers. balkon  Main € 2.298,- € 2.461,- € 2.625,- € 2.789,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

SMALL SHIP, BIG EXPERIENCE
8 dagen, vanaf € 1.399,- p.p. scheepsbeschrijving pag  90

MS DOURO PRINCE

Inclusief:
Vliegreis vanaf Brussel naar Porto, transfer 
naar het schip en retour – cruise volgens vaar-
schema – accommodatie in geboekte cate-
gorie – volpension vanaf diner op de eerste 
dag tot en met ontbijt op de laatste dag aan 
boord – welkomstcocktail – captain´s dinner 
– midnightsnack – entertainmentprogramma 
– bagageservice bij in- en ontschepen – haven-
gelden – BTW
Exclusief:
Excursies (als optie vermeld) – dranken – 
fooien (naar eigen inzicht) – persoonlijke uitga-
ven – reisverzekeringen

Vertrekdata 2020 Seizoen        
Apr. 4, 11 B
 18, 25 C
Mei 9, 16, 23, 30 D
Juni 20, 27 D
Juli 4, 11, 25 C
Aug. 1, 8, 15 B
 22 C
Sep. 12, 19, 26 D
Okt. 3 D
 17 C
 24, 31 B
Nov. 7, 14 A
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 DOURO VALLEY  & LISBON
11 dagen, vanaf € 2.282,- p.p. scheepsbeschrijving pag  90

MS DOURO CRUISER

Inclusief:
Vliegreis vanaf Brussel naar Porto, transfer 
naar het schip en vliegreis vanaf Lissabon naar 
Brussel – cruise volgens vaarschema – accom-
modatie in geboekte categorie – volpension 
vanaf diner op de eerste dag tot en met ontbijt 
op de laatste dag aan boord – welkomstcock-
tail – captain´s dinner – midnightsnack – en-
tertainmentprogramma – bagageservice bij 
in- en ontschepen – havengelden – BTW
Exclusief:
Excursies (als optie vermeld) – dranken – 
fooien (naar eigen inzicht) – persoonlijke 
uitgaven – reisverzekeringen

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type Buitenkajuit Dek/ligging Seizoen A Seizoen B Seizoen C Seizoen D
HX 2-pers/vast raam Main/achter € 2.282,- € 2.442,- € 2.599,- € 2.761,-
HD 2-pers/vast raam Main € 2.463,- € 2.623,- € 2.782,- € 2.942,-
OX 2-pers./balkon  Upper/achter € 2.889,- € 3.048,- € 3.199,- € 3.368,-
OV 2-pers./balkon Upper/voor € 3.016,- € 3.176,- € 3.336,- € 3.495,-
OD 2-pers./balkon  Upper  € 3.144,- € 3.299,- € 3.463,- € 3.623,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

Vaarschema 
1. Vliegreis naar Porto, transfer naar het schip, inscheping tussen 17.00 en 

19 00 uur 
2. Porto (v.14.30) optie: stadsrondrit en –wandeling en wijnproeverij.
 Entre-os-Rios (18.30-08.30)
3. Régua (a.12.00) optie: excursie Lamego.
4. Régua (v.09.00) optie: excursie naar Mateus paleis.
 Pinhão (11.30-12.30) excursiestop.
 Vega Terron/Barca d´Alva (a.19.00)
5. Vega Terron/Barca d´Alva. Optie: dagexcursie naar Salamanca, inclusief 

lunch 
6. Vega Terron/Barca d´Alva (v. 09.00) excursie naar Castelo Rodrigo.
 Pocinho (11.00-12.30) excursiestop.
 Pinhão (a.17.30) optie 1: stadswandeling. Optie 2: bezoek een traditionele 

Quinta, inclusief diner.
7. Pinhão (v.06.30) 
 Porto (14.00) optie 1: excursie Guimarães. Optie 2: bezoek museum World of 

Discoveries. Optie 3: de 6 bruggen tour, helicoptervlucht.
8. Ontscheping om 09.00 uur, transfer naar Lissabon inclusief een stop in 

Fatima en lunch in Coimbra. Overnachting in hotel ****.  Programma 
inclusief maaltijden.

9. In Lissabon stadsrondrit. Programma inclusief maaltijden.
10. Vanuit Lissabon excursie naar Cabo da Roca en Sintra. Programma inclusief 

maaltijden.
11. Transfer naar de luchthaven en terugvlucht naar Brussel.

Vertrekdata 2020 Seizoen 
Apr. 9, 16 B
 23, 30 C
Mei 7, 14, 21, 28 D
Juni 4, 11, 18, 25 D
Juli 2, 9, 16, 23 C
Aug. 6, 13 B
 20, 27 C
Sep. 3, 10, 17, 24 D
Okt. 1 D
 8, 15, 22 C
 29 B
Nov. 2, 12 A 

+



49

Vaarschema
1. Vliegreis naar Porto, transfer naar schip, inscheping.
2. Porto (v. 07.00)
	 Régua	(13.00-14.00)	excursiestop.	Excursieprogramma	optioneel.	Cruise	over	

de Douro.
	 Pinhão	(a.17.00)	optie	(3	u.):	bezoek	Castelo	Rodrigo.	
3.	 Pinhão	(v.13.00)	Excursieprogramma	optioneel.	Cruise	over	de	Douro.
	 Vega	de	Terrón	(a.19.00)	Excursieprogramma	optioneel.
4.	 Vega	de	Terrón	(v.12.00)	Excursieprogramma	optioneel.
	 Barca	d´Alva	(a.12.30)	optie	(10	u.)	bezoek	aan	Salamanca,	studie-hoofdstad	

van	 Spanje,	 diner	 en	 flamencoshow.
5. Barca d´Alva (v.09.00) cruise over de Douro.
	 Pocinho	(11.15-12.15)	excursiestop.	Excursieprogramma	optioneel.
	 Pinhão	 (17.30-07.00)	 optie	 (3	 u.):	 bezoek	 het	 Huis	 van	 Mateus,	 cultureel	

centrum .
6.	 Régua	(09.00-14.00)	optie	(3	u.):	Bezoek	Lamego	met	de	trap	naar	de	hemel.
	 Bitetos	(18.30-06.45)	Excursieprogramma	optioneel.
7.	 Cais	da	Lixa	(08.30-09.00)	excursiestop.	Excursieprogramma	optioneel.
	 Porto	(11.00)	optie	1	(3,5	u.):	excursie	Porto,	Foz	do	Douro	en	Vila	Nova	da	

Gaia.	Optie	2	(5	u.):	excursie	naar	Guimarães,	geboorteplaats	van	Portugal.
8.	 Porto,	ontscheping	na	ontbijt,	transfer	naar	luchthaven,	vliegreis	naar	Brussel.

Prijzen per persoon, Select Premium, inclusief heen- en terugreis
Type  Buitenkajuit Dek Seizoen A Seizoen B Seizoen C
S	 2-pers.	klein	vast	raam	 1		 €	2.372,-	 €	2.638,-	 €	2.899,-
A	 2-pers.	klein	vast	raam	 1	 €	2.638,-	 €	2.904,-	 €	3.170,-
C	 2-pers.	panoramaraam	 2	 €	3.170,-	 €	3.436,-	 €	3.699,-
D	 2-pers.	panoramaraam	 3	 €	3.436,-	 €	3.703,-	 €	3.969,-
F	 2-pers.	suite	balkon	 3	 €	5.831,-	 €	6.364,-	 €	6.869,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

DOURO EXPERIENCE
8 dagen vanaf € 2.372,- p.p. scheepsbeschrijving	pag.	92

MS A-ROSA ALVA

Inclusief:	
Vliegreis van Brussel naar Porto en terug  - 
transfer naar en van het schip in de haven van 
in- en ontscheping – cruise volgens vaarsche-
ma	–	accommodatie	in	de	geboekte	categorie	
– volpension vanaf diner op de eerste dag tot 
en	met	ontbijt	op	de	laatste	dag	–	schuimwijn,	
huiswijnen,	tapbier,	frisdranken,	koffie	en	thee	
inbegrepen		–	welkomstcocktail	–	animatiepro-
gramma	 –	 muziekprogramma	 –	 gebruik	 van	
bubbelbad	 en	fitnesstoestellen	 	 –	 bagageser-
vice	bij	in-	en	ontscheping	–	alle	havengelden	
– BTW
Exclusief:	
Excursies	–	overige	dranken	–	fooien	(naar	ei-
gen	inzicht)	–	persoonlijke	uitgaven	-	reisverze-
keringen

Vertrekdata	2020	 Seizoen								
Apr. 1, 8, 15 A
 22, 29 B
Mei	 6	 B
	 13,	20,	27	 C
Juni	 3,	10,	17,	24	 C
Juli 1, 8, 15, 22, 29 B
Aug. 5, 12, 19, 26 B
Sep.	 2,	9,	16,	23	 C
 30 B
Okt.	 14	 B
 21, 28 A
Nov.	 4,	11,	18	 A

+

Dranken  
inbegrepen
zie	“inclusief”
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ENTICING DOURO
8 dagen, vanaf € 3.499,- p.p scheepsbeschrijving	pag.	94

MS AMADOURO

Inclusief:	
Vliegreis naar Porto en retour – transfer naar 
het schip en retour - cruise volgens vaarsche-
ma	 –	 accommodatie	 in	 geboekte	 categorie	
–	 basis	 excursiepakket	 -	 volpension	 vanaf	
diner	op	de	eerste	dag	tot	en	met	ontbijt	op	
de	laatste	dag	aan	boord	–	wijn,	bier	en	fris-
dranken	inbegrepen	bij	lunch	en	diner	–	wel-
komstcocktail	 –	 captain´s	welcome	&	dinner	
–	 hightea	 –	midnightsnack	 –	 entertainment-
programma	 –	 fitnessfaciliteiten	 –	 zwembad	
–	 bagageservice	 bij	 in-	 en	 ontschepen	 –	 ha-
vengelden – BTW
Exclusief:
Excursies	 buiten	 het	 basispakket	 –	 fooien	
(aanbevolen	€	130,-	per	persoon)	–	persoon- 
lijke	uitgaven	–	reisverzekeringen

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type Buitenkajuit Dek Seizoen A Seizoen B Seizoen C Seizoen D Seizoen E Seizoen F Seizoen G Seizoen H

E	 2-pers.	panoramaraam	 Douro	 €	3.499,-	 €	3.594,-	 €	3.681,-	 €	3.767,-	 €	3.854,-	 €	4.026,-	 €	4.113,-	 €	4.199,-
D	 2-pers.	panoramaraam	 Douro	 €	3.766,-	 €	3.853,-	 €	3.939,-	 €	4.025,-	 €	4.112,-	 €	4.285,-	 €	4.372,-	 €	4.458,-
C	 2-pers.	Frans	balkon	 Porto	 €	4.372,-	 €	4.459,-	 €	4.545,-	 €	4.631,-	 €	4.718,-	 €	4.891,-	 €	4.978,-	 €	5.064,-
B	 2-pers.	balkon	 Lisbon	 €	4.799,-	 €	4.891,-	 €	4.977,-	 €	5.063,-	 €	5.150,-	 €	5.322,-	 €	5.410,-	 €	5.496,-
A	 2-pers.	balkon	 Porto	 €	5.063,-	 €	5.150,-	 €	5.236,-	 €	5.322,-	 €	5.410,-	 €	5.582,-	 €	5.669,-	 €	5.755,-
Suite	2-pers.	balkon	 Porto	 €	6.447,-	 €	6.535,-	 €	6.621,-	 €	6.699,-	 €	6.794,-	 €	6.966,-	 €	7.053,-	 €	7.140,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

Vaarschema 
1. Vliegreis naar Porto, transfer naar het schip, inscheping. 
2.	 Porto	 (v.13.00),	 optie	1:	 tour	 Stad	 van	bruggen	en	wijnproeverij.	Optie	2:	

stadswandeling	 en	 wijnproeverij.	
	 Entre-os-Rios	(17.30-03.00),	optie:	diner	op	lokale	hereboerderij.
3.	 Régua	(11.30-14.00),	optie	1:	Lamego	tour.	Optie	2:	de	Heilige	trappen	en	

Bôlas	 proeverij.
	 Pinhão	(16.30-07.00),	optie:	wijnproeverij.
4.	 Barca	 d´Alva	 (a.13.30),	 optie	 1:	 Castelo	 tour	 en	 wijnproeverij.	 Optie	 2:	

wandeling	 Castelo	 en	 wijnproeverij.
5. Barca d´Alva (v.12.00).
	 Vega	de	Terrón	(12.30-06.00),	optie:	bezoek	Salamanca	met	flamenco-show.
6.	 Pinhão	(12.30-15.30),	optie:	lunch	bij	Quinta	de	Avessada.
	 Régua	(17.30-09.00),	optie:	bezoek	aan	het	Mateus	paleis.
7. Entre-os-Rios (12.30-13.00), excursiestop.
 Porto (15.30).
8.	 Porto,	 ontscheping	 na	 ontbijt,	 transfer	 naar	 luchthaven,	 vliegreis	 naar	

Brussel.

Vertrekdata	2020	 Seizoen	
Apr. 4 A
 11 B
	 18	 C
 25 E
Mei	 2,	9,	16,	23,	30	 F
Juni	 6,	13,	20,	27	 F
Juli	 4,	11,	18,	25	 F
Aug.	 1,	8,	15	 F
 22 G
Sep.	 5,	12,	19,	26	 H
Okt.	 3	 H
 10 G
	 17	 F
 24 E
 31 D

+

All-Inclusive
zie	“inclusief”
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Vaarschema
1.	 Vliegreis	van	Brussel	naar	Porto	,	transfer	naar		Villa	Nova	de	Gaia,	inscheping,	

vertrek	schip	17.00.
 Bitetos (a.20.00)
2. Bitetos (v.06.30)
	 Foz	de	Távora	(12.00-13.00),	excursie	Quinta	Avessida	met	lunch.
 Pinhão (a.14.00)
3. Pinhão (v.07.00)
	 Vega	de	Terron	(a.14.00),	excursie	Castel	Rodrigo.	
4.	 Vega	de	Terron	 (v.12.15)	 excursie	naar	 Salamanca	met	 lunch	en	flamenco-

show.
	 Barca	d´Alva	(a.12.45),	terug	aan	boord	na	de	excursie,	barbecue.
5. Barca d´Alva (v.07.00) cruise op de Douro.
	 Foz	de	Távora	(13.30-15.00),	excursie	naar	Quinta	do	Seixo,	Lamego	en	port-

proeverij.
 Peso de Régua (a.18.00).
6.	 Peso	de	Régua	(v.13.00),	excursie	naar	Mateus	paleis.	
	 Vila	Nova	de	Gaia	(Porto)	(a.20.00)
7.	 Vila	Nova	de	Gaia,	excursie	naar	Porto	en	Guimarães.
8.	 Ontscheping	na	ontbijt,	transfer	naar	de	luchthaven,	vliegreis	naar	Brussel

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Buitenkajuit Dek/ligging  Prijs p.p.
2-pers.	Frans	balkon	 Smaragd/achter	 	 €	1.683,-
2-pers.	Frans	balkon	 Smaragd	 			 	 €	2.109,-
2-pers.	Frans	balkon	 Rubin	 	 	 €	2.428,-
2-pers.	Frans	balkon	 Diamant	 	 	 €	2.588,-
2-pers.	suite	Frans	balkon	 Diamant	 	 	 €	3.333,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pag. 98 en 99. 

DE GOUDEN RIVIER
8 dagen, vanaf € 1.683,- p.p. scheepsbeschrijving	pag.	87

MS DOURO SPIRIT

Inclusief:	
Vliegreis van Brussel naar Porto en retour - 
transfers van luchthaven naar schip en van 
schip naar luchthaven – cruise volgens vaar-
schema	–	accommodatie	 in	geboekte	catego-
rie – volpension vanaf diner op de eerste dag 
tot	 en	met	 ontbijt	 op	 de	 laatste	 dag	 -	 bij	 de	
lunch	is	koffie/thee	/water	voorzien	-	bij	het	di-
ner	wordt	koffie/thee/water/frisdranken/bier/
wijn	 voorzien	–	welkom-	en	afscheidscocktail	
–	 	 captain’s	 dinner	 –excursiepakket	 volgens	
beschrijving	 (7	 excursies)	 -	 animatieprogram-
ma	 –	 muziekprogramma	 –	 bagageservice	 bij	
in- en ontscheping – alle havengelden – BTW
Exclusief:	
Extra	 dranken	 buiten	 de	maaltijden	 –	 fooien	
(ca.	€	10,-	per	persoon	per	dag)	–	persoonlijke	
uitgaven	 –	 reisverzekering

Vertrekdata	2020	 								
Nov.	 5,	12,	19,	26

All-Inclusive
zie	“inclusief”
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De Wolga is de langste rivier in Europa met een 
lengte	van	3.530	km	en	ook	de	rivier	met	het	grootste	
stroomgebied	 in	 Europa.	

Onder	 andere	 door	 de	 kanaalverbinding	 tussen	 de	
rivier	de	Moskva	in	Moskou	en	de	Wolga	is	het	mogelijk	
om	vanuit	Moskou	via	de	passage	over	twee	meren	en	
een	stukje	Oostzee	naar	Sint	Petersburg	te	varen.	

Dankzij	 dit	 Moskoukanaal	 en	 andere	 verbindingen	
heeft	 Moskou	 een	 doorgang	 naar	 5	 verschillende	
zeeën.	De	reis	van	Moskou	naar	Sint	Petersburg	geeft	
een	 goed	 beeld	 van	 het	 uitgestrekte	 Rusland.	
Onderweg	kunt	u	genieten	van	prachtige	landschappen,	
vergezichten,	 pittoresque	 plaatsjes	 aan	 de	 oevers	 en	
historische	steden	zoals	Uglitsch,	Jaroslawl	en	Goritsy.	

U	bevaart	de	bovenloop	van	de	Wolga	die	jaarlijks	het	
meeste	water	ontvangt	van	smeltend	ijs	uit	de	bergen	
en	van	een	paar	kleinere	zijrivieren.	

In	de	 zomer	daalt	het	waterniveau	om	 in	 september,	
dankzij	het	regenwater	uit	de	bergen,	weer	op	normaal	
niveau	te	komen.

De	Wolga	en	verschillende	waterverbindingen	zoals	het	
Ribynsker	 stuwmeer,	 het	 Ladoga	meer	 en	 het	 Onega	
meer,	vormen	een	belangrijke	economische	basis	voor	
Moskou	en	de	andere	plaatsen	langs	deze	route.	

De	plaatsen	die	u	onderweg	bezoekt	bestaan	al	eeuwen	
dankzij	de	Wolga.	

Veel	 Russen	 beschouwen	 de	 rivier	 dan	 ook	 als	 de	
Nationale	rivier	van	Rusland	en	noemen	haar	dan	ook	
Volga-Matushka,	 Moeder	 Wolga.	

Een	reis	over	deze	rivier	geeft	u	een	goed	beeld	over	
het leven in Rusland, haar geschiedenis en de moderne 
ontwikkelingen.			

WOLGA
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Vaarschema
1.	 Transfer	van	thuis	naar	vliegveld	Düsseldorf,	vliegreis	naar	Moskou,	transfer	

naar schip.
2.	 Moskou,	optie	1	(3	u.):	bezichtiging	Kremlin.	Optie	2	(3	u.)	bezoek	kathedraal	

en	begraafplaats	van	prominente	Russen.	Optie	3	(6	u.):	excursie	naar	Sergiew	
Possad	(Zagorsk).	Verscheidene	opties	voor	avondexcursies.

3.	 Moskou	 (v.17.00)	 optie	 1	 (4	 u.):	 stadsrondrit.	 Optie	 2	 (4	 u.):	 rondvaart	 en	
bezoek	 Arbat.

	 Cruise	door	Moskou-Wolga	kanaal.
4.	 Uglitsch	(15.30-19.30)	inbegrepen:	excursie	Uglitsch	Kreml.
5.	 Jaroslawl	(08.00-12.00)	inbegrepen:	excursie	naar	klooster	en	stadsrondrit.
6.	 Goritsy	(11.30-14.30)	inbegrepen:	excursie	naar	Kirit	Beloserski	klooster.
	 Passage	Wolga-Baltik	kanaal.
7.	 Kishi-eiland	 (16.00-20.00)	 inbegrepen:	 bezoek	 historische	 houten	

mon umenten .
8.	 Mandrogi	 (13.00-16.00)	 optie:	 individuele	 wandeling.	 Avondprogramma:	

Schaschlik-party.
	 Passage	Ladomeer.
9.	 St.	Petersburg	 (a.	08.00)	 inbegrepen;	 stadsrondrit.	Optie	1	 (3,5	u.):	bezoek	

Slot	 Peterhof.	 Optie	 2	 (2,5	 u.)	 avondrondvaart.	 Optie	 3:	 verschillende	
avondprogramma´s.

10.	St.	 Petersburg,	 ontscheping	 na	 ontbijt,	 transfer	 naar	 luchthaven,	 vliegreis	
naar Düsseldorf en transfer naar huis.

	 Deze	route	wordt	ook	in	omgekeerde	richting	gevaren.	 
Die	vertrekdata	worden	met	een	*	aangegeven.

Prijzen per persoon, inclusief de heen- en terugreis
Type Buitenkajuit Dek  Seizoen A Seizoen B
B	 2-pers.		 Neptun	 	 €	2.354,-	 €	2.580,-
C	 2-pers.	 Saturn	 	 €	2.467,-	 €	2.693,-
E	 2-pers.	luxe.	balkon	 Saturn	 	 €	2.799,-	 €	3.032,-
G	 2-pers.	luxe.	balkon	 Orion	 	 €	3.032,-	 €	3.259,-
H	 2-pers.	Panorama	suite	 Saturn	 	 €	3.711,-	 €	3.937,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

RUSLAND-SVETLANA 
8 dagen, vanaf € 2.354,- p.p. scheepsbeschrijving	pag.	82

MS ALEKSANDRA

Inclusief:
Transfer van thuis naar Düsseldorf en retour – 
vliegreis	naar	Moskou	(of	St.	Petersburg)	en	re-
tour – cruise volgens vaarschema – accommo-
datie	in	geboekte	categorie	–	volpension	vanaf	
diner	op	de	eerste	dag	 tot	en	met	ontbijt	op	
de	 laatste	 dag	 aan	 boord	 –	welkomstcocktail	
–	captain´s	dinner	–	middag	koffie/thee	–	mid-
nightsnack	 –	 entertainmentprogramma	 –	 in	
vaarschema	 genoemde	 inbegrepen	 excursies	
–	bagageservice	bij	in-	en	ontschepen	–	haven-
gelden – BTW
Exclusief:
Excursies	 (als	 optie	 vermeld)	 –	 visakosten	 –	
dranken	 –	 fooien	 (naar	 eigen	 inzicht)	 –	 per-
soonlijke	 uitgaven	 –	 reisverzekeringen

Vertrekdata	2020	 Seizoen								
Mei		 16*	 A
 26 B
Juni	 5*,	15,	25*	 B
Juli		 5,	15*,	25	 B
Aug.	 4*,	24*	 B
 14 A
Sep	 3,	23	 A
	 13*	 B

+

Inclusief  
transfers  

vanaf thuis
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Athene,	de	Acropolis	bij	zonsondergang.	De	prachtige	
Cycladen	 eilanden,	 Kea,	 Santorini,	 Mykonos	 en	 het	
naburige	 door	 UNESCO	 beschermde	 archeologische	
eiland Delos. 

Kreta,	het	grootste	en	zuidelijkste	eiland	in	Griekenland.	

De	kristalheldere	blauwe	zee	 rond	het	eiland	Kythira,	
een	verborgen	schat	 in	de	Aegese	zee.	
De	 Peloponezen	 met	 Monemvassia	 en	 Nafplion	 als	
historische	 schatten.	

Hydra,	 een	 afgelegen	 eiland	 met	 pittoreske	 haven.	
Iedere	dag	in	een	nieuwe	haven,	een	nieuw	eiland,	een	
nieuwe	ontdekking	om	te	delen	met	de	medepassagiers	
en via foto´s en verhalen met het thuisfront. 

Oogstrelende	natuur,	eeuwenoude	historische	plaatsen,	
culturele	 verschillen	 en	 steeds	 die	 vanzelfsprekende	
gastvrijheid	van	de	vriendelijke	Grieken.	
Tijdens	deze	cruises	is	de	veelzijdigheid	van	Griekenland	
in	al	haar	facetten	wat	u	het	meest	zal	aanspreken.	
De	Egeïsche	Zee	omvat	enkele	van	de	mooiste	eilanden	
ter	wereld!	

Prachtige	zandstranden,	architectuur	 in	wit	en	blauw,	
traditionele	 levensstijl,	 volksmuziek,	 warme,	 gastvrije	
mensen	 en	 typische	 landschappen	 met	 geïsoleerde	
huizen	maken	 van	 deze	 reis	 een	 levenservaring.	
Vele	 Griekse	 en	 buitenlandse	 bezoekers	 komen	
elk	 jaar	 naar	 deze	 regio	 om	 te	 genieten	 van	 het	
oogverblindende	 licht	 en	 het	 kristalblauwe	water,	 op	
zoek	 naar	 het	 paradijs	 op	 aarde.

KUSTCRUISES GRIEKENLAND
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Vaarschema
1.	 Vliegreis	naar	Athene,	Piraeus,	 inscheping	 tot	15.00	uur,	welkomstcocktail,	

vertrek.
	 Kea,	ontdek	het	gezellige	havenstadje	op	eigen	gelegenheid.
2.	 Delos,	optie:	bezoek	aan	de	archeologische	plaats	Delos.
	 Mykonos,	ontdek	deze	levendige	plaats	op	eigen	gelegenheid.
3.	 Santorini,	voor	anker	bij	Fira.	Optie:	excursie	naar	Santorini.
4.	 Rethymnon,	optie:	excursie	naar	Knossos.
5.	 Kythira,	ontdek	zelf	het	pittoreske	plaatsje	Chora.
6.	 Monemvassia,	ga	op	ontdekking	in	deze	middeleeuwse	stad	en	het	fort.
	 Nafplion,	wandel	door	het	oude	centrum	van	deze	karakteristieke	plaats.
7.	 Nafplion,	optie:	excursie	naar	Mycenea,	paleis	van	Agamemnon.
	 Hydra,	vrije	tijd	in	deze	pitoreske	havenstad.
8.	 Piraeus,	ontscheping	na	ontbijt,	vliegreis	naar	Brussel.

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type Buitenkajuit  Dek  Prijs p.p.
C	 2-pers.	2	patrijspoorten	 	 Lower	 	 €	3.453,-
B	 2-pers.	vast	raam	 	 Main	 	 €	3.899,-
A	 2-pers.	vast	raam	 	 Main	 	 €	4.351,-
P	 2-pers.	vast	raam	 	 Upper	 	 €	4.750,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99. 

CLASSICAL GREECE 
8 dagen, vanaf € 3.453,- p.p. 	scheepsbeschrijving	pag.	81

 MS HARMONY G

Inclusief:
Vliegreis naar Athene en retour – cruise 
volgens	 vaarschema	 –	 accommodatie	 in	 ge-
boekte	 categorie	 –	 halfpension	 vanaf	 diner	
op	 de	 eerste	 dag	 tot	 en	 met	 ontbijt	 op	 de	
laatste	 dag	 aan	 boord	 –	 koffie/thee	 en	 wa-
ter	aan	boord	–	welkomstcocktail	 –	 captain´s	
dinner	–	BBQ	–	Greek	night	–	gebruik	vis-	en	
snorkeluitrusting	 –	 bagageservice	 bij	 in-	 en	
ontschepen – havengelden – BTW
Exclusief:
Excursies	(als	optie	vermeld)	–	lokale	transfers	
–	dranken	–	fooien	(naar	eigen	inzicht)	–	per-
soonlijke	uitgaven	–	reisverzekeringen

Vertrekdata	2020	 								
Apr. 17, 24
Mei	 1,	22,	29
Juni 5, 19, 26
Juli 3, 17, 24, 31
Aug.  7, 21, 28
Sep.	 4,	18,	25
Okt.	 9,	16,	23
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Dalmatië	heeft	de	 reiziger	ontzettend	 veel	 te	bieden.	
De	 natuur	 is	 er	 prachtig.	 Er	 zijn	watervallen,	 grotten,	
kloven,	meren	en	bergmassieven.	Er	zijn	veel	Romeinse	
en	middeleeuwse	steden	waarvan	er	veel	op	de	Unesco	
werelderfgoedlijst	staan.	Met	deze	korte	route	langs	de	
kust	ontdekken	we	een	aantal	parels	van	de	Kroatische	
kust.

De	zuidelijk	gelegen	stad	Dubrovnik	met	de	haven	Port	
Gruž	heeft	veel	te	bieden	voor	een	afwisselende	dag.	
De	 stad	 staat	 bekend	 om	 het	 prachtige	 historische	
centrum	 met	 daaromheen	 de	 oude	 middeleeuwse	
stadsmuren.	 De	 stad	 Hvar	 heeft	 een	 gezellige	 haven,	
een	 oud	 stadscentrum	 omringd	 door	 een	 zevende	
eeuwse	 stadsmuur,	 een	 hooggelegen	 fort,	 het	 Hvar	
Herritage	Museum	 en	 een	 sfeervol	 plein	 ‘Pjaca’.	 Het	
heuvelachtige	 gebied	 rondom	 de	 stad	 Hvar	 wordt	
afgewisseld	met	mooie	 stranden	 en	wijngaarden.	 Op	
het	eiland	Brac	is	het	prachtige	en	idyllische	strand	Zlatni	

Rat	gelegen.	Het	witte	kiezelstrand	steekt	behoorlijk	af	
bij	de	prachtige	kleur	van	het	water.	Het	strand	heeft	
de	 vorm	 van	 een	 landtong	 en	 telt	 zo’n	 vijftig	 meter.	
De	 vorm	 wordt	 vergeleken	 met	 een	 hoorn.	 Vandaar	
de	naam	‘Zlatni	Rat’,	wat	gouden	hoorn	betekent.	De	
omgeving	leent	zich	uitzonderlijk	goed	om	te	snorkelen	
en	het	beoefenen	van	andere	watersporten.	Een	dagje	
strand	is	prima	met	cultuur	te	combineren.	In	de	plaats	
Bol	zijn	namelijk	een	aantal	mooie	paleizen	en	kerken	
te	 bezoeken.

Split	 ligt	 aan	 de	 kust	 halverwege	 Dalmatië.	 Het	
oude	 centrum	 is	 erg	 mooi	 en	 staat	 op	 de	 Unesco	
werelderfgoedlijst.	 Je	 kunt	 er	 heerlijk	 doorheen	
struinen.	In	de	smalle	straatjes	zijn	overal	terrasjes,	cafés	
en	 restaurants	 te	 vinden.	 Een	 heerlijke	 bestemming,	
een	aaneenschakeling	van	mooie	uitzichten,	pittoreske	
plaatsjes	 en	 culinaire	 verrassingen.

KUSTCRUISES KROATIË
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Vaarschema
1.	 Vliegreis	 naar	Dubrovnik,	 transfer	naar	de	haven,	 inscheping,	 stadsrondrit,	

welkomstdiner.
2.	 Dubrovnik.
	 Slano,	inbegrepen	excursie:	bezoek	in	Ston	aan	oesterkwekerij,	proeverij.
	 Captain´s	dinner	met	live	entertainment.
3.	 Mljet,	optie	1:	excursie	naar	Mljet	National	Park.	Optie	2:	huur	een	kayak,	

scooter	 of	 cabrio	 voor	 een	 eilandtour.
4.	 Korčula,	inbegrepen	excursie:	wandeling	door	het	centrum	met	gids.	Optie	2:	

Dalmatian	Dinner	en	show	(geen	diner	aan	boord).
5.	 Vis,	ontdek	de	bezienswaardigheden	en	lokale	culinaire	specialiteiten.
6.	 Biševo,	optie:	excursie	naar	de	Blauwe	Grot.
	 Hvar,	inbegrepen	excursie:	stadswandeling	met	gids.	Ontdek	daarna	op	eigen	

gelegenheid	 het	 nachtleven	 van	Hvar	 (geen	diner	 aan	boord).
7.	 Bol,	zwemmen	en	relaxen	bij	het	mooiste	strand	van	Dalmatië,	Zlatni	Rat.
	 Split,	inbegrepen	excursie:	stadswandeling	met	gids.	Geen	diner	aan	boord.
8.	 Split,	 ontscheping	 na	 ontbijt,	 transfer	 naar	 luchthaven	 Split,	 vliegreis	 naar	

Brussel.
Deze	reis	kan	ook	worden	uitgevoerd	met	een	gelijkwaardig	schip.

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Buitenkajuit Dek seizoen A Seizoen B Seizoen C Seizoen D
2-pers.	deluxe	superior	 Lower	 €	2.116,-	 €	2.229,-	 €	2.342,-	 €	2.568,-
2-pers.	deluxe	superior	 Lower/Main	 €	2.455,-	 €	2.568,-	 €	2.681,-	 €	2.899,-
2-pers.	luxe	superior	VIP	 Upper/Main		 €	2.681,-	 €	2.794,-	 €	2.899,-	 €	3.133,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

ONE WAY WONDERS
8 dagen, vanaf € 2.116,- p.p. scheepsbeschrijving	pag.	80

MV BLACK SWAN

Inclusief:
Vliegreis	van	Brussel	naar	Dubrovnik	en	retour	
van	Split	naar	Brussel	–	transfers	van	de	luch-
thaven	Dubrovnik	naar	de	haven	en	van	Split	
naar de luchthaven – cruise volgens vaarsche-
ma	–	 accommodatie	 in	 geboekte	 categorie	 –	
7x	 ontbijt,	 6x	 lunch	 en	4x	diner	 aan	boord	 –	
koffie/thee	en	water	–	welkomstcocktail	–	ex-
cursies	inbegrepen	volgens	vaarschema		–	cap-
tain´s	dinner	–	entertainment	–	bagageservice	
bij	in-	en	ontschepen	–	havengelden	–	BTW
Exclusief:
Excursies	 (als	 optie	 vermeld)	 –	 dranken	 –	
fooien	(naar	eigen	inzicht)	–	persoonlijke	uitga-
ven	 –	 reisverzekeringen

Vertrekdata	2020	 Seizoen
Mei	 2,	9	 A
 23 B
Juni 6 B
	 13	 C
 20, 27 D
Juli 4 D
	 11,		18	 C
Aug.	 1	 C
 8, 15 B
 22, 29 D
Sep.	 12	 D
Okt.	 10	 A
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De	Seychellen	spreken	bij	eenieder	tot	de	verbeelding,	
een	 droombestemming.	 Het	 is	 gewoon	 waar,	 een	
heerlijke	 bestemming	 voor	 een	 fijne,	 comfortabele	
vakantie	 op	 zee,	 aan	 zee	 en	 in	 zee.	

De	115	eilanden	van	de	 republiek	Seychellen	worden	
niet	 allemaal	 bewoond,	 zo´n	 eenderde	 maar.	 De	
Seychellen	 liggen	 in	 de	 Indische	 oceaan,	 op	 1600	
kilometer	ten	oosten	van	het	Afrikaanse	vasteland.	Op	
het	grootste	eiland,	Mahé,	 ligt	de	hoofdstad	Victoria.	
Het	 merendeel	 van	 de	 bevolking	 woont	 hier.	

Dat	 betekent	 dat	 veel	 eilanden	binnen	de	 Seychellen	
erg	 rustig	 zijn	 en	 vaak	 ongerept.	 De	 Seychellen	
worden	 dan	 ook	 vaak	 door	 de	 eigen	 bewoners	 De	
Hof	 van	 Eden	 genoemd.	 Veel	 eilanden	 kenmerken	
zich	door	de	granietformaties	die	tot	aan	de	prachtige	
stranden	 doorlopen.	 Het	 zijn	 die	 stranden,	 de	
natuur	 en	 de	 rust	 die	 deze	 eilanden	 tot	 een	 zeer	
aantrekkelijke	 vakantiebestemming	 maken,	 eigenlijk	
een	 droombestemming	 dus.		

De	kosmopolitische	Seychellen	 zijn	een	kleurrijke	mix	
van mensen van verschillende rassen, culturen en 
religies. Op verschillende momenten in de geschiedenis 
zijn	 mensen	 van	 Afrikaanse,	 Europese	 en	 Aziatische	
afkomst	 naar	 de	 Seychellen	 gekomen.		
Men	 kan	 deze	 invloeden	 aan	 het	 werk	 zien	 in	 de	
domeinen	 van	 lokale	 kunst,	 keuken,	muziek,	 dans	 en	
architectuur.	 	 Het	 ontwerp	 van	 enkele	 van	 de	 grote	
oude	huizen	met	hun	steile	daken	is	representatief	voor	
een	stijl	die	is	aangepast	voor	comfortabel	wonen	in	de	
tropen	en	invloeden	van	het	Franse	en	Britse	koloniale	
erfgoed vertoont. 
Moderne	 architectuur	 probeert	 traditionele	 stijlen	 te	
assimileren	met	praktische	functies	die	zijn	ontworpen	
om	de	eilandbries	te	vangen.		Lokale	kunstenaars	blijven	
verschillende	 stijlen	 gebruiken	 die	 aansluiten	 bij	 de	
multi-etnische	achtergrond	van	de	eilanden.	Creoolse	
muziek	 en	 dans	 hebben	 hun	 wortels	 in	 Afrikaanse	
culturen	met	 ritmes	die	 traditioneel	worden	begeleid	
door eenvoudige drums en snaarinstrumenten.  

KUSTCRUISES SEYCHELLEN
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Vaarschema
1.	 Vliegreis	van	Brussel	naar	Mahé.
2.	 Mahé,	 aankomst,	 inscheping	 tussen	 15.00	 en	 16.00	 uur,	 vertrek	 schip,	

welkomstcocktail.
	 St.	Anna,	voor	anker,	gelegenheid	tot	zwemmen	en	relaxen.		Welcomedinner.
3.	 Curieuse,	 inbegrepen	 excursie:	 bezoek	 boerderij	 voor	 reuze	 schildpadden.	

BBQ	 op	 het	 strand.
4.	 Cousin	Island,	inbegrepen	excursie:	bezoek	aan	centrum	Bird	Life	International.
	 Anse	Lazio,	om	van	de	mooiste	stranden	te	genieten.
5.	 Aride,	inbegrepen	excursie:	natuurwandeling	met	gids.
	 St.	Pierre	Island,	tijd	om	te	zwemmen	en	snorkelen.
	 Baie	St.	Anne,	Creoolse	avond.
6.	 Baie	St.	Anne,	optie:	excursie	naar	Vallee	de	Mai.
	 Felicite	(of	Grand	Soeur),	ideaal	om	te	zwemmen	en	snorkelen.
	 La	Digue.
7.	 La	Digue,	 optie:	 bezoek	Union	 Plantation,	molen	 voor	 kokosproducten,	 en	

aan	 La	 Passe.
	 Moyenne	Island.
8.	 Moyenne	Island,	tijd	voor	zwemmen	en	snorkelen.	BBQ	op	het	strand.
	 Mahé,	captain´s	Farewell	dinner	met	muziek	en	dans.
9.	 Mahé,	ontscheping	na	ontbijt,	vliegreis	naar	Brussel.
10.	Aankomst	Brussel.

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type Buitenkajuit Dek Seizoen A Seizoen B
C	 2-pers.	vast	raam	 Sun	 €	3.499,-	 €	3.799,-
B	 2-pers.	vast	raam	 Sun/Main	 €	3.699,-	 €	4.051,-
A	 2-pers.	vast	raam	 Main/Upper	 €	4.151,-	 €	4.499,-
P	 2-pers.	vast	raam	 Main	 €	4.451,-	 €	4.899,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99. 

ISLAND HOPPING IN THE GARDEN OF EDEN     
10 dagen vanaf € 3.499,- p.p. scheepsbeschrijving	pag.	80

MS PEGASOS

Inclusief:
Vliegreis	 van	 Brussel	 naar	Mahé	 en	 retour	 –	
cruise	 volgens	 vaarschema	 –	 accommodatie	
in	 geboekte	 categorie	 –	 volpension	 vanaf	 di-
ner	op	de	eerste	dag	tot	en	met	ontbijt	op	de	
laatste	dag	aan	boord	–	koffie/thee	en	water	
-	 welkomstcocktail	 –	 captain´s	 welcome-	 en	
farewell	 dinner	 –	 entertainment	 aan	 boord	
–	 thema-avond	 –	 gebruik	 van	 vis-	 en	 snor-
keluitrusting	 –	 in	 het	 vaarschema	 genoemde	
inbegrepen	 excursies	 –	 havengelden	 –	 BTW
Exclusief:
Excursies	(als	optie	vermeld)	–	lokale	transfers	
–	dranken	–	fooien	(naar	eigen	inzicht)	–	per-
soonlijke	uitgaven	–	reisverzekeringen

Vertrekdata	2020	 Seizoen
Jan. 3, 10 A
 17, 24, 31 B
Feb.	 7,	14,	21,	28	 B
Mrt.	 6,	13,	20,	27	 B
Apr. 3, 10, 17, 24 B
Mei	 1,	8,	15	 B
Juni 5, 12, 19, 26 A
Juli 10, 17, 24, 31 A
Aug. 7, 14, 21, 28 A
Sep.	 4,	11	 A
 18 B
Okt.	 2,	9,	16,	23,	30	 B
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Afrika	 is	 een	 continent	 te	 groot	 om	 in	 een	 reis	 te	
bevatten	en	daarom	kiezen	wij	 voor	 die	 landen	waar	
interessante	 riviercruises	 gemaakt	 kunnen	 worden	
en	 die	 een	 ander	 beeld	 geven	 dan	 wild-safari’s.	
Bestemmingen die meer vertellen over de geschiedenis 
verbonden	met	Europa	en	die	daarom	uitnodigen	om	
ontdekt	 te	 worden.

De	 rivieren	 van	 Gambia	 en	 Senegal	 zullen	 alle	
nieuwsgierige	 geesten	 bevredigen.	 Ervaar	 een	 unieke	
natuurbeleving	 tijdens	 een	 jachtcruise	 langs	 de	 kust	
van	 West-Afrika	 en	 stroomopwaarts	 de	 rivier	 de	
Gambia,	 diep	 in	 het	 Afrikaanse	 continent.

	Ontdek	de	waterwegen	van	 Senegal	 en	Gambia	met	
bezoeken	 aan	 verscheidene	 natuurreservaten.	 	 Hier	
een	 cruise	 doen	 is	 constant	 ontdekkingen	 doen	 over	
de	 verbazingwekkende	 flora	 en	 fauna	 en	 alle	 andere	
wonderen	 van	 West-Afrika.

Senegal:	 een	 land	 aan	 de	 westkust	 van	 Afrika	 en	 
bereikbaar	 in	 slechts	 6	 uur	 vliegen	 van	 België.

Wat	 zeker	 opvalt	 na	 landing	 is	 de	 vriendelijkheid	
en	 behulpzaamheid	 van	 de	 mensen	 zonder	
opdringerigheid.	 Je	 ontmoet	 boeiende	 mensen	 in	
eenvoudige	 dorpen	 met	 eeuwenoude	 culturele	
tradities.	

Gambia:	 Als	 direct	 buurland	 van	 Senegal	 is	 “The	
Gambia“	toch	totaal	verschillend	van	haar	noorderbuur.	
Dichter	aansluitend	bij	de	evenaar	en	over	de	volledige	
horizontale	 lengte	 gezegend	 met	 een	 brede	 rivier,	
heeft	het	veel	meer	groen	en	rijkelijk	gevulde	nationale	
parken.	

Natuurbehoud	 dragen	 ze	 hoog	 in	 hun	 vaandel.	
Langsheen	 de	 oevers	 ontdekken	we	 verstilde	 dorpen	
en	rumoerige	steden	die	een	reëel	beeld	geven	van	dit	
deel	van	Afrika,	haar	natuur,	cultuur	en	geschiedenis.		
Onze	geselecteerde	 cruises	 zijn	dan	ook	een	prachtig	
geslaagde	 cocktail	 van	 luxueus	 varen	 te	 midden	 van	
oeroude	 natuur	 &	 cultuur.	

AFRIKA
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Vaarschema
1.	 Vertrek	vanuit	Brussel	naar	Dakar,	transfer	naar	hotel,	overnachting	logies/

ontbijt.
2.	 Vrije	 ochtend.	 Transfer	 naar	 schip,	 inscheping	 rond	 18.00	 uur.	 Diner	 en	

vertrek.	
3.	 Saloum	 Delta.	 Optie:	 bezoek	 aan	 Djiffere	 en	 Joal	 Fadiouth,	 UNESCO	

natuurgebied	 en	 vogelreservaat.
	 Banjul.	Optie:	een	echte	vissersavond.
4.	 Banjul.	Optie:	bezoek	Bakau,	krokodillenboerderij.
	 Tendaba.	
5.	 Tendaba.	Optie	1:	bezoek	aan	Batelling	bij	Kiang	West	National	Park.	Optie	2:	

bezoek	aan	Bao	Bolong	Wetland	Reserve.
6.	 Passage	over	Gambia	River.
	 Kuntaur.	Optie:	bezoek	Baboon	Island,	onderdeel	van	River	Gambia	National	

Park,	 met	 o.a.	 Chimpanzee	 Rehabilitation	 Project.	
7.	 Kuntaur.	 Optie:	 Janjanbureh,	 excursie	 oudste	 stad	 van	 Gambia,	 voorheen	

Georgetown,	 Lamin	 Koto,	 de	 circels	 van	 Wassu	 en	 Kaur.	 Captains	 Dinner.
8.	 St.	 James	 Island,	 oude	 Engelse	 handelspost	 voor	 slavenhandel.	 Cruise	 tot	

Banjul,	 douaneformaliteiten	 en	 overtocht	 naar	 Dakar.	
9.	 Dakar.	Ontscheping	na	het	ontbijt,	transfer	naar	de	luchthaven,	vliegreis	naar	

Brussel.
10.	Aankomst	in	Brussel.

Prijs per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type Buitenkajuit Dek  Prijs p.p. 
C	 2-pers.	 Main	 	 €	2.867,-	
B	 2-pers.	 Main	 	 €	3.217,-
A	 2-pers.	 Upper	 	 €	3.666,-
suite	 2-pers.	 Upper	 	 €	4.165,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

THE GAMBIA RIVER CRUISE
10 dagen, vanaf € 2.867,- p.p. scheepsbeschrijving	pag.	81

MS HARMONY V 

Inclusief:
Vliegreis	 Brussel-Dakar	 en	 retour	 -	 meet	 &	
greet	bij	aankomst	 in	Dakar	en	transfer	hotel	
-	 overnachting	 kamer	 met	 ontbijt	 –	 transfer	
naar	 het	 schip	 	 -	 cruise	 in	 de	 geboekte	 cate-
gorie – volpension vanaf diner op de eerste 
dag	 tot	en	met	ontbijt	op	de	 laatste	dag	van	
de	cruise–	welkomstcocktail	–	captain´s	dinner	
– entertainment - transfer naar de luchthaven 
– havengelden -  BTW
Exclusief:	
Excursies	 (als	 optie	 vermeld)	 –	 fooien	 (naar	
eigen	 inzicht)	 –	 persoonlijke	 uitgaven	 -	 	 reis-
verzekeringen	-	visum	(ter	plaatse	te	regelen)

Vertrekdata	2020	
Jan. 10, 17, 24, 31
Feb.	 7,	14,	21
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Deze	 rivier	 heeft	 een	 lengte	 van	 ca.	 6.800	 km	 en	 is	
daarmee	de	langste	rivier	van	de	wereld.	De	Witte	Nijl	
stroomt	 vanaf	 het	 Victoriameer	 Oeganda	 binnen.	 Na	
het	passeren	van	de	befaamde	Murchison	Falls	vervolgt	
de	rivier	als	Albert	Nijl	het	laatste	deel	op	Oegandees	
grondgebied.	Via	Zuid	Sudan	stroomt	de	rivier	als	Witte	
Nijl	 Soedan	binnen.	

Bij	 de	 hoofdstad	 Khartoem	 voegt	 het	 water	 van	 de	
Blauwe	Nijl	zich	bij	de	Witte	Nijl.	Deze	grootste	zijrivier	
van	de	Nijl	ontspringt	in	het	Tanameer	in	Ethiopië.	Vanaf	
Khartoem	stroomt	de	Nijl	door	de	Soedanese	woestijn	
naar	Egypte.	

Egypte	 was	 al	 sinds	 de	 oudheid	 volledig	 afhankelijk	
van	de	rivier.	Dankzij	de	Nijl	kon	Egypte	al	vroeg	in	de	
geschiedenis	uitgroeien	tot	een	machtig	rijk.	De	rivier	

was	 een	 belangrijke	 verbindingsweg	 voor	 goederen	
en	mensen	vanuit	Afrika	naar	de	Middellandse	Zee	en	
voorzag	de	landbouw	en	veeteelt	van	het	broodnodige	
water.	

Het	 grootste	 deel	 van	 de	 Egyptische	 bevolking	 leeft	
langs	 de	 oevers	 van	 de	 Nijl.	

Ook	 bijna	 alle	 culturele	 en	 historische	 beziens- 
waardigheden	uit	het	oude	Egypte	bevinden	zich	langs	
het	stroomgebied.	

Vandaar dat cruises alleen het laatste gedeelte van 
deze	prachtige	rivier	bevaren	om	U	in	relatief	korte	tijd	
een	volledig	beeld	te	geven	van	de	geschiedenis	van	dit	
land,	een	geschiedenis	die	mede	de	vroege	beschaving	
van	de	mens	laat	zien.	

DE NIJL
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Vaarschema
1.	 Heenreis	van	Brussel	naar	Caïro,	 transfer,	verblijf	 in	hotel	Sheraton,	 logies/

ontbijt.
2.	 Caïro,	 bezoek	 aan	 Memphis,	 Sakkarah	 en	 het	 plateau	 van	 Gizeh	 met	 de	

piramiden	 Kheops,	 Khefren,	 Mykerinos	 en	 de	 Sfinx.
3.	 Caïro,	bezoek	aan	museum	Egyptische	oudheid	en	aan	de	Citadel	en	moskee.	

Vliegreis	naar	Luxor,	transfer	en	inscheping.
4.	 Luxor,	bezoek	Thebe,	de	Koningen-	en	Koninginnenvallei,	de	tempel	van	de	

Koningin	Hatsjepsoet,	de	kolossen	van	Memnon,	de	 tempels	van	Amon	en	
Moet	en	heiligdom	van	Montoe.	Afvaart	naar	Esna.

5.	 Edfoe,	afvaart	uit	Esna,	bezoek	aan	de	tempel	voor	god	Horus.
6.	 Kom	Ombo,	bezoek	aan	de	tempel	van	Kom	Ombo;	Voortzetting	cruise.
7.	 Aswan,	bezoek		aan	de	stuwdam,	papyrusinstituut	en	granietgroeven.	In	de	

middag	naar	eiland	Filae	van	godin	 Isis	en	 feloektocht.
8.	 Aswan,	optionele	excursie	naar	de	 tempels	 van	Aboe	Simbel.	Afvaart	naar	

Luxor.
	 Na	passage	door	de	sluizen	aankomst	in	Luxor.
9.	 Luxor,	bezoek	aan	de	tempel	van	Luxor.
10.	Ontscheping	na	ontbijt,	transfer	en	vliegreis	via	Caïro	naar	Brussel.	

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Buitenkajuit Dek Seizoen A Seizoen B Seizoen C
2-pers.	 	 Main/Middle	 €	2.167,-	 €	2.762,-	 €	2.835,-
1-pers.	 	 Main/Middle	 €	2.782,-	 €	3.768,-	 €	3.910,-
2-pers.	superior	 Upper	 €	2.284,-	 €	2.968,-	 €	3.041,-
2-pers.	junior	suite	 Upper	 €	2.899,-	 €	3.643,-	 €	3.715,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

VAN LUXOR NAAR LUXOR
10 dagen, vanaf € 2.167,- p.p. scheepsbeschrijving	pag.	87

 MS MÖVENPICK ROYAL LILY

Inclusief:	
Vliegreis	van	Brussel	naar	Caïro	–	hotelverblijf	
in	Caïro	–	vliegreis	van	Caïro	naar	Luxor	–	trans-
fers – cruise volgens vaarschema – accommo-
datie	in	de	geboekte	categorie	-	bezoeken	en	
entreegelden	 volgens	 de	 beschrijving	 –	 naar	
keuze	Engels-	of	Franstalige	gids	–	volpension	
aan	boord	van	het	schip	-	BTW		
Exclusief:
Visumkosten	 (ca.	 €	 25,-)	 –	 lokale	 fooien	 (ca.	 
€	55,-	totaal)	–	dranken	–	persoonlijke	uitgaven	
-	reisverzekeringen

Vertrekdata	2020	 Seizoen
Jan. 3, 10, 17, 24, 31 A
Feb.	 7,	14,	21,	28	 A
Mrt.	 6,	13,	20,	27	 A
Apr.  3 B
	 10	 C

+
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VAN ASWAN NAAR LUXOR
9 dagen vanaf € 3.337,- p.p. scheepsbeschrijving	pag.	88

MS DAHABEYA AMIRAT

Inclusief:	
Vliegreis	 van	 Brussel	 naar	 Aswan	 –	 hotel-
verblijf	 in	Aswan	–	transfers	–	cruise	volgens	
vaarschema	–	accommodatie	in	de	geboekte	
categorie	-	bezoeken	en	entreegelden	volgens	
de	beschrijving	–	naar	keuze	Engels-	of	Frans-
talige	 gids	 –	 volpension	 aan	 boord	 van	 het	
schip - BTW  
Exclusief:
Optionele	excursies	-	visumkosten	(ca.	€	25,-)	
–	lokale	fooien	(ca.	€	50,-	totaal)	–	dranken	–	
persoonlijke	uitgaven	 -	 reisverzekeringen

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Buitenkajuit  Seizoen A Seizoen B
2-pers.	 	 €	3.337,-	 €	4.783,-
1-pers.*	 	 €	4.628,-	 €	6.955	,-			
2-pers.	suite	 	 €	4.344,-	 €	7.133,-
*=	indien	1	persoon	alleen	reist:	toeslag	€	240,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

Vaarschema 
1.	 Heenreis	van	Brussel	naar	Aswan,	transfer,	hotelverblijf	logies/ontbijt	in	de	

stad.
2.	 Aswan,	 optionele	 excursie	 naar	 tempels	 van	 Aboe	 Simbel.	 In	 de	 middag	

inscheping,	 lunch	 en	 middag	 ter	 vrije	 besteding.
3.	 Aswan,	bezoek	aan	de	stuwdam	en	de	tempel	van	Filae.	Afvaart,	cruise	op	de	

Nijl	richting	Kom	Ombo.
4.	 Kom	Ombo,	bezoek	aan	de	tempel	die	uniek	is	vanwege	de	heilige	acropolis	

van dit Ptolemeïsche heiligdom.
5.	 Gebel	Silsilla,	langs	de	steengroeven	als	een	defilé	langs	de	oevers.	
	 Edfoe,	bezoek	aan	de	tempel,	parel	van	Ptolemeïsche	architectuur.
6. Esna, passage van de sluis.
	 El	Kab,	bezoek	aan	voormalig	Nekheb,	stad	van	de	giergodin	Nekhbet.
7.	 Luxor,	bezoek	aan	de	tempel	Karnak	met	de	tempel	Amon,	de	tempel	Moet	

en	 heiligdom	Montoe.
8.	 Luxor,	bezoek	Thebe,	de	Koningenvallei	en	de	Koninginnenvallei,	de	tempel	

van	 koningin	 Hatsjepoet	 in	 Deir	 El	 Bahari	 en	 stop	 bij	 de	 kolossen	 van	
Memnon.	 In	 de	 middag	 bezoek	 aan	 de	 tempel	 van	 Luxor.

9.	 Ontscheping	na	ontbijt,	transfer	en	vliegreis	via	Caïro	naar	Brussel.

Vertrekdata	2020	 Seizoen,	 
	 	 Aswan-Luxor
Jan. 10, 24 A
Feb.	 7,	21	 A
Mrt.	 6,	20	 A
Apr.  3 B
 17 A

Vertrekdata	2020	 Seizoen,	 
	 	 Luxor-Aswan
Jan. 3, 17, 31 A
Feb.	 14,	28	 A
Mrt.	 13,	27	 A
Apr. 10 B
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Vaarschema
1.	 Heenreis	via	Caïro	naar	Aswan,	transfer	naar	hotel	Mövenpick,	logies/ontbijt.
2.	 Aswan,	inscheping	en	bezoek	aan	stuwdam	en	de	tempel	van	Filae.
3.	 Aswan,	optionele	excursie	naar	tempels	van	Aboe	Simbel.
4.	 Aswan,	bezoek	aan	tempel	van	Kom	Ombo	en	feloektocht	naar	de	botanische	

tuin op eiland 
	 Kitchener.	Cocktail-party	op	Mango	eiland.
5.	 Edfoe,	cruise	to	relax.	In	Edfoe	bezoek	aan	de	tempel.
6.	 Luxor,	cruise	op	de	Nijl.	Bezoek	tempel	van	Karnak	en	museum	in	Luxor.
7.	 Luxor,	 bezoek	 aan	 Thebe:	 Koningenvallei	 met	 graf	 van	 Toetanchamon,	 de	

tempel	van	Medinet	Haboe	en	stop	voor	kolossen	van	Memnon.	Denderah,	
bezoek	 aan	 de	 tempel	 en	 afscheidsreceptie.

8.	 Luxor,	 bezoek	 aan	 Thebe,	 de	 vallei	 der	 Edelen,	 tempel	 van	 koningin	
Hatsjepsoet	 in	 Deir	 El	 Bahari	 en	

	 Deir	 el	 Medina,	 dorp	 van	 de	 piramidenbouwers.	 In	 Luxor	 bezoek	 aan	 de	
tempel.

9.	 Ontscheping	na	ontbijt,	transfer	en	vliegreis	naar	Caïro.	Transfer	naar	hotel	
Marriott	 Mena	 House,	 logies/ontbijt.

10.	Caïro,	 bezoek	 aan	museum,	 plateau	Gizeh	 voor	 piramiden	 en	 sfinx.	 Lunch	
inbegrepen.

11.	Na	ontbijt,	transfer	naar	luchthaven,	vliegreis	naar	Brussel.
Deze	cruise	wordt	ook	in	omgekeerde	richting	gevaren:	van	Luxor	naar	Aswan.

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type Buitenkajuit   Seizoen A Seizoen B
Luxe	 2-persoons	 	 	 €	5.443,-	 €			6.422,-	
Luxe	 1-persoons	 	 	 €	7.885,-	 €			9.350,-		
Suite	 2-persoons,	terras	en	bubbelbad	 	 €	9.698,-	 €	11.556,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

NAAR LUXOR IN LUXE
11 dagen vanaf € 5.443,-  p.p. scheepsbeschrijving	pag.	88

MS OBEROI ZAHRA

Inclusief:	
Vliegreis	van	Brussel	naar	Caïro	–	hotelverblijf	
in	 Caïro	 –	 vliegreis	 van	 Caïro	 naar	 Aswan	 (of	
Luxor)	–	retour	vliegreis	van	Luxor	(of	Aswan)	
naar	Caïro	–	hotelverblijf	en	programma	in	Caï-
ro en retour naar Brussel – transfers – cruise 
volgens	vaarschema	–	accommodatie	in	de	ge-
boekte	categorie	-	bezoeken	en	entreegelden	
volgens	de	beschrijving	–	naar	keuze	Engels-	of	
Franstalige	 gids	 –	 volpension	 aan	 boord	 van	
het schip - BTW  
Exclusief:	
Optionele	excursies	-	visumkosten	(ca.	€	25,-)	
–	 lokale	fooien	(ca.	€	55,-	totaal)	–	dranken	–	
persoonlijke	 uitgaven	 -	 reisverzekeringen

Vertrekdata	2020	 Seizoen,	 
	 	 Aswan-Luxor
Jan. 13 A
Feb.	 10	 A
Mrt.	 9	 A
Apr. 6 B

Vertrekdata	2020	 Seizoen,	 
	 	 Luxor-Aswan
Feb.		 3	 A
Mrt.	 2,	30	 A
Apr. 27 A
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Myanmar
Sfeervol,	mooi,	indrukwekkend,	vriendelijk,	aangenaam,	
boeiend,	maar	 telkens	 ook	 een	 beetje	mysterieus.	 U	
kunt	het	op	verschillende	rivieren	zelf	ervaren	in	bijna	
heel	Azië.	En	Myanmar	vormt	hierop	geen	uitzondering.	
Het	 land	 kent	 een	 lange	 geschiedenis	 die	 natuurlijk	
beïnvloed	wordt	door	de	buurlanden	Bangladesh,	India	
en	China,	met	 name	de	 laatste	 als	 ´grote	 broer´.	Het	
land	 kende	 drie	 konikrijken,	 te	 beginnen	 in	 1044	 bij	
de	 eerste	 koning	 Anawrahta	 die	 honderden	 pagode	
liet	 bouwen	 bij	 Pagan.	 Mongolen	 vielen	 in	 1287	 het	
land	 binnen	 en	 na	 een	 woelige	 perioden	 met	 vele	
kleine	staatjes	in	het	land	volgde	in	1539	een	tweede	
koninktijk	die	tot	1752	stand	hield.	Het	derde	konkrijk	
was	 van	 1752	 tot	 1887,	 toen	 kwaman	 de	 engelsen.	
Natuurlijk	 heeft	 de	 bezetting	 door	 de	 engelsen	 bijna	
60	jaar	 lang	een	stempel	gezet	op	het	 land.	Er	volgde	
nog	 de	 oorlogsjaren	 en	 de	 woelige	 politieke	 periode	
daarna.
Tijdens	 een	 bezoek	 aan	 Myanmar	 merk	 je	 hoe	
vriendelijk	 de	 bevolking	 is.	 Het	 is	 geen	 rijk	 land	 en	
de	 mensen	 leven	 in	 redelijke	 omstandigheden,	 de	
infrastructuur	is	beperkt	maar	het	land	is	groen,	heeft	
een	 prachtige	 natuur	 en	 biedt	 veel	 culturele	 zaken.	
Bezoek	 de	 boedistische	 tempels,	 respecteer	 hun	
gewoonten	en	beleef	een	beetje	het	dagelijkse	leven.

Irrawaddy
De	 rivier	 Irrawaddy	 (of	 Ayeyarwady)	 is	 al	 ongeveer	
1200	 jaar	 de	 levensader	 van	Myanmar	 (Birma).	 Veel	
dorpen	en	 steden,	waaronder	de	 vroegere	hoofdstad	
Mandalay,	 zijn	 aan	 de	 rivier	 gelegen.	
Voor	het	grootste	deel	van	hun	handel	zijn	deze	dorpen	
en	steden	afhankelijk	van	de	rivier,	maar	het	is	ook	een	
belangrijke	 visgrond	 voor	 de	 bevolking	 en	 duizenden	
hectaren	 landbouwgrond	 worden	 geïrrigeerd	 met	
water	van	deze	rivier.	
De rivier ontstaat door de samenvloeiing van de 
rivieren	Nmai	en	Mali,	die	op	hun	beurt	weer	ontstaan	
uit	 de	 gletsjers	 van	 de	 Himalaya	 in	 Noord-Myanmar.	
De	 rivier	 heeft	 een	 lengte	 van	 2.170	 kilometer,	 een	
stroomgebied	van	400.000	km²	en	vormt	aan	het	einde	
een	 delta	 van	 300	 km.	 breed.
De	 rivier	 biedt	 ook	 veel	 toeristische	 hoogtepunten.	
De	 vergezichten	 over	 de	 oevers	 en	 het	 achterland,	
de	 vele	 kleine	 dorpjes	 met	 vriendelijke	 bevolking	 en	
bijna	 ontelbare	 pagodes	 die	 in	 het	 landschap	 liggen	
verspreid,	 het	 is	 een	 bijzondere	 ervaring	 om	 deels	
vanaf	 de	 rivier	 en	 deels	 vanaf	 het	 land	Myanmar	 te	
kunnen	 ontdekken.	

AZIË
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Vaarschema
1.	 Vliegreis	van	Brussel	naar	Yangon,	Myanmar.
2.	 Yangon.	Transfer	van	luchthaven	naar	hotel,	verblijf	logies/ontbijt.
3.	 Mandalay		Checkout,	excursie	naar	Sule	pagoda	en	Chaukhtatkyi	en	na	de	

lunch	Bogyoke	markt,	Indian	Quarter	en	Swedagon	pagoda,	aansluitend	
transfer	naar	luchthaven	en	vliegreis	naar	Mandalay,	transfer	naar	hotel,	
verblijf	logies/ontbijt.

4.	 Mandalay,	vroege	transfer	naar	het	schip,	inscheping,	cruise		door	Dolphine	
Sanctuary.	Stop	in	Nwe	Nyein,	pottenbakkers	dorp.	Terug	aan	boord	
welkomstparty.

5.	 Taguang,	passage	van	de	kloof	Third	Defile	en	excursie	Taguang,	oeverdorp	
met	fortificaties	en	archeologisch	gebied.

6.	 Katha,	woonplaats	George	Orwell	in	Birma.	Excursie	sight-seeing.
7.	 Katha,	treinreis	door	jungle	naar	Naba,	retour	Katha,	marktbezoek.
	 Shwe	Gu,	een	Brits	koloniale	avond	aan	boord.
8.	 Passage	Second	Defile	stroomopwaarts	van	2	uur,	vanaf	Sinkan	terug	in	25	

minuten	stroomafwaarts.
	 Kyun	Daw	Island,	excursie.
 Thagara.
9.	 Hsithe,	vissersdorp,	rondleiding	en	toelichting	in	bezoekerscentrum.
10.	Mandalay,	Na	aankomst	in	Mandalay	excursie	Amapura,	centrum	voor	zijde,	

brons	en	zilver	handwerk	en	naar	Bein´s	Bridge.	Captain´s	farewell	dinner.
11.	Mandalay,	na	ontbijt	ontscheping,	transfer	naar	hotel	voor	verblijf	in	

dagkamer,	transfer	naar	luchthaven	en	vliegreis	Mandalay/Bangkok/Brussel.
12.	Aankomst	te	Brussel.

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Buitenkajuit  Seizoen A Seizoen B Seizoen C
2-pers.	deluxe	 	 €			6.393	,-	 €			6.466,-	 €			6.499,-
2-pers.	executive	 	 €			6.830,-	 €			6.899,-		 €			6.945,-
2-pers.	junior	suite	 	 €			7.925,-	 €			7.997	,-	 €			8.040,-
2-pers.	executive	suite	 	 €			9.458	,-	 €			9.531,-	 €			9.573,-
2-pers.	royal	suite	 	 €	10.772,-	 €	10.845	,-	 €	10.887,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

IMPRESSIVE GORGES
12 dagen, vanaf € 6.393,- p.p. scheepsbeschrijving pag. 89

MS ANAWRAHTA

Inclusief:	
Vliegreis van Brussel naar Yangon, van Yangon 
naar	Mandalay	en	retour	naar	Brussel	–	hotel-
verblijf	 logies/ontbijt	 in	 Yangon	en	dagkamer	
in	 Mandalay	 –	 excursie	 in	 Yangon	 –	 cruise	
volgens	 vaarschema	 –	 accommodatie	 in	 de	
geboekte	 categorie	 –	 volpension	 vanaf	 lunch	
op	 de	 eerste	 dag	 tot	 en	 met	 ontbijt	 op	 de	
laatste	dag	 van	de	 cruise	–	water,	 softdrinks,	
thee	en	koffie	–	lokaal	bier	en	wijnen	bij	lunch	
en diner  – groepsexcursies volgens program-
ma	–	entreegelden	–	entertainment	aan	boord	
–	yogalessen	–	saunagebruik	–	welkomstcock-
tail	–	wifi	aan	boord	–	bagageservice	bij	in-	en	
ontschepen – havengelden - BTW 
Exclusief:	
Niet	in	vaarschema	genoemde	excursies	–	ove-
rige	drankjes	–	fooien	(naar	eigen	inzicht)	–	vi-
sakosten	–	persoonlijke	uitgaven	-	reisverzeke-
ringen

Vertrekdata	2020	 Seizoen
Sep.	 28	 A
Okt.	 6,	14	 B
Nov.	 15	 C

Dranken  
inbegrepen
zie	“inclusief”
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Cambodja en Vietnam
Het	 blijft	 altijd	 nog	 een	 beetje	 een	 mysterieus	
werelddeel,	 Azië.	 Dat	 ervaart	 u	 ook	 in	 Cambodja	 en	
Vietnam.	 Sfeervol,	 mooi,	 indrukwekkend,	 vriendelijk,	
aangenaam,	 boeiend,	 maar	 telkens	 ook	 een	 beetje	
mysterieus.	

Cambodja
Is	 al	 sind	 802	 een	 koninkrijk	 met	 Jayavarman	 II	 als	
eerste	vorst.	Nu	is	het	al	vele	jaren	een	constitutioneel	
koninkrijk.	 De	 fransen	 hebben	 in	 de	 19de	 eeuw	 tot	
1953	het	bewind	gevoerd	in	Cambodja	hetgeen	ook	in	
de vele architectuur ie terug te vinden.
	De	bevolking	is	voor	95%	boedistisch	en	de	vele	pagoden	
en	tempels	getuigen	hiervan.	De	rijke	gechiedenis	van	
Cambodja	 laat	zich	steeds	op	verschillende	wijze	zien	
en	 draagt	 bij	 aan	 een	 boeiende	 vakantie	 voor	 haar	
bezoekers.	

Vietnam
Vietnam	 is	 een	 dichtbevolkt	 land	 op	 het	 schiereiland	
Indochina.	 Het	 land	 heeft	 zich	 na	 de	 oorlogen	 met	 de	
fransen,	 Amerika	 en	 Cambodja	 snel	 ontwikkeld,	 mede	
door	de	hereniging	van	Noord	en	Zuid	en	het	latere	besluit	
van	 Clinton	 om	 de	 relaties	 te	 normaliseren.	 Vietnam	 is	
een	zelfstandig	land	nadat	het	ook	jarenlang	een	kolonie	

is	geweest	van	de	portugezen	en	 later	de	 fransen.	Deze	
lange	periode	van	bewetting	is	ook	terug	te	vinden	in	de	
vele	 culturele	mengelingen	 in	 taal,	 keuken	 en	 religie.

Mekong 
De	rivier	Mekong	ontspringt	op	het	Tibetaans	plateau	
en	komt	4909	kilometer	verder	uit	 in	de	Chinese	Zee.	
Ze	 doorkruist	 delen	 van	 China,	 Myanmar	 (Birma),	
Thailand,	Laos,	Cambodja	en	tenslotte	Vietnam,	maar	
dan	onder	een	andere	naam.	Langs	de	hele	rivier	is	de	
bevolking	afhankelijk	van	deze	grote	stroom	vanwege	
visserij,	voor	transport,	irrigatie	van	landbouwgrond	en	
tegenwoordig	 ook	 toerisme.
Voor	de	Mekong	hebben	wij	de	route	van	Ho	Chi	Minh	
City	(Saigon)	naar	Siem	Reap	via	onder	andere	Phnom	
Penh,	 dus	 door	 Vietnam	 en	 Cambodja.	 Deze	 cruise	
kan	 ook	 in	 omgekeerde	 volgorde	worden	uitgevoerd.	
De	 vaarroute	 doorkruist	 prachtige	 landschappen	met	
jungle,	 glooiende	 velden	 en	 pittoreske	 plaatsjes	 met	
prachtige	 bezienswaardigheden.	 Het	 Verre	 Oosten	
openbaart	zich	in	al	haar	schoonheid,	met	haar	mystiek	
en	 stille	 pracht,	 met	 haar	 vriendelijke	 bevolking.	
Tijdens	de	cruise	worden	continu	de	vele	invloeden	van	
de	koloniale	tijden	zichtbaar	in	architectuur,	decoratie	
en	cultuur.	Door	gebruik	te	maken	van	de	rivier,	vaak	de	
levensader	voor	de	locale	economie,	krijgt	u	een	goed	
beeld	van	het	dagelijkse	 leven.

AZIË
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Vaarschema
1.	 Vliegreis	Brussel	–	Ho	Chi	Minh	(Saigon),	na	aankomst	transfer	hotel,	verblijf	

logies/ontbijt.
2.	 Saigon,	privé	stadstour	(ca.	4	uur)	naar	de	belangrijkste	

bezienswaardigheden	in	Saigon,	verblijf	in	het	hotel	logies/ontbijt.
3.	 Saigon,	transfer	naar	My	Tho,		inscheping,	lunch	en	cruise	naar	Cai	Be.
4.	 Cai	Be,	bezoek	Cai	Be,	drijvende	markt,	werkplaats	voor	rijstproducten,	

sight-seeing.
	 Sa	Dec,	excursie	met	sampan	naar	Binh	Thanh	Island,	Tan	Chau,	grensplaats	

Cambodja.
5.	 Tan	Chau,	excursie	in	lokale	taxi	(xelois),	bezoek	aan	fishfarm,	passage	grens	

Cambodja.
6.	 Phnom	Phen,	bezoek	aan	de	stad	en	Killing	Fields	of	stadscentrum	(keuze).	

Bezoek	paleis	en	de	Silver	Pagode,	retour	in	fietstaxi.	Aan	boord	BBQ.
7.	 Angkor	Ban,	bezoek	aan	traditionele	stad.	Bezoek	aan	school,	de	tempel	Wat	

Hanchey	en	het	klooster	Wat	Nokor.
8.	 Kampong	Cham,	bezoek	Koh	Oknha	Tey,	zijdenindustrie.	Zegening	door	

monnik,	cruise	naar	Kampong	Tralach.
9.	 Kampong	Chhnang,	bezoek	markt	en	uitgestrekt	watergebied.	Cruise	Tonle	

en	over	Great	Tonle	Lake,	farewell-party	aan	boord.
10.	Siem	Reap,	na	ontbijt	ontscheping,	transfer	naar	hotel,	verblijf	logies/

ontbijt.
11.	Siem	Reap,	dagexcursie	tempels	Ta	Prohm,	Ta	Keo,	de	stad	Angkor	Thom,	

tempelcomplex	Ankor	Wat	en	Terrace	of	the	Elephants.	Verblijf	hotel,	logies/
ontbijt.

12.	Siem	Reap,	ochtend	excursie	Roulous,	namiddag	transfer	naar	de	
luchthaven, terugreis naar Brussel.

13.	Aankomst	te	Brussel.		
Op	de	tussenliggende	donderdagen	worden	de	cruises	ook	uitgevoerd	met	het	ms	The	Jahan,	vraag	
voor	de	mogelijkheden	uw	reisagent	of	onze	specialisten.

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Buitenkajuit  Seizoen A Seizoen B Seizoen C
2-pers.	superior	 	 €	3.999,-	 €	4.499,-	 €	5.297,-
2-pers.	deluxe	 	 €	4.313,-	 €	5.015,-	 €	5.946,-
2-pers.	signature	suite	 	 €	4.633,-	 €	5.288,-	 €	6.356,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

THE LOST CIVILIZATION  
13 dagen, vanaf € 3.999,- p.p. scheepsbeschrijving pag. 89

MS JAYAVARMAN

Inclusief:	
Vliegreis	van	Brussel	naar	Saigon	en	van	Siem	
Reap	 naar	 Brussel	 –	 transfers	 van/naar	 luch-
thaven-hotel	en	van/naar	hotel-schip	–	verblijf	
hotel	logies/ontbijt	–	stadstour	Saigon	-		cruise	
volgens	 programma	 –	 accommodatie	 in	 de	
geboekte	 categorie	 –	 volpension	 vanaf	 diner	
op	 de	 eerste	 dag	 tot	 en	 met	 ontbijt	 op	 de	
laatste	dag	-		welkomstcocktail	–	captain´s	din-
ner	–	animatieprogramma	–	excursies	volgens	
programma	–	bagageservice	bij	in-	en	ontsche-
ping	–	havengelden	–	dagexcursie	 Siem	Reap	
– ochtend excursie Roulous -  BTW
Exclusief:
Optionele	 excursies	 –	 dranken	 –	 fooien	 (ca.	 
€	8,-	per	persoon	per	dag)	–	persoonlijke	uitga-
ven	-		visumkosten	voor	Vietnam	&	Cambodia

Vertrekdata	2020	 Seizoen
Jan.	 16,	30	 C
Feb.	 13,	27	 C
Mrt.	 12,	26	 C
Apr. 9, 23 B
Juli 9, 23 A
Aug.  6, 20 A
Sep.	 3,	17	 A
Okt.	 1,	15,	29	 C
Nov.	 12,	26	 C

+
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Ieder	 jaar	 bieden	wij	 een	 aantal	 cruises	 aan	 die	 een	
speciaal	thema	hebben.	Deze	cruises	staan	bijvoorbeeld	
volledig	 in	 het	 teken	 van	 de	 grote	 kerstmarkten	 in	
december.	De	vraag	naar	deze	cruises	 is	groot.	Het	 is	
dan	 ook	 erg	 gezellig	 te	 varen	 met	 een	 groep	 mede-
passagiers	 die	 een	 bepaalde	 interesse	 met	 u	 delen.	
De	sfeer	aan	boord	staat	van	meet	af	aan	in	het	teken	
van	het	thema.	Dit	jaar	hebben	wij	de	volgende	cruises	
gepland staan.

Kerstmarkten
De	 twinkelende	 lichtjes,	 de	 glinsterende	 sterretjes,	
de	 flakkerende	 kaarsjes,	 de	 klingelende	 klokjes	 en	
de	 geuren	 van	 naaldbomen	 en	 glühwein.	 Het	 is	
onmiskenbaar	 de	 sfeer	 van	 gemoedelijkheid,	 van	
warmte	 in	de	winterkou.	Op	alle	kerstmarkten	heerst	
die	sfeer	van	gezelligheid	en	overal	ziet	u	weer	nieuwe	
leuke	dingen	 voor	 in	 de	 kerstboom,	op	de	uitgebreid	
gedekte	feesttafel	of	voor	een	culinair	hoogstandje	dat	

u	zelf	wilt	bereiden.	Leef	u	uit	tijdens	de	verschillende	
kerstmarkten	 die	 u	 in	 die	 paar	 dagen	 bezoeken	 kunt	
en	 waardoor	 u	 al	 eerder	 in	 de	 heerlijke	 sfeer	 van	
Kerst	 komt.	 Neem	 vrienden	 mee	 of	 familie,	 deel	 de	
warmte	 van	 deze	 dagen	 met	 degenen	 die	 u	 graag	
bij	 u	 hebt	 en	 koop	 de	 leuke	 attenties	 om	 later	 op	 te	
sturen	aan	degenen	die	ver	weg	wonen	maar	die	altijd	
dichtbij	zijn.	Kerstsfeer	zoals	u	die	wenst,	gevierd	met	
de	 medepassagiers	 aan	 boord	 van	 de	 comfortabele	
schepen	 op	 romantische	 rivieren.		
Duitsland	 is	 wellicht	 wel	 het	 land	 bij	 uitstek	 om	 de	
kerstsfeer	 op	 te	 snuiven.	 	 De	 kerstmarkten	 zijn,	 hoe	
groot	 of	 klein	 ook,	 altijd	 perfect	 georganiseerd.	 	 De	
typische	 hapjes	 en	 drankjes	 zijn	 er	 altijd	 uitgebreid	
aanwezig	en	de	sfeer	is	zeer	verzorgd.		Duitsland	heeft	
elk	jaar	in	december	wel	zo’n	3.000	locaties	verspreid	
over	het	land.		Probeer	daar	maar	eens	een	keuze	uit	
te	maken.		Toch	kun	je	niet	echt	fout	gaan	als	je	je	laat	
leiden	 door	 de	 geur	 van	 Glühwein	 en	 kersthapjes.
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Vaarschema
1.	 Treinreis	(EBS)	naar	Keulen,	inscheping	vanaf	15.00,	vertrek	schip	23.00	uur
2.	 Rüdesheim	(a.13.00)	optie	1:	bezoek	kerstmarkt	op	eigen	gelegenheid.	

Optie	2	(1	u.):	bezoek	Siegfried´s	Mechanische	Musikkabinet.	Optie	3	(1	u.):	
avondwandeling	met	stadswachter.

3. Rüdesheim (v.08.30) 
	 Koblenz	(12.00-22.00)	optie	1:	stadswandeling.	Optie	2:	bezoek	kerstmarkt.
4.	 Keulen	(a.08.00)	ontscheping	na	ontbijt,	09.00	uur.	Treinreis	(EBS)	naar	

België.

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugeis
Type Buitenkajuit  Dek/ligging Seizoen A Seizoen B
HX	 2-pers.	 	 Main/achter	 €				432,-	 €				487,-
HD	 2-pers.	 	 Main	 €				498,-	 €				552,-
MX	 2-pers.	panoramaraam	 Middle/achter	 €				585,-	 €				640,-
MD	 2-pers.	panoramaraam	 Middle	 €				618,-	 €				672,-
OX	 2-pers.	Frans	balkon	 Upper/achter	 €				672,-	 €				727,-
OV	 2-pers.	Frans	balkon	 Upper/voor	 €				699,-	 €				771,-
OD	 2-pers.	Frans	balkon	 Upper	 €				738,-	 €				814,-
Toeslag	alleengebruik	 	 	 30%	 						60%
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

KERSTMARKTEN AAN DE RIJN
4 dagen, vanaf € 432,- p.p. scheepsbeschrijving pag. 90

MS RHEIN SYMPHONIE

Treinreis	vanaf	elk	station	in	België	(EBS)	en	re-
tour – cruise volgens vaarschema – accommo-
datie	in	geboekte	categorie	–	volpension	vanaf	
diner	op	de	eerste	dag	 tot	en	met	ontbijt	op	
de	 laatste	 dag	 aan	 boord	 –	welkomstcocktail	
–	 captain´s	 dinner	 –	 midnightsnack	 –	 enter-
tainmentprogramma	–	bagageservice	bij	in-	en	
ontschepen – havengelden – BTW
Exclusief:
Excursies	(als	optie	vermeld)	–	lokale	transfers	
–	dranken	–	fooien	(naar	eigen	inzicht)	–	per-
soonlijke	uitgaven	–	reisverzekeringen

Vertrekdata	2020	 Seizoen
Nov.	 29	 A
Dec.  2, 5, 8, 11, 14 B
 17 A
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ADVENT EN KERSTMARKTEN
3 dagen, vanaf € 387,- p.p.  scheepsbeschrijving	pag.	84

MS ALINA

Inclusief:	
Treinreis	 van	elk	 station	 in	België	 (EBS)	 naar	
Keulen	 en	 retour	 -	 cruise	 volgens	 vaarsche-
ma	–	 accommodatie	 in	 de	 geboekte	 catego-
rie – volpension vanaf diner op de eerste dag 
tot	en	met	ontbijt	op	de	 laatste	dag	–	welk-
omstcocktail	 –	 animatieprogramma	 –	 mu-
ziekprogramma	–	 gebruik	 van	 de	 bubbelbad	
–	bagageservice	bij	 in-	 en	ontschepen	 -	 	 ha-
vengelden – BTW
Exclusief:	
Excursies	(als	optie	vermeld)	-	lokale	transfers	
–	dranken	–	fooien	(ca.	€	8,-	per	persoon	per	
dag)	–	persoonlijke	uitgaven

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Cat  Kajuit Dek/ligging Seizoen A
B	 2-pers.	 Neptun/achter	 €		387,-
C	 2-pers.	 Neptun	 €		444,-	
D	 2-pers.	Frans	balkon	 Saturn		 €		499,-	
E		 2-pers.	Frans	balkon	 Orion	 €		523,-	
F		 2-pers.	luxe,	Frans	balkon	 Saturn	 €		579,-	
G	 2-pers.	luxe,	Frans	balkon		 Orion		 €		613,-	
H	 1-pers.	 Neptun	 €		466,-	
I	 1-pers.	Frans	balkon	 Saturn	 €		557,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

Vaarschema 
1.	 Treinreis	(EBS)	naar	Keulen,	inscheping	vanaf	14.30	uur,	vertrek	schip	15.30
	 Bonn	(18.00-21.00)	individueel	kerstmarkt	bezoek.
2.	 Rüdesheim	(09.00-15.00)	optie	1:	individueel	kerstmarkt	bezoek.	Optie	2	

(1,5	u.):	excursie	wijngaarden	en	Siegfried´s	Mechanische	Musikkabinet.
	 Passage	Loreley
	 Koblenz	(19.00-04.00)	individueel	kerstmarkt	bezoek.
3.	 Keulen	(09.00)	na	ontbijt	ontscheping	tot	10.00	uur,	terugreis	naar	België	

(EBS).

Vertrekdata	2020	 	
Nov.	 20,	22,	24,	26,	28,	30
Dec. 2, 4, 6, 8, 10, 12

+
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Vaarschema
1.	 Treinreis	(EBS)	naar	Keulen,	inscheping	vanaf	14.30	uur,	vertrek	schip	15.30
	 Bonn	(18.00-21.00)	individueel	kerstmarkt	bezoek.
2.	 Rüdesheim	(09.00-15.00)	optie	1:	individueel	kerstmarkt	bezoek.	Optie	2	

(1,5	u.):	excursie	wijngaarden	en	Siegfried´s	Mechanische	Musikkabinet.
	 Passage	Loreley
	 Koblenz	(19.00-04.00)	individueel	kerstmarkt	bezoek.
3.	 Keulen	(09.00)	na	ontbijt	ontscheping	tot	10.00	uur,	terugreis	naar	België	

(EBS)

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Cat  Kajuit Dek/ligging Seizoen A
B	 2-pers.	 Neptun/achter	 €		387,-	
C	 2-pers.	 Neptun	 €		444,-	
D	 2-pers.	Frans	balkon	 Saturn		 €		499,-	
E		 2-pers.	Frans	balkon	 Orion	 €		523,-
F		 2-pers.	luxe,	Frans	balkon	 Saturn	 €		579,-	
G	 2-pers.	luxe,	Frans	balkon		 Orion		 €		613,-	
H	 1-pers.	 Neptun	 €		466,-	
I	 1-pers.	Frans	balkon	 Saturn	 €		557,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

ADVENT EN KERSTMARKTEN
3 dagen, vanaf € 387,- p.p. scheepsbeschrijving pag. 84

MS AMELIA

Inclusief:	
Treinreis	 van	 elk	 station	 in	 België	 (EBS)	 naar	
Keulen	en	retour	-	cruise	volgens	vaarschema	
–	 accommodatie	 in	 de	 geboekte	 categorie	 –	
volpension vanaf diner op de eerste dag tot en 
met	ontbijt	op	de	laatste	dag	–	welkomstcock-
tail	 –	 animatieprogramma	 –	muziekprogram-
ma	 –	 gebruik	 van	 de	 bubbelbad	 –	 bagage-
service	 bij	 in-	 en	 ontschepen	 -	 	 havengelden	
– BTW
Exclusief:	
Excursies	(als	optie	vermeld)	-	lokale	transfers		
–	dranken	–	fooien	(ca.	€	8,-	per	persoon	per	
dag)	–	persoonlijke	uitgaven

Vertrekdata	2020	
Nov.	 23,	25,	27,	29
Dec. 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15

+
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KERSTMARKTEN AAN DE RIJN
5 dagen, vanaf € 579,- p.p. scheepsbeschrijving	pag.	83

MS ANESHA

Inclusief:	
Treinreis	vanaf	elk	station	in	België	(EBS)	naar	
Keulen	 en	 retour	 –	 cruise	 volgens	 vaarsche-
ma	–	accommodatie	in	geboekte	categorie	–	
volpension vanaf diner op de eerste dag tot 
en	met	 ontbijt	 op	 de	 laatste	 dag	 aan	 boord	
-	 welkomstcocktail	 -	 	 captain´s	 welcome	 &	
dinner	–	middag	thee/koffie	–	midnightsnack	
-		entertainmentprogramma	–	gebruik	boord-
faciliteiten	–	bagageservice	bij	in-	en	ontsche-
pen - havengelden - BTW
Exclusief:
Excursies	(als	optie	vermeld)	–	lokale	transfers	
-	dranken	-	 fooien	(naar	eigen	 inzicht)	–	per-
soonlijke	uitgaven	-	reisverzekeingen	

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type Buitenkajuit Dek/ligging Prijs p.p. 
B		 2-pers.	 Neptun/achter	 €			579,-	
C	 2-pers.	 Neptun	 €			636,-	
D	 2-pers.	Frans	balkon	 Saturn	 €			692,-	
E		 2-pers.	Frans	balkon	 Orion	 €			799,-
H	 1-pers.	 Neptun	 €			692,-	
I	 1-pers.	Frans	balkon	 Saturn	 €			799,-	
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

Vaarschema 
1.	 Treinreis	(EBS)	naar	Keulen,	inscheping	vanaf	14.30	uur,	vertrek	schip	15.30
2.	 Gernsheim	(14.30-15.00)	excursiestop,	optie	(4	u.):	Heidelberg	&	Slot.
	 Mannheim	(17.00-19.00)	individueel	bezoek	kerstmarkt.
3.	 Straatsburg	(09.30-18.00)	optie	1:	individueel	bezoek	kerstmarkt.	Optie	2	(4	

u.):	uitgebreide	stadswandeling.
4.	 Mainz	(07.00-13.00)	individueel	bezoek	kerstmarkt.
	 Passage	Loreley.
	 Koblenz	(19.30-04.00)	individueel	bezoek	kerstmarkt.
5.	 Keulen	(09.00)	na	ontbijt	ontscheping	10.00,	terugreis	naar	België.

Vertrekdata	2020	 	
Nov.	 22,	26,	30
Dec. 4, 8, 12

+
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Vaarschema
1.	 Treinreis	(EBS)	naar	Keulen,	inscheping	vanaf	14.30	uur,	vertrek	schip	15.30
2.	 Alken	(05.00-13.00)	optie	(3,5	u.):	Eifeltour	en	Maria	Laach	klooster.
3.	 Trier	(07.00-13.00)	optie	1:	individueel	bezoek	kerstmarkt.	Optie	2	(3	u.):	

stadstour.
	 Bernkastel-Kues	(19.00-01.00)	optie	1:	individueel	bezoek	kerstmarkt.	Optie	

2	(2	u.):	stadswandeling	met	nachtwaker.
4.	 Cochem	(10.30-16.30)	optie	1:	individueel	bezoek	kerstmarkt.	Optie	2	(2,5	

u.):	bezoek	Cochem	en	Reichsburg.
	 Koblenz	(a.23.30)
5.	 Koblenz	(v.13.00)	optie	1:	individueel	bezoek	kerstmarkt.	Optie	2	(2	u.):	

stadswandeling.	Optie	3	(45	min.):	rondrit	Altstadtexpress.
	 Bonn	(17.00-05.00)	optie	1:	individueel	bezoek	kerstmarkt.	Optie	2	(1,5	u.):	

stadswandeling.	Optie	3	(2	u.):	stadsrondrit	in	cabriobus.
6.	 Keulen	(09.00)	na	ontbijt	ontscheping	tot	10.00	uur,	treinreis	naar	België	

(EBS).

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type Buitenkajuit Dek/ligging Seizoen
B		 2-pers.	 Neptundek/achter	 €			692,-
C	 2-pers.	 Neptundek	 €			749,-
D	 2-pers.	Frans	balkon	 Saturndek	 €			799,-
E		 2-pers.	Frans	balkon	 Oriondek	 €			919,-
H	 1-pers.	 Neptundek	 €			799,-
I	 1-pers.	Frans	balkon	 Saturndek	 €			919,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99.

KERSTMARKTEN AAN DE MOEZEL 
6 dagen, vanaf € 692,-p.p. scheepsbeschrijving pag. 83

MS ANNA KATHARINA

Inclusief:
Treinreis		vanaf	elk	station	in	België	(EBS)	naar	
Keulen	 en	 retour	 –	 cruise	 volgens	 vaarsche-
ma	–	 accommodatie	 in	 geboekte	 categorie	 –	
volpension vanaf diner op de eerste dag tot 
en	 met	 ontbijt	 op	 de	 laatste	 dag	 aan	 boord	
-	 welkomstcocktail	 -	 	 captain´s	 welcome	 &	
dinner	–	middag	 thee/koffie	–	midnightsnack	
-	 	entertainmentprogramma	–	gebruik	boord-
faciliteiten	–	bagageservice	bij	in-	en	ontsche-
pen - havengelden - BTW
Exclusief:
Excursies	(als	optie	vermeld)	–	lokale	transfers	
-	 dranken	 -	 fooien	 (naar	 eigen	 inzicht)	 –	per-
soonlijke	 uitgaven	 -	 reisverzekeingen	

Vertrekdata	2020	
Nov.	 21,	26
Dec. 1, 6, 11

+
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Op	de	volgende	pagina´s	vindt	u	de	informatie	over	de	
schepen	individueel	of	gezamenlijk	per	rederij	waarvan	
de	 schepen	 onderling	 vergelijkbaar	 zijn.	 Ze	 staan	
vermeld	 per	 vaargebied.	
Met	deze	beschrijvingen	geven	wij	een	beeld	van	het	
schip,	zodat	u	weet	wat	u	mag	verwachten	aan	boord.	
Door	alle	schepen	achter	elkaar	te	publiceren	kan	u	een	
betere	vergelijking	maken.	Het	kan	ook	betekenen	dat	
u	hierdoor	aanvullende	vragen	heeft	over	een	schip	of	
rederij.		Aarzel	om	meer	info	te	vragen,	wij	informeren	
u graag.

Riviercruiseschepen
Riviercruiseschepen	 zijn	 bijna	 altijd	 smal	 en	 laag	 op	
de	 Europese	 rivieren.	 Dat	 heeft	 te	 maken	 met	 de	
soms	 beperkte	 mogelijkheden	 op	 die	 rivieren.	 Zo	 is	
de	 doorvaarhoogte	 onder	 bruggen	 bepalend	 en	 de	
toegang	 tot	 sluizen.	 De	 zonnedekken	 aan	 boord	 zijn	
vaak	lang	en	dat	geeft	meer	ruimte	aan	passagiers	die	
lekker	 buiten	 willen	 genieten	 van	 het	 langsglijdende	
landschap.
De	 bouw	 van	 riviercruiseschepen	 op	 rivieren	 als	 de	
Irriwaddy	of	Mekong	hebben	een	andere	bouw.	Ze	zijn	
hoger	 en	 korter	 en	 dat	 heeft	 alles	 te	maken	met	 de	
bevaarbaarheid	van	de	rivieren.	En	juist	die	traditionele	
bouw	maakt	de	schepen	zo	mooi.

Kustcruises
Kustcruises	 worden	 uitgevoerd	 met	 schepen	 die	
weliswaar	 zeewaardig	 zijn,	 maar	 niet	 gecertificeerd	
voor	 oceanen.	 Dat	 wil	 zeggen;	 de	 schepen	 blijven	
voornamelijk	dicht	langs	de	kust	varen.	Daarbij	hebben	
de	 passagiers	 ook	meteen	 het	 voordeel	 dat	 ze	 vanaf	
het	 schip	kunnen	blijven	genieten	van	de	kustlijn.	De	
schepen	bieden	veel	comfort	en	hebben	meestal	maar	
een	 beperkt	 aantal	 kajuiten.	 Doordat	 deze	 schepen	
meer	 jachten	 dan	 cruiseschepen	 zijn,	 kunnen	 ze	 ook	
makkelijker	 in	 de	 kleinere	 baaitjes	 aanleggen	 en	
zijn	 visserhaventjes	 ook	 toegankelijk.	 U	 kunt	 zo	 dus	
meer genieten van de vaarroutes die meer van de 
bestemming	 laten	 zien,	 soms	 dieper	 landinwaarts	 en	
soms	 heerlijk	 relaxet	 aan	 ongerepte	 stranden.

Nijlcruiseschepen
De	 Nijlcruiseschepen	 zijn	 minder	 gebonden	
aan	 beperkingen	 qua	 bouw	 door	 de	 natuurlijke	
omstandigheden	 van	 de	 rivier.	 Hier	 is	 een	 keur	 aan	
fraaie	 schepen;	 traditioneel,	 modern	 en	 luxueus.	
Alleen	 de	 zeilschepen	 op	 de	 Nijl	 hebben	 een	 andere	
constructie.	 Dat	 heeft	 te	 maken	 met	 de	 sterk	
wisselende	winden	waardoor	zeilen	soms	gijpen	(in	één	
klap	draaien)	en	dat	kan	gevaarlijk	zijn.	Dat	probleem	
hebben	de	Nijlcruiseschepen	niet,	maar	vanaf	het	schip	
kunt	u	wel	genieten	van	die	traditionele	zeilschepen,	de	
palmbomen,	 de	 oeverdorpjes	 en	 het	 landschap.
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MS PEGASOS 
Fraai	gestyleerd	comfortabel	jacht,	u	voelt	zich	snel	thuis	op	het	water.
Stelt	 u	 zich	 eens	 voor:	 45	 meter	 aan	 comfort,	 schoonheid	 en	 veiligheid,	
geclassificeerd	volgens	de	recentste	veiligheidsnormen.	Stel	je	voor	je	drijvende	
huis	aan	boord	van	het	slanke,	klassieke	dubbelwandige	Mega-jacht.	Ontdek	de	
wereld	over	zee	aan	10	knopen	per	uur.	Pegasos	verleidt	haar	gasten	met	haar	
eenvoudige	lijnen	en	comfortabele	lounges.	Grote	ramen	voor	prachtig	uitzicht	
op	 alle	 bestemmingen,	 schaduwrijke	 plekken,	 buitenbar	 en	 ligstoelen.	Maak	
kennis	met	gelijkgestemde	reizigers	of	geniet	van	een	moment	voor	 jezelf	 in	
een	van	de	21	buitenkajuiten.	
44	passagiers,	18	bemanningsleden
Faciliteiten:	 zonnedek,	 bar	 en	 buitenrestaurant,	 ruime	 lounge,	 restaurant	 met	 grote	 ramen	 voor	 zicht	 op	 zee,	
massageruimte,	 receptie.	
Kajuiten:	 met	 raam,	 badkamer	 met	 douche,	 wastafel	 en	 toilet,	 haardroger,	 intern	 muzieksysteem,	 flatscreen	 TV	
(sateliet),	 individueel	 regelbare	 airco,	 huistelefoon,	 mini-kluisje,	 2	 benedenbedden	 of	 2-persoonsbed.

MS BLACK SWAN 
Een	nieuw	(2018)	luxe	jacht	voor	een	comfortabele	cruise.
De	perfecte	manier	 om	een	 vakantie	door	 te	brengen.	Vaar	 van	eiland	naar	
eiland	en	 stop	 voor	 een	duik	 in	 het	 kristalheldere	water.	
Elke	 dag	 halte	 aan	 een	 nieuw	 eiland	 om	 de	 lokale	 bezienswaardigheden	 te	
bezoeken.	 Het	 eten	 en	 de	 voorzieningen	 zijn	 eerste	 klas.	
Captain	en	de	bemanning	zijn	vriendelijk	en	deskundig
Faciliteiten:	 zonnedek,	 jacuzzi,	 bar,	 lounge,	 restaurant,	 massageruimte,	
zwemplateau,	 wasserij,	 roomservice,	 receptie,	 wifi.
Kajuiten:	patrijspoorten	of	ramen,	badkamer	met	douche,	wastafel	en	toilet,	haardroger,	TV,	airconditioning,	kluisje,	
2	benedenbedden.	

+
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MS HARMONY V 
Een	luxe	jacht,	modern	en	comfortabel	en	een	geriefelijk	thuis	tijdens	de	reis.

49	passagiers,	18	bemanningsleden

Faciliteiten:	zonnedek	met	bar	en	Lido-restaurant,	lounge,	bar,	restaurant	met	
grote	ramen	rondom,	receptie.

Kajuiten:	 met	 raam,	 badkamer	 met	 douche,	 wastafel	 en	 toilet,	 haardroger,	
flatscreen	TV	(sateliet),	DVD	installatie,	individueel	regelbare	airco,	mini-kluisje,	
mini-koelkast.	 2	 benedenbedden	 of	 tweepersoonsbed.

MS HARMONY G 
Zoals	een	privé	jacht,	klein,	modern,	comfortabel,	luxe	en	gemoedelijk.

42	passagiers,	18	bemanningsleden

Faciliteiten:	zonnedek	met	bar	en	Lido-restaurant,	restaurant	met	grote	ramen	
rondom,	lounge,	receptie.	Een	zwemplatform	achter	het	schip	voor	gebruik	op	
ankerplaatsen	(weersafhankelijk).

Kajuiten:	 met	 raam,	 badkamer	 met	 douche,	 wastafel	 en	 toilet,	 haardroger,	
intern	 muzieksysteem,	 flatscreen	 TV	 (sateliet),	 individueel	 regelbare	 airco,	
huistelefoon,	 mini-kluisje,	 mini-koelkast.	 2	 benedenbedden.
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MS ALEKSANDRA 
Een	gemoderniseerd	comfortabel	schip	met	ruimte	en	een	gezellige	sfeer.

192	passagiers,	90	bemanningsleden.

Faciliteiten:	zonnedek,	bar,	lounge,	restaurant,	 
entertainmentprogramma,	boordwinkel,	sauna,	receptie.

Kajuiten:	raam	of	balkon,	badkamer	met	douche,	wastafel	en	toilet,	airconditioning,	 
flatscreen	TV	(sateliet),	kluisje,	huistelefoon,	2	benedenbedden	of	2-persoonsbed.

MS ADORA 
Een	schip	met	smaakvolle	inrichting	en	aangename	ongedwongen	ambiance.	
190	passagiers,	40	bemanningsleden.

Faciliteiten:	 zonnedek	 met	 meubilair,	 zwembad,	 schaduwplaatsen,	 lido-bar,	
panorama-lounge	 met	 bar,	 panorama-restaurant,	 buitenbar,	 kleine	 fitness,	
dampbad,	 sauna,	 kapper,	 internethoek,	wasserijdienst,	 atrium	met	winkeltje	
en	 receptie,	 lift.

Kajuiten:	 met	 raam	 of	 Frans	 balkon,	 douche,	 toilet,	 wastafel,	 haardroger,	
individueel	 regelbare	 airco,	 Nespresso	 koffiemachine,	 minibar,	 radio,	 TV,	 kluisje,	 telefoon.	 2	 benedenbedden	
gescheiden	 of	 als	 tweepersoonsbed.

+

+
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MS ANNA KATHARINA 
Een	modern	schip	met	veel	ruimte	voor	de	passagiers	en	uitstekende	verzorging.	

180	passagiers,	40	bemanningsleden.

Faciliteiten:	 ruim	zonnedek	met	meubilair,	 zwembad,	 schaduwplaatsen,	 lido-
bar,	panorama-lounge	met	bar,	panorama-restaurant,	buitenbar,	kleine	fitness,	
dampbad,	 sauna,	 kapper,	 internethoek,	 wasserijdienst,	 lift,	 winkeltje	 en	
receptie.

Kajuiten:	 met	 raam	 of	 Frans	 balkon,	 douche,	 toilet,	 wastafel,	 haardroger,	
individueel	 regelbare	 airco,	 Nespresso	 koffiemachine,	 mini-bar,	 radio,	 TV,	 kluisje,	 telefoon.	 2	 benedenbedden	
gescheiden	 of	 als	 tweepersoonsbed.

MS ANESHA 
Een	comfortabel	schip	dat	cruisen	nog	aangenamer	maakt	door	veel	luxe	aan	
boord.	

180	passagiers,	40	bemanningsleden.

Faciliteiten:	 zonnedek	 met	 meubilair,	 zwembad,	 schaduwplaatsen,	 lido-bar,	
panorama-lounge	 met	 bar,	 panorama-restaurant,	 buitenbar,	 kleine	 fitness,	
dampbad,	 sauna,	 kapper,	 internethoek,	wasserijdienst,	 atrium	met	winkeltje	
en	 receptie,	 lift.

Kajuiten:	 met	 raam	 of	 Frans	 balkon,	 douche,	 toilet,	 wastafel,	 haardroger,	 individueel	 regelbare	 airco,	 Nespresso	
koffiemachine,	 mini-bar,	 radio,	 TV,	 kluisje,	 telefoon.	 2	 benedenbedden	 gescheiden	 of	 als	 tweepersoonsbed.

+

+
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MS ALINA 
Populair	schip	met	veel	ruimte	en	comfort,	gezellig	en	informeel.		Zusterschip	
van	MS	Amelia.

216	passagiers,	42	bemanningsleden.

Faciliteiten:	 zonnedek	 met	 meubilair,	 lido-bar,	 panorama-lounge	 met	 bar,	 
2	restaurants	met	open	tafeltijden,	 lift,	 leeshoek,	 internet	café,	ontvangsthal,	
winkeltje,	wasserij,	 receptie.		

Kajuiten:	met	raam	of	Frans	balkon,	douche,	toilet,	wastafel,	haardroger,	airco,	
minibar,	radio,	TV,	kluisje,	telefoon.	2	benedenbedden	gescheiden	of	als	tweepersoonsbed.

MS AMELIA 
Populair	schip	met	veel	ruimte	en	comfort,	gezellig	en	informeel.	Zusterschip	
van	MS	Alina.

216	passagiers,	42	bemanningsleden.

Faciliteiten:	 zonnedek	 met	 meubilair,	 lido-bar,	 panorama-lounge	 met	 bar,	 
2	restaurants	met	open	tafeltijden,	 lift,	 leeshoek,	 internet	café,	ontvangsthal,	
winkeltje,	wasserij,	 receptie.		

Kajuiten:	met	raam	of	Frans	balkon,	douche,	toilet,	wastafel,	haardroger,	airco,	
minibar,	radio,	TV,	kluisje,	telefoon.	2	benedenbedden	gescheiden	of	als	tweepersoonsbed.

+

+
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MS SOFIA 
Elegant	klassiek	schip	met	veel	sfeer.

190	passagiers,	55	bemanningsleden.

Faciliteiten:	zonnedek,	zwembad,	lig-	en	zitstoelen,	zon-	en	schaduwplaatsen,	
restaurant	 (één	 zitting),	 panoramabar	 (muzieksalon),	 pianobar,	 leeshoek,	
kapper,	sauna,	massagesalon,	kiosk,	wasserijservice,	receptie,	kluisje,	internet	
mogelijk.

Kajuiten:	met	raam,	douche,	toilet,	wastafel,	haardroger,	TV,	 
radio	en	boordtelefoon.

MS GLORIA 
Een	luxe	schip	met	klassieke,	sfeervolle	ambiance,	comfortabel.

150	passagiers,	35	bemanningsleden.

Faciliteiten:	 zonnedek	met	 ligstoelen,	 lido-bar,	 intiem	boegterras,	panorama-
lounge	 met	 bar,	 panorama-restaurant	 met	 één	 zitting,	 wellness	 met	 sauna,	
stoombad,	 jacuzzi	 en	 solarium,	 internethoek,	 	 lift	 (niet	 naar	 Neptunedek),	
wasserijdienst,	 foyer	 met	 winkeltje,	 receptie.

Kajuiten:	raam	of	Frans	balkon,	douche,	toilet,	wastafel,	haardroger,	individueel	
regelbare	airco,	minibar,	TV,	radio,	safe,	telefoon.	2	benedenbedden	gescheiden	of	als	tweepersoonsbed.

+

+
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MS ANDREA 
Dit	nieuwe	schip	(2020)	is	maatgevend	voor	comfortabele	cruises.	

190	passagiers,	40	bemanningsleden.

Faciliteiten:	 zonnedek	 met	 meubilair,	 zwembad,	 schaduwplaatsen,	 lido-bar,	
panorama-lounge	 met	 bar,	 panorama-restaurant,	 buitenbar,	 kleine	 fitness,	
dampbad,	 sauna,	 kapper,	 internethoek,	wasserijdienst,	 atrium	met	winkeltje	
en	 receptie,	 lift.

Kajuiten:	 met	 raam	 of	 Frans	 balkon,	 douche,	 toilet,	 wastafel,	 haardroger,	
individueel	regelbare	airco,	minibar,	radio,	TV,	kluisje,	telefoon.	2	benedenbedden	gescheiden	of	als	tweepersoonsbed.

MS RHEIN PRINZESSIN 
Prettig	schip	met	klassieke	elegantie	en	ongedwongen	aangename	sfeer.

146 passagiers.

Faciliteiten:	zonnedek	met	 ligstoelen	en	schaduwplaatsen,	panorama-lounge,	
panorama-restaurant,	kleine	fitness	en	sauna,	jacuzzi	en	wellness,	bibliotheek,	
winkeltje,	receptie.	Lift	over	de	drie	dekken	met	kajuiten.

Kajuiten:	met	raam	of	klein	balkon,	douche,	toilet,	wastafel,	haardroger,	airco,	
radio,	TV,	kluisje,	telefoon.

+

+
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MS DOURO SPIRIT 
Elegant	typisch	Douro	schip	met	een	ontspannen	sfeer	en	veel	comfort.

128	passagiers,	40	bemanningsleden.

Faciliteiten:	 zonnedek	 met	 meubilair,	 zwembad,	 zonneschermtenten,	
restaurant	(1	zitting),	panoramabar	en	lounge,	wellness-	en	fitnessruimte,		lift	
(niet	naar	zonnedek),	bibliotheek,	boordwinkel,	wasserijservice,	receptie,	koffie	
en	 thee	 24	 uur	 beschikbaar	 in	 zelfbediening.

Kajuiten:	7	kajuiten	met	panoramavenster	(gedeeltelijk	te	openen),	57	kajuiten	
op	beneden-	en	middendek	met	Frans	balkon,	douche,	toilet,	wastafel,	haardroger,	zithoek,	koelkastje,	schrijf-	kaptafel,	
satelliet	TV,	internet	toegang,	boordtelefoon,	kluisje.	Individueel	regelbare	airco.	2	benedenbedden.	

MS MÖVENPICK ROYAL LILY 
Een modern schip met veel faciliteiten voor een aangename cruise.

112 passagiers.

Faciliteiten:	zonnedek	met	zwembad	en	ligstoelen,	bar,	restaurant	met	nationale	
en	internationale	en	vegetarische	buffetten,	lounge	en	bar,	fitness	en	massage,	
boordwinkel,	juwelier,	wasserijservice,	receptie/infobalie.	Wifi	tegen	betaling.

Kajuit:	 panoramische	 ramen,	 badkamer	 met	 douche,	 wastafel,	 toilet,	
haardroger.	 Individueel	 regelbare	 airco,	 telefoon,	 minibar,	 benedenbedden.

+
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MS DAHABEYA AMIRAT 
Een	luxe	zeiljacht	voor	de	echte	Nijlcruise	ervaring.	 	De	14	passagiers	van	dit	
authentieke	zeiljacht	genieten	van	alle	luxe.	Dit	schip	neemt	u	mee	terug	naar	
de	hoogdagen	van	gratie	en	elegantie	op	de	Nijl.	

Faciliteiten:	zonnedek/terras,	bubbelbad,	barbecue,	restaurant,	wasserijservice,	
infobalie.

Kajuit:	met	panoramische	ramen,	badkamer	met	douche,	wastafel,	haardroger,	
zithoekje,	telefoon,	TV,	kluisje,	minibar,	tweepersoonsbed.

MS OBEROI ZAHRA 
Een	luxe	motorjacht	voor	verfijnde	reizigers	die	meer	willen.	 	Met	slechts	27	
kajuiten	 is	er	genoeg	ruimte	om	alle	gasten	te	verwennen.	Ruime	kamers	en	
badkamers	 in	de	 stijl	 van	een	designhotel.	Gym,	Spa,	 	 cinema,	 kapper.	 Extra	
groot	zonnedek	met	zwembad.	Zonder	twijfel	de	meest	luxe	manier	van	cruisen	
op	de	Nijl.

54 passagiers.

Faciliteiten:	 zonnedek	met	 zwembad,	 ligstoelen,	 bar,	 restaurant	 (a	 la	 carte),	
lounge,	fitness,	massageruimten,	bibliotheek,	theater,	internetruimte,	receptie/
infobalie.

Kajuiten:	 panoramische	 ramen	 (suites	met	 terras),	 badkamer	met	 douche,	 wastafel,	 toilet,	 haardroger,	 airco,	 TV,	
multidiscplayer,	 telefoon,	 minibar,	 Wifi,	 kluisje,	 2	 eenpersoonsbedden	 of	 tweepersoonsbed.	

+
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MS ANAWRAHTA
Stijlvol	schip	met	luxe	accommodatie	voor	een	heerlijk	verblijf.

46	passagiers,	30	bemanningsleden.

Faciliteiten:	 zonnedek,	 zwembad,	 lounge,	 bar,	 restaurant,	 Spa,	 Gym,	 lobby,	
receptie/infobalie

Kajuiten:	 balkon	 met	 zitje,	 badkamer	 met	 douche,	 toilet,	 wastafel,	 föhn,	
individueel	 regelbare	 airco,	 TV	 en	 DVD	 speler,	 minibar,	 waterkoker,	 ILLY-
koffiezetapparaat,	 boordtelefoon,	 kluisje,	 kap-/schrijftafel,	 tweepersoonsbed.

MS JAYAVARMAN 
Koloniaal	Frans	en	Khmer	lokaal,	een	mooie	combinatie.

54	passagiers,	30	bemanningsleden.

Faciliteiten:	zonnedek,	zwembad/jacuzzi,	lounge,	bar,	restaurant,	Spa,	lobby	en	
winkeltje,	receptie/infobalie

Kajuiten:	balkon	met	zitje,	badkamer	met	douche,	toilet,	wastafel,	föhn,	
individueel	regelbare	airco,	minibar,	waterkoker,	ILLY-koffiezetapparaat,	
boordtelefoon,	verrekijker,	kluisje,	zonnehoeden,	kap-/schrijftafel,	 
2	eenpersoonsbedden	of	een	tweepersoonsbed.

+
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nicko Cruises 
De	vloot	van	deze	jonge	rederij	is	net	zo	gevarieerd	als	de	bestemmingen.	Voor	
ieder	 vaargebied	 zijn	er	weer	andere	vereisten	voor	 lengte,	hoogte,	breedte	
en	diepgang	van	het	schip,	maar	alle	schepen	van	nicko	Cruises	hebben	een	
classificatie	die	gelijk	staat	aan	4-	of	5-sterren	hotels.	Wij	geven	de	sterren	weer	
in	boegbeelden	en	die	komen	overeen	met	de	classificatie	van	de	rederij.

nicko	Cruises	geeft	ook	een	typering	voor	de	verschillende	schepen	als	volgt:
Boutique;	kleinere	schepen,	smaakvol	ingericht	in	de	stijl	van	Grand	Hotel.
Modern;	 schepen	 voor	 150	 tot	 200	 gasten	 met	 een	 heldere	 inrichting	 en	
moderne	 kleurstellingen.

Classic;	schepen	van	verschillend	formaat,	stijlvol	ingericht	met	donker	hout,	klassiek	in	maritieme	koloniale	stijl.
Wij	bieden	volgende	schepen	aan:
ms	nicko	Vision	   modern
ms Bolero  +  modern
ms	Douro	Cruiser	 	 +  classic
ms	Rhein	Melodie	 	 +  modern
ms	Rhein	Symphonie	 	 +  modern
ms Douro Prince  	 boutique

Aan	boord	kunt	u	genieten	van	de	uitstekende	service	van	de	bemanning.	De	maaltijden	worden	geserveerd	in	het	
restaurant	 in	 één	 zitting.	 Bij	 inscheping	 kunt	 u	meteen	 een	 tafelreservering	maken.	 Aan	 boord	worden	 dagelijks	
interessante	excursies	aangeboden.	Tijdens	de	excursies	wordt	gebruik	gemaakt	van	een	audiosysteem	dat	individueel	
instelbaar	is	en	geschikt	voor	gebruik	bij	gehoorondersteunende	apparaten.	Alle	kajuiten	aan	boord	beschikken	over	
eigen	douche	en	toilet	en	voorzieningen	als	TV,	kluisje	en	benedenbedden.	Aan	boord	 is	steeds	een	zonnedek	en	
algemene	faciliteiten	als	bar,	restaurant	en	receptie.	



VIVA CRUISES 
Een	jonge	rederij	met	jarenlange	ervaring.	Viva	Cruises	is	nieuw	op	de	markt	
van	riviercruises	maar	is	opgericht	door	een	grote	Zwitserse	organisatie	die	al	
heel	 lang	 schepen	 ontwikkelt	 en	 bouwt	 voor	 de	 internationale	 cruisemarkt.	
En	omdat	van	huis	uit	het	ontdekken	van	nieuwe	vaargebieden	en	nog	betere	
service	de	maatschappij	eigen	is,	werd	Viva	Cruises	opgericht.	

De	 schepen	 van	 Viva	 Cruises	 zijn	 niet	 ontwikkeld	 rondom	 de	 motor,	 maar	
rondom	 de	 gasten,	 de	 passagiers,	 u	 dus.	 Het	 uitgangspunt	 is	 steeds	 het	
verblijf	aan	boord	zo	aangenaam	mogelijk	te	maken	en	daarbij	horen	mooie,	
comfortabele	kajuiten,	vriendelijke	bemanningsleden	en	uitstekende	chef-de-
cuisine.  

Het	 verblijf	 aan	 boord	 wordt	 nog	 eens	 aantrekkelijker	 met	 de	 all-inclusive	 service:	 de	 drankjes,	 de	 luxe	
badkamerartikelen,	wifi	en	minibar	zijn	inbegrepen.	U	kunt	dus	onbezorgd	aan	de	reis	beginnen	en	lekker	genieten	
van	 het	 voorbij	 glijdend	 landschap,	 interessante	 excursies	 en	 heerlijke	 maaltijden.	

Wij	bieden	volgende	schepen	aan:
Jane Austen    148	passagiers	en	36	bemanningsleden
Viva Tiara   	 153	passagiers	en	36	bemanningsleden
Swiss	Crown		 	 	 140	passagiers	en	36	bemanningsleden

Deze	 schepen	 hebben	 een	 zonnedek	 met	 meubilair,	 zwembad/jacuzzi,	 bar,	 lounge,	 restaurant,	 Spa,	 receptie/
infobalie	en	kajuiten	met	badkamer,	douche,	wastafel,	toilet,	haardroger,	TV,	huistelefoon,	airco,	kluisje,	minibar	en	
benedenbedden.	Alle	publieke	ruimten	en	de	kajuiten	zijn	fraai	ingericht	en	maken	het	verblijf	tot	een	aangename	
reis.	En	of	de	vaarroute	nu	traditioneel	 is	of	 juist	wat	avontuurlijker,	steeds	zorgt	Viva	Cruises	ervoor	dat	u	verrast	
wordt.	

Troeven:
•	 Moderne	schepen	met	comfort
•	 Koffie,	thee	en	frisdranken	inbegrepen	(van	10.00	tot	24.00)
•	 Selectie	van	bieren,	huiswijn,	sekt	en	longdrinks	inbegrepen	(van	10.00	tot	24.00)
•	 Wifi	aan	boord	inbegrepen
•	 Minibar	inbegrepen	(water-bier-fris)
•	 Fooien	
•	 Vriendelijke	bemanningsleden
•	 Uitstekende	keuken
•	 Badkamerprodukten	van	Rituals
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A-ROSA 
A-ROSA	speelt	in	op	de	moderne	consument	die	het	beste	van	het	beste	wil,	van	
zijn	vakantie	wil	genieten	op	een	eigentijdse	manier	en	liever	geen	voorschriften	
qua	kledij	of	vaste	zitplaatsen	in	het	restaurant	heeft.	Dat	is	heerlijke	luxe.

Troeven:
•	 Ruime	 buitenkajuiten	 met	 panorama-ramen	 en	 veel	 kajuiten	 met	 “Frans	

balkon”	 en	 glazen	 schuifdeuren.
•	 Alle	kajuiten	met	individueel	regelbare	airconditioning.
•	 Een	 buffetrestaurant	 met	 een	 gevarieerd	 aanbod	 en	 zonder	 vaste	 tafel	

bezetting.	
•	 Geen	specifieke	kledijvoorschriften	(elegante	vrijetijdskleding).
•	 Barbecue	op	het	bovendek.
•	 Bikingstation	met	fietsen	waarmee	u	alleen	of	 in	een	groep	fietstochten	kan	maken	(reservatie	en	betaling	aan	

boord).
•	 Originele	en	verzorgde	excursies.
•	 De	“SPA-ROSA”	heeft	een	grote	fitness	en	spa	(o.a.	sauna	met	panorama,	rustruimte	met	licht-	en	aromatherapie,	

massage).	Gratis	gebruik	van	fitnessruimte.
•	 Zwembad	of	bubbelbad.
•	 De	prijzen	in	deze	brochure	zijn	gebaseerd	op	de	“A-ROSA”	SELECT	Premium	formule,	volledig	verzorgd	inclusief	

mineraalwater	 in	de	hut	en	een	 selectie	van	 schuimwijnen,	huiswijnen,	 tapbier	en	 frisdranken.
•	 De	transfer	van	luchthaven/station	naar	en	van	het	schip	zijn	inbegrepen.	

Schepen	:
A-Rosa	Aqua	-	Brava	–	Flora	 Rijn-schepen
A-Rosa	Bella	-	Donna	-	Mia	–	Riva	-	Silva		 Donau-schepen
A-Rosa	Luna	-	Stella			 Rhône-Saône-schepen
A-Rosa	Viva		 Seine
A-Rosa Alva Douro 

Kajuiten:
U	verblijft	 in	een	ruime	kajuit	met	 raam	en	complete	badkamer.	Een	kajuit	 in	categorie	C	en	D	beschikt	over	een	
modern,	tijdloos	design	en	over	een	Frans	balkon	voor	een	perfect	uitzicht.	Er	zijn	ook	gezinsvriendelijke	kajuiten	
welke	over	een	zetelbed	beschikken.	Aan	boord	van	A-Rosa	Flora	en	A-Rosa	Silva	zijn	ook	 junior	suites	en	suites.

De	kajuiten	van	de	Rijn-schepen	zijn	ongeveer	14,5	m²	groot.	Een	kajuit	in	categorie	S	beschikt	over	een	zetelbed.	Op	
deze	schepen	is	er	een	sauna	en	bubbelbad	aanwezig.
De	kajuiten	van	de	Donau-schepen	zijn	14,5	à	16,5	m²	groot.	Een	kajuit	 in	categorie	A	beschikt	over	een	zetelbed,	
categorie	B	is	uitgerust	met	een	panorama-raam,	categorie	C	is	uitgerust	met	Frans	balkon.	Op	deze	schepen	is	er	een	
zwembad	en	in	de	“SPA-Rosa”	een	bio-sauna.
De	kajuiten	van	de	Rhône-Saône-schepen	zijn	ongeveer	14,5	m²	groot,	een	kajuit	 in	categorie	S	beschikt	over	een	
zetelbed.	Tevens	is	er	een	zwembad	op	deze	schepen	en	in	de	“SPA-Rosa”	is	een	stoombad.

+ All Inclusive
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LÜFTNER 
Lüftner	Cruises	is	de	trotse	aanbieder	van	zorgvuldig	samengestelde	riviercruises	
die	worden	uitgevoerd	met	de	luxe	vloot	Amadeus	schepen.	Op	een	“AMADEUS”	
schip	 kunt	 u	 genieten	 van	 de	 elegante	 en	 vriendelijke	 service	 van	 een	 luxe	
hotel,	de	schitterende	natuur,	de	culturele	plaatsen	in	historische	steden	en	de	
culinaire	genoegens	en	ontspanning	op	uw	drijvend	eerste	klasse	“rivier	hotel”.
Ieder	schip	van	de	Amadeus	vloot	heeft	een	ruim	zonnedek	met	comfortabele	
stoelen,	veelal	een	putting	green	en	schaakspel,	een	fitnessroom	en	een	kapper,	
een	boordwinkel	en	de	Amadeusclub	met	internet.	De	receptie	en	roomservice	
staan	steeds	klaar	om	u	van	dienst	te	zijn.	Bij	de	excursies	krijgt	u	een	hoofdsetje	
mee	zodat	u	draadloos	de	uitleg	van	de	begeleiding	kunt	volgen,	ook	al	staat	u	
achteraan	of	juist	even	naar	de	details	van	een	bezienswaardigheid	te	kijken.	
De	troeven:
•	 Smaakvol	ingerichte	schepen	en	interessante	vaarroutes
•	 Volpension,	beginnend	met	het	avondmaal	op	de	eerste	dag,	eindigend	met	ontbijt	op	de	laatste	dag	in	één	zitting	

in het Panorama-restaurant
•	 Ontbijtbuffet,	lunch,	high-tea,	diner	en	middernacht-snack
•	 Kwaliteitswijn	uit	Europa,	wit	en/of	rood	bij	ieder	diner
•	 24-uur	koffiebar
•	 Welkom	Cocktail	&	Captains-dinner	met	Crew-show
•	 Alle	kajuiten	met	individueel	regelbare	airconditioning
•	 Muziekavonden	met	het	scheepsorkest
•	 Gebruik	van	alle	faciliteiten	aan	boord
•	 Uitleg	tijdens	excursies	met	draadloze	hoofdspeakers
•	 Niet	roken	beleid	(roken	is	alleen	toegestaan	op	het	Sundeck)
•	 Alle	haventaksen
•	 Bagageservice	van	de	kade	naar	de	kajuit	en	van	de	kajuit	naar	de	kade
Kajuiten:
Alle	 kajuiten	 aan	boord	 van	 alle	Amadeus	 schepen	 zijn	buitenkajuiten.	Dankzij	 de	 grote	 ramen	van	de	 kajuiten	op	
het	Straussdek	of	het	Frans	balkon	op	het	Strauss-	en	Mozartdek	heeft	u	een	onbeperkt	zicht	op	de	rivier,	het	zacht	
voorbijglijdend	 landschap	 en	 geniet	 u	 van	 duizend	wisselende	 uitzichten.
De	kajuiten	beschikken	allemaal	over	bedden	die	 separaat	of	 als	 tweepersoonsbed	gebruikt	 kunnen	worden.	Deze	
voortreffelijke	 bedden	 zorgen	 ervoor	 dat	 u	 iedere	 ochtend	 weer	 uitgerust	 opstaat.	 In	 iedere	 kajuit	 is	 individueel	
regelbare	airconditioning,	een	flat-screen	TV,	audio,	telefoon	en	gezellig	zitje.	De	kajuiten	zijn	allemaal	voorzien	van	
een	 volledige	 bad/doucheruimte	 met	 dagelijks	 aangevulde	 kleine	 toiletartikelen.	
Aan	boord	van	de	Amadeus	schepen	wordt	u	verwend	met	culinaire	gerechten	die	worden	geserveerd	in	het	Panorama	
restaurant.	Het	begint	al	met	een	heerlijk	ontbijt-buffet	en	de	lunches	bestaan	uit	gevarieerde	menu´s	die	opgediend	
worden	of	in	het	buffet	staan,	of	lichte	hapjes	die	geserveerd	worden	in	het	Amadeus	salon.	Met	de	middagthee	worden	
heerlijke	cakes	en	gebakjes	geserveerd	en	het	diner	bestaat	uit	tongstrelende	5-gangen	menu’s.	Bij	alle	maaltijden	zijn	
ook	steeds	vegetarische	gerechten	beschikbaar.
Als	u	kiest	voor	Lüftner	kiest	u	voor	kwaliteit	en	 luxe	 in	een	stijlvolle	verzorgde	omgeving.	De	schepen	zijn	sfeervol	
ingericht	met	een	chique	decoratie	en	eigentijdse	smaakvolle	aankleding	die	het	geheel	een	warme	uitstraling	geven.	U	
zult	na	iedere	cruise	weer	graag	opnieuw	aan	boord	komen	om	te	genieten	van	de	prachtige	schepen	en	de		uitstekende	
service	door	de	vriendelijke	bemanning.	

Wijn	bij	alle	diners			DeLuxe
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AMAWATERWAYS 
AmaWaterways	geniet	een	uitstekende	reputatie	op	de	Amerikaanse	markt	en	
wordt	door	veel	Amerikanen	al	lang	van	tevoren	geboekt.	Maar	er	is	altijd	nog	
wel	een	kajuit	te	vinden	op	de	vele	cruises	die	worden	aangeboden.

Troeven:
•	 Volgens	de	toonaangevende	reisgids	Berlitz River Cruising in Europe	heeft	

AmaWaterways	 de	 hoogst	 geclassificeerde	 schepen	 voor	 riviercruises.
•	 Aan	boord	méér	ruimte	per	passagier
•	 Dagelijks	mineraalwater	in	de	kajuit
•	 Veel	kajuiten	met	´twin	balcony`,	een	Frans	balkon	en	een	gewoon	balkon
•	 Lift	aan	boord	(niet	naar	Pianodek	en	Sundek)
•	 Aansluiting	voor	internet	en	Wi-Fi	in	de	kajuit
•	 Individueel	regelbare	airco
•	 TV	scherm	voor	televisie,	films	naar	keuze,	nieuws	en	muziek
•	 Kaptafel	en	zithoek	in	alle	kajuiten
•	 Schuimwijn	en	verse	sapjes	bij	het	ontbijt
•	 Wijn,	bier	en	frisdrank	inbegrepen	bij	lunch	en	diner
•	 Lid	van	de	Confrêre	de	la	Chaine	des	Rôtiseurs
•	 Fietsen	beschikbaar	aan	boord	(niet	buiten	Europa)

Kajuiten:
Alle	kajuiten	aan	boord	van	de	schepen	van	AmaWaterways	zijn	ruim	en	voorzien	van	raam	of	Frans	balkon	of	twin	
balcony,	 douche,	 toilet,	wastafel,	 haardroger,	 kaptafel,	 zithoek,	 2	 benedenbedden	 apart	 of	 als	 tweepersoonsbed,	
individueel	 regelbare	airco,	TV,	DVD,	aansluiting	 internet,	Wi-Fi,	 radio,	kluisje,	dagelijks	vers	mineraalwater.
Schepen	met	kajuiten	met	balkon:	AmaVida	(Douro),	capaciteit:	106	passagiers,	30	bemanningsleden.
Schepen	met	kajuiten	met	ramen	of	Frans	balkon:	AmaCello,	AmaLegro,	AmaDagio,	AmaLyra,	AmaDolce,	AmaDante,	
capaciteit:	146	passagiers,	44	bemanningsleden.
Schepen	 met	 kajuiten	 met	 ramen	 of	 twin	 balcony:	 AmaKristina,	 AmaSerena,	 AmaSonata,	 AmaReina,	 AmaPrima,	
AmaCerto,	AmaBella,	capaciteit:	164	passagiers,	52	bemanningsleden,	AmaLotus	124	passagiers	en	50	bemanningsleden.
Schepen	met	Frans	balkon	of	balkon:	AmaPura,	56	passagiers,	30	bemanningsleden.
Schepen	met	twin	balconies:	AmaDara,	124	passagiers	en	50	bemanningsleden.		
Wij	kunnen	in	onze	brochure	niet	het	hele	aanbod	aan	cruises	vermelden	die	de	rederij	AmaWaterways	aanbiedt.
Daarom	bieden	wij	de	meeste	van	hun	cruises	aan	via	de	website	en	uw	reisagent.	Dan	kunnen	wij	u	meteen	de	juiste	
informatie	geven	en	zo	u	wilt	ook	de	heen-	en	terugreis	voor	u	regelen.	Alles	op	maat	gemaakt,	zoals	u	dat	wenst.

+ DeLuxe
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CRYSTAL RIVER CRUISES 
Toonaangevend in luxe riviercruises.
Crystal	Cruises	is	een	begrip	in	luxe	cruises	wereldwijd	en	zet	met	Crystal	River	
Cruises	de	nieuwe	trend	 in	 riviercruises	waar	verwende	passagiers	van	zullen	
genieten. 
Comfortabele	schepen,	luxueuze	kajuiten.
De	nieuwe	schepen	van	Crystal	River	Cruises	voorzien	in	alle	comfort	en	maken	
het	reizen	nog	aangenamer.	De	hoge	standaard	van	Crystal	River	Cruises	vindt	
u	niet	alleen	terug	 in	de	suites	aan	boord	met	butler-service	en	wifi/internet,	
maar	 ook	 in	 de	 service	 door	 de	 vriendelijke	 bemanning	 en	 in	 de	 heerlijke	
culinaire	gerechten	en	hapjes	die	in	de	restaurants,	lounges,	bars	en	bij	24-uur	
roomservice	worden	geserveerd	en	 steeds	een	 regionaal	tintje	hebben.		
Relaxte	reizen,	goed	geregeld.
De	verschillende	vaarroutes	zijn	met	zorg	samengesteld	en	geven	u	ruim	voldoende	tijd	om	de	bestemmingen	te	kunnen	
bezoeken.	Al	de	eerste	dag	aan	boord	is	een	relaxed	begin	van	de	reis,	u	vaart	pas	de	volgende	dag	weg	en	heeft	dus	
ook	de	tijd	om	de	plaats	van	inscheping	te	bezoeken.	En	ook	de	plaats	van	ontscheping	kunt	u	uitgebreid	bezoeken,	u	
arriveert	er	de	dag	voordat	u	weer	naar	huis	gaat.	De	transfers	van	de	luchthaven	naar	de	plaats	van	inscheping	en	van	
de	plaats	van	ontscheping	naar	de	luchthaven	worden	door	Crystal	River	Cruises	aangeboden.
All-inclusive,	ook	excursies.
Aan	boord	is	een	keur	aan	wijnen,	bieren	en	gedistilleerd	inbegrepen,	maar	zijn	ook	frisdranken,	koffie	en	thee	inclusief	
en	er	worden	geen	fooien	gerekend.	Op	iedere	bestemming	heeft	u	keuze	uit	verschillende	excursies	die	inclusief	zijn.	
En	e-bikes	staan	gereed	voor	de	gasten	die	de	bestemming	op	eigen	gelegenheid	willen	
bezoeken.	U	reist	aangenaam,	all-inclusive	met	Crystal	River	Cruises.
Relaxed, comfortabel, Crystal.
•	 Butlerservice,	wifi/internet,	diverse	faciliteiten	in	de	suites.	
•	 All-inclusive:	bieren,	wijnen,	gedistilleerd,	frisdranken,	koffie	en	thee.
•	 Open	zittingen	in	de	restaurants,	casual	dresscode.
•	 Inclusief	excursies	en	transfers	van/naar	vliegveld	of	treinstation.
•	 Gebruik	van	e-Bikes	op	de	bestemmingen.
De	prijzen
U	vindt	de	verschillende	cruises	die	ieder	schip	van	Crystal	River	Cruises	maakt	in	onze	brochure	of	op	onze	website.	
Daarbij	vermelden	we	geen	exacte	prijzen.	Voor	alle	data	gelden	verschillende	kortingen	die	gedurende	het	seizoen	
telkens	wisselend	van	toepassing	kunnen	zijn.	Laat	onze	specialisten	weten	welke	cruise	u	wilt	maken	met	Crystal	River	
Cruises	en	u	ontvangt	een	opgave	van	de	juiste	prijs	inclusief	de	heen-	en	terugreis.	
De	schepen	Crystal	Bach,	Crystel	Debussy,	Crystal	Ravel	en	Crystal	Mahler:	68	bemanningsleden	-	106	passagiers	-	4	dekken
Kajuit:	suite	met	butlerservice,	ruime	badkamer	met	douche	en	wastafel,	föhn	en	toiletartikelen,	ruime	zithoek	met	
groot	beeldscherm	voor	TV,	muzieksysteem	en	films,	wifi/internet	verbinding,	individueel	regelbare	airco,	Frans	balkon	
en	ruim	Kingsize	bed.	
Algemeen:	all-inclusive	aan	boord,	fooien	inbegrepen,	open	zittingen	in	het	restaurant	met	Crysal	Casual	dresscode,	
voertaal	aan	boord	is	Engels,	valuta	aan	boord	Euro,	dagelijks	internationale	digitale	kranten,	gratis	excursieprogramma	
op	iedere	bestemming,	centraal	hoofdtelefoonsysteem	tijdens	excursies,	e-Bikes	aan	boord.	
Schepen:	ruime	lounges,	bars	en	restaurant,	yoga-	en	fitnessruimte	met	begeleiding	of	individueel,	massage,	receptie-	
en	servicedesk,	groot	buitendek	met	zonneterras	en	wind-	en	zonneschermen,	lift,	bibliotheek.

+ All-inclusive  
met excursies
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Artikel 1:  Toepassingsgebied
Deze	 algemene	 voorwaarden	 zijn	 van	 toepassing	 op	
pakketreisovereenkomsten	die	vanaf	1	juli	2018	worden	geboekt	
en	worden	 geregeld	 door	 de	Wet	 betreffende	 de	 verkoop	 van	
pakketreizen,	gekoppelde	reisarrangementen	en	reisdiensten	van	
21	 november	 2017.	
Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor 
de sluiting van de pakketreisovereenkomst
2.1	 De	 organisator	 en	 ook	 de	 doorverkoper	 verstrekken	

aan	 de	 reiziger,	 voordat	 deze	 is	 gebonden	 door	 een	
pakketreisovereenkomst	 de	 wettelijk	 voorgeschreven	
standaardinformatie,	alsook,	voor	zover	deze	van	toepassing	
is	 op	 de	 pakketreis:

1.	 de	voornaamste	kenmerken	van	de	reisdiensten:
a.	 de	reisbestemming(en),	de	route	en	de	verblijfsperioden,	

met	de	data	en	het	 aantal	 nachten;
b.	 de	vervoermiddelen,	hun	kenmerken	en	categorieën,	de	

plaatsen	en	data	en	tijdstippen	van	vertrek	en	terugkeer,	
de	 duur	 en	 plaats	 van	 tussenstops	 en	 de	 aansluitingen;	
indien	het	exacte	tijdstip	nog	niet	vaststaat,	wordt	dit	bij	
benadering	 meegedeeld;

c.	 de	 ligging,	 de	 voornaamste	 kenmerken	 en	 de	 categorie	
van	 de	 accommodatie	 volgens	 de	 regels	 van	 het	 land	
bestemming;

d.	 de	verstrekte	maaltijden;
e.	 de	 bezoeken,	 de	 excursies	 of	 de	 andere	 diensten	 die	

zijn	begrepen	 in	de	voor	de	pakketreis	overeengekomen	
totaalprijs;

f.	 ingeval	het	niet	duidelijk	 is,	uitsluitsel	of	de	reisdiensten	
worden	 verleend	 aan	 de	 reiziger	 als	 lid	 van	 een	 groep;

g.	 de	taal	waarin	andere	toeristische	diensten	desgevallend	
worden	 verricht;

h.	 of	de	reis	in	het	algemeen	geschikt	is	voor	personen	met	
beperkte	 mobiliteit;

2.	 de	totaalprijs	van	de	pakketreis,	en	voor	zover	toepasselijk,	
opgave	 van	 de	 soort	 bijkomende	 kosten	 die	 voor	 rekening	
van	 de	 reiziger	 kunnen	 zijn;

3.	 de	betalingsmodaliteiten;
4. het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering 

van	de	 pakketreis	 en	 de	 uiterste	 datum	 voor	 de	 eventuele	
opzegging	 van	 de	 overeenkomst	 wanneer	 dit	 aantal	 niet	
wordt	 behaald;

5.	 algemene	 informatie	 over	 de	 vereisten	 in	 het	 land	 van	
bestemming	 inzake	 paspoort-en	 visumverplichtingen,	 met	
inbegrip	van	de	bij	benadering	benodigde	 termijn	voor	het	
verkrijgen	van	een	visum	en	informatie	over	formaliteiten	op	
gezond-heidsgebied;

6.	 de	 vermelding	 dat	 de	 reiziger	 de	 overeen-komst	 kan	
opzeggen	 tegen	 betaling	 van	 een	 opzegvergoeding;

7.	 inlichtingen	 over	 de	 annulerings-	 en/of	 bijstandsverzek- 
eringen.

2.2	 De	 professioneel	 draagt	 er	 zorg	 voor	 dat	 het	 juiste	
standaardinformatieformulier	 wordt	 verstrekt	 aan	 de	
reiziger.	

2.3	 De	 precontractuele	 informatie	 die	 aan	 de	 reiziger	
wordt	 verstrekt,	 vormt	 een	 integraal	 onderdeel	 van	 de	
pakketreisovereenkomst.

	 Zij	kan	niet	worden	gewijzigd,	tenzij	wederzijds	akkoord	van	
de	 partijen.	

Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1	De	persoon	die	de	pakketreisovereenkomst	afsluit,	moet	aan	

de	organisator	en	de	doorverkoper	alle	nuttige	 inlichtingen	
verstrekken	omtrent	 hemzelf	 en	 zijn	medereizigers	 die	 van	
belang	kunnen	zijn	voor	het	sluiten	of	de	uitvoering	van	de	
overeenkomst.

3.2	Wanneer	de	 reiziger	 verkeerde	 inlichtingen	verstrekt	en	dit	
tot	extra	kosten	leidt	voor	de	organisator	en/of	doorverkoper,	
mogen	die	kosten	in	rekening	worden	gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
	 4.1	Bij	het	sluiten	van	de	pakketreisovereenkomst	of	binnen	

redelijke	 termijn	 verstrekt	 de	 organisator	 of	 indien	 er	 een	
doorverkoper	 bij	 betrokken	 is	 deze	 laatste	 de	 reiziger	
een	 bevestiging	 van	 de	 overeenkomst	 op	 een	 duurzame	
gegevensdrager,	zoals	bv.	een	mail,	een	papieren	document	
of	 een	 pdf.	 Ingeval	 de	 pakketreisovereenkomst	 in	 de	

gelijktijdige	 fysieke	 aanwezigheid	 van	 de	 partijen	 wordt	
gesloten,	heeft	de	 reiziger	het	 recht	een	papieren	kopie	 te	
vragen.

4.2	 De	 pakketreisovereenkomst	 of	 bevestiging	 ervan	 bevat	 de	
volledige	 inhoud	 van	 de	 overeenkomst,	 met	 inbegrip	 van	
alle	 informatie	 zoals	 vermeld	 in	 artikel	 2	 en	 de	 volgende	
informatie:	de	bijzondere	wensen	van	de	reiziger	waarop	de	
organisator	 is	 ingegaan;

	 dat	de	organisator	aansprakelijk	is	voor	de	goede	uitvoering	
van	 de	 pakketreis,	 en	 een	 bijstandsverplichting	 heeft;

	 de	naam	en	de	contactgegevens	van	de	entiteit	die	 instaat	
voor	 de	 bescherming	 bij	 insolventie;

 de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de 
lokale	 vertegenwoordiger	 van	 de	 organisator	 of	 van	 een	
andere	 dienst	 voor	 het	 geval	 de	 reiziger	 in	 moeilijkheden	
verkeert	of	zijn	beklag	wenst	te	doen	over	de	mogelijke	non-
conformiteit;

	 de	 verplichting	 van	 de	 reiziger	 om	 de	 non-conformiteit	
tijdens	 de	 reis	 te	 melden;

	 informatie	op	basis	waarvan	rechtstreeks	contact	kan	worden	
opgenomen	met	een	niet	vergezelde	minderjarige	of	met	de	
persoon	die	op	zijn	verblijfplaats	voor	hem	verantwoordelijk	
is;

	 informatie	over	de	interne	klachtenbehandeling;
	 informatie	 over	 de	 Geschillencommissie	 Reizen	 en	 het	

platform	 van	 de	 E.U.	 voor	 online	 geschillenbeslechting;	
	 informatie	 over	 het	 recht	 van	 de	 reiziger	 om	 zijn	

overeenkomst	 over	 te	 dragen.
4.3	 Tijdig	 voor	 het	 begin	 van	 de	 pakketreis	 verstrekt	 de	

organisator	 de	 reiziger:
	 de	nodige	ontvangstbewijzen	
	 de	vouchers	en	vervoerbewijzen
	 informatie	 over	 de	 geplande	 vertrektijden	 en,	 indien	 van	

toepassing,	 over	 de	 uiterste	 tijd	 om	 in	 te	 checken,	 de	
geplande	tijden	van	tussenstops,	aansluitingen	en	aankomst.

Artikel 5: De prijs
5.1	 Na	 het	 sluiten	 van	 de	 pakketreisovereenkomst	 kunnen	 de	

prijzen	 alleen	 worden	 verhoogd	 indien	 de	 overeenkomst	
daar	 uitdrukkelijk	 in	 voorziet.	 In	 dat	 geval	 wordt	 in	 de	
pakketreisovereenkomst	aangegeven	hoe	de	prijsherziening	
wordt	 berekend.

	 Prijsverhogingen	 zijn	 alleen	 toegestaan	 als	 rechtstreeks	
gevolg	 van	 veranderingen	 in:

	 de	 prijs	 van	 passagiersvervoer	 die	 is	 toe	 te	 schrijven	
aan	 de	 toegenomen	 kostprijs	 van	 brandstof	 of	 van	
andere	 energiebronnen,	 of	 de	 hoogte	 van	 belastingen	
of	 vergoedingen	 over	 de	 in	 de	 overeenkomst	 begrepen	
reisdiensten,	 die	 worden	 geheven	 door	 niet	 direct	 bij	 de	
uitvoering	van	de	pakketreis	betrokken	derden,	met	inbegrip	
van	toeristenbelastingen	en	vertrek-	of	aankomstbelasting	in	
havens	 en	op	 vliegvelden,	 of	 de	wisselkoersen	die	 voor	de	
pakketreis	 van	 belang	 zijn.	

	 Indien	 een	 prijsverhoging	wordt	 voorzien	 heeft	 de	 reiziger	
recht	 op	 een	 prijsvermindering	 bij	 een	 daling	 van	 de	
hierboven	 opgesomde	 kosten.	

5.2	 Indien	 de	 verhoging	 8%	 van	 de	 totaalprijs	 te	 boven	
gaat,	 kan	 de	 reiziger	 de	 overeenkomst	 opzeggen	 zonder	
opzeggingsvergoeding.

5.3	 Een	 prijsverhoging	 is	 alleen	mogelijk	 indien	 de	 organisator	
de	 reiziger	 uiterlijk	 twintig	 dagen	 voor	 het	 begin	 van	 de	
pakketreis	 via	een	duurzame	gegevensdrager,	 zoals	bv.	een	
mail,	een	papieren	document	of	een	pdf,	hiervan	 in	kennis	
stelt,	met	opgave	van	een	motivering	voor	die	prijsverhoging	
en	 een	 berekening.

5.4	 In	geval	van	een	prijsvermindering	heeft	de	organisator	het	
recht	 de	 administratieve	 kosten	 af	 te	 trekken	 van	 de	 aan	
de	 reiziger	 verschuldigde	 terugbetaling.	 Indien	 de	 reiziger	
hierom	 verzoekt	 staaft	 de	 organisator	 die	 kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1	 Behalve	 anders	 overeengekomen,	 betaalt	 de	 reiziger,	 bij	

het	 afsluiten	 van	 de	 pakketreisovereenkomst	 als	 voorschot	
een	 gedeelte	 van	 de	 totale	 reissom	 zoals	 in	 de	 bijzondere	
voorwaarden	 bepaald.

6.2	Behalve	 indien	 in	de	pakketreisovereenkomst	anders	wordt	
overeengekomen,	betaalt	de	 reiziger	het	 saldo	van	de	prijs	

uiterlijk	1	maand	voor	de	vertrekdatum.
6.3	Indien	de	reiziger,	nadat	hij	vooraf	 in	gebreke	werd	gesteld,	

nalaat	het	voorschot	of	de	reissom	te	betalen	die	van	hem	
wordt	geëist,	zal	de	organisator	en/of	doorverkoper	het	recht	
hebben	de	overeenkomst	met	de	reiziger	van	rechtswege	te	
beëindigen,	met	de	kosten	ten	laste	van	de	reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1	De	 reiziger	kan	de	pakketreisovereenkomst	overdragen	aan	

een	persoon	die	voldoet	aan	alle	voorwaarden	die	voor	die	
overeenkomst	gelden	op	voorwaarde	dat	hij:

1°	 de	 organisator	 en	 eventueel	 de	 doorverkoper	 zo	 snel	
mogelijk	 en	 uiterlijk	 7	 dagen	 voor	 het	 begin	 van	 de	
pakketreis	via	een	duurzame	gegevensdrager,	zoals	bv.	een	
mail, een papieren document of een pdf,  op de hoogte 
stelt, en

2°	de	eventuele	bijkomende	kosten	draagt	die	voortvloeien	uit	
de overdracht. 

7.2	 Degene	 die	 de	 pakketreis	 overdraagt	 en	 degene	 die	 de	
overeenkomst	 overneemt,	 zijn	 hoofdelijk	 aansprakelijk	
voor	de	betaling	van	het	nog	verschuldigde	bedrag	en	voor	
eventuele	bijkomende	vergoedingen	die	voortvloeien	uit	de	
overdracht.	De	organisator	stelt	degene	die	de	overeenkomst	
overdraagt	 in	 kennis	 van	 de	 kosten	 van	 de	 overdracht.	

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
	 Vraagt	 de	 reiziger	 om	 een	 andere	 wijziging,	 dan	 mag	 de	

organisator	 en/of	 de	 doorverkoper	 die	 daarop	 kan	 ingaan	
alle	 kosten	 aanrekenen	 die	 daardoor	 worden	 veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1	 De	 organisator	 kan	 de	 bepalingen	 van	 de	

pakketreisovereenkomst,	 met	 uitzondering	 van	
prijswijzigingen	 vóór	 het	 begin	 van	 de	 pakketreis	 niet	
eenzijdig	 veranderen,	 tenzij:	

1°	 de	 organisator	 zich	 dit	 recht	 in	 de	 overeenkomst	 heeft	
voorbehouden,	 en	

2°	het	om	een	onbeduidende	verandering	gaat,	en	
3°	 de	 organisator	 de	 reiziger	 daarvan	 via	 een	 duurzame	

gegevensdrager,	 zoals	 bv.	 een	 mail,	 een	 papieren	
document	 of	 een	 pdf	 in	 kennis	 stelt.	

9.2	 1.	 Indien,	 vóór	 het	 begin	 van	 de	 reis,	 de	 organisator	 zich	
genoodzaakt	ziet	een	van	de	voornaamste	kenmerken	van	de	
reisdiensten	ingrijpend	te	wijzigen	of	niet	aan	de	bevestigde	
bijzondere	 wensen	 van	 de	 reiziger	 tegemoet	 kan	 komen,	
of	 voorstelt	 de	 prijs	 van	 de	 pakketreis	met	meer	 dan	 8	 %	
te	 verhogen,	 dient	 de	 organisator	 de	 reiziger	 hiervan	 in	 te	
lichten	en	hem	op	de	hoogte	 te	brengen:

1°	van	de	voorgestelde	wijzigingen	en	het	effect	ervan	op	de	
prijs	van	de	pakketreis;

2°	 van	 de	 mogelijkheid	 om	 de	 overeenkomst	 op	 te	 zeggen	
zonder	 kosten,	 tenzij	 hij	 de	 voorgestelde	 wijzigingen	
aanvaardt;

3°	van	de	termijn	waarbinnen	hij	de	organisator	in	kennis	moet	
stellen	van	zijn	besluit;	

4°	van	het	feit	dat	indien	hij	de	voorgestelde	wijziging	binnen	
de	 opgegeven	 termijn	 niet	 uitdrukkelijk	 aanvaardt,	 de	
overeenkomst	 automatisch	 beëindigd	 wordt,	 en	

5°	 in	 voorkomend	 geval,	 van	 de	 voorgestelde	 vervangende	
pakketreis	 en	 de	 prijs	 ervan.	

9.3	Wanneer	de	wijzigingen	van	de	pakketreisovereenkomst	of	de	
vervangende	pakketreis	tot	gevolg	hebben	dat	de	kwaliteit	of	
de	kosten	van	de	pakketreis	verminderen,	heeft	de	reiziger	
recht	op	een	passende	prijsvermindering.	

9.4	 Indien	de	pakketreisovereenkomst	op	grond	van	artikel	 9.2	
wordt	opgezegd	en	de	reiziger	geen	vervangende	pakketreis	
aanvaardt,	 betaalt	 de	 organisator	 alle	 betaalde	 bedragen	
uiterlijk	veertien	dagen	nadat	de	overeenkomst	is	opgezegd,	
aan	de	reiziger	terug.	

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1	De	organisator	kan	de	pakketreisovereenkomst	opzeggen:	

1°	 indien	 het	 aantal	 personen	 dat	 zich	 voor	 de	 pakketreis	
heeft	ingeschreven,	kleiner	is	dan	het	in	de	overeenkomst	
vermelde	 minimumaantal	 en	 de	 reiziger	 door	 de	
organisator	 van	 de	 opzegging	 van	 de	 overeenkomst	 in	
kennis	 wordt	 gesteld	 binnen	 de	 in	 de	 overeenkomst	
bepaalde	 termijn,	 maar	 uiterlijk:	

a)	twintig	dagen	vóór	het	begin	van	de	pakketreis	bij	reizen	van	



meer	dan	zes	dagen;	
b)	zeven	dagen	vóór	het	begin	van	de	pakketreis	bij	reizen	van	

twee	à	zes	dagen;	
c)	48	uur	voor	het	begin	van	de	pakketreis	bij	reizen	die	minder	

dan	twee	dagen	duren,	of	
2°	 indien	 hij	 de	 overeenkomst	 niet	 kan	 uitvoeren	 als	 gevolg	

van	onvermijdbare	en	buitengewone	omstandigheden	en	
hij	de	reiziger	er	vóór	het	begin	van	de	pakketreis	van	in	
kennis	 stelt	dat	de	overeenkomst	wordt	opgezegd.	

10.2	In	deze	gevallen	betaalt	de	organisator	aan	de	reiziger	alle	
bedragen	die	hij	voor	de	pakketreis	heeft	ontvangen,	 terug	
zonder	 een	 bijkomende	 schadevergoeding	 verschuldigd	 te	
zijn.	

Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1	 De	 reiziger	 kan	 te	 allen	 tijde	 de	 pakketreisovereenkomst	

opzeggen	 vóór	 het	 begin	 van	 de	 pakketreis.	 Bij	 opzegging	
kan	 de	 reiziger	 worden	 verplicht	 tot	 betaling	 van	 een	
opzegvergoeding	 aan	 de	 organisator.	

	 In	 de	 pakketreisovereenkomst	 kunnen	 gestandardiseerde	
opzegvergoedingen	worden	bepaald	op	basis	van	het	tijdstip	
van	 de	 opzegging	 vóór	 het	 begin	 van	 de	 pakketreis	 en	 de	
verwachte	 kostenbesparingen	 en	 inkomsten	 uit	 alternatief	
gebruik	 van	 de	 reisdiensten.	

	 Indien	 er	 geen	 gestandardiseerde	 opzegvergoedingen	 zijn	
vastgesteld,	 stemt	 het	 bedrag	 van	 de	 opzegvergoeding	
overeen	met	de	prijs	van	de	pakketreis	verminderd	met	de	
kostenbesparingen	en	inkomsten	uit	alternatief	gebruik	van	
de reisdiensten. 

11.2	 De	 reiziger	 heeft	 echter,	 indien	 zich	 op	 de	 plaats	
van	 bestemming	 onvermijdbare	 en	 buitengewone	
omstandigheden	 voordoen	 die	 aanzienlijke	 gevolgen	
hebben	 voor	 de	 uitvoering	 van	 de	 pakketreis	 of	 die	
aanzienlijke	 gevolgen	 hebben	 voor	 het	 passagiersvervoer	
van	 de	 reizigers	 naar	 de	 plaats	 van	 bestemming,	 het	 recht	
de	 pakketreisovereenkomst	 zonder	 betaling	 van	 een	
opzegvergoeding	 op	 te	 zeggen.	 In	 geval	 van	opzegging	 van	
de	pakketreisovereenkomst	op	grond	van	dit	artikel	heeft	de	
reiziger	recht	op	een	volledige	terugbetaling	van	alle	voor	de	
pakketreis	betaalde	bedragen,	maar	kan	hij	geen	aanspraak	
maken	 op	 een	 bijkomende	 schadevergoeding.	

11.3	De	organisator	betaalt	uiterlijk	binnen	veertien	dagen	alle	
bedragen	terug	die	door	of	namens	de	reiziger	zijn	betaald,	
verminderd	met	 de	 opzegvergoeding.	

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis
12.1	 De	 reiziger	 stelt	 de	 organisator	 zonder	 vertraging	 in	

kennis	 van	 een	 eventuele	 non-conformiteit	 die	 hij	 tijdens	
de	 uitvoering	 van	 een	 in	 de	 pakketreisovereenkomst	
opgenomen	 reisdienst	 heeft	 vastgesteld.	

12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de 
pakketreisovereenkomst	 wordt	 uitgevoerd,	 verhelpt	 de	
organisator	 aan	 die	 non-conformiteit,	 tenzij	 dat:	

1°	onmogelijk	is,	of	
2°	 onevenredig	 hoge	 kosten	 met	 zich	 brengt,	 rekening	

houdend	met	de	mate	van	non-conformiteit	en	de	waarde	
van	 de	 desbetreffende	 reisdiensten.	

 Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, 
heeft	 de	 reiziger	 recht	 op	 een	 prijsvermindering	 of	 een	
schadevergoeding	 overeenkomstig	 artikel	 15.	

12.3	Indien	de	organisator	de	non-conformiteit	niet	binnen	een	
door	de	reiziger	bepaalde	redelijke	termijn	verhelpt,	heeft	de	
reiziger	de	mogelijkheid	dit	zelf	te	doen	en	om	terugbetaling	
van	de	nodige	uitgaven	te	verzoeken.	Het	is	niet	nodig	dat	de	
reiziger	een	termijn	bepaalt	indien	de	organisator	weigert	de	
non-	conformiteit	te	verhelpen,	of	indien	een	onmiddellijke	
oplossing is vereist. 

12.4	 Indien	 een	 aanzienlijk	 deel	 van	 de	 reisdiensten	 niet	 kan	
worden	 verricht,	 biedt	 de	 organisator,	 zonder	 bijkomende	
kosten	 voor	 de	 reiziger,	 andere	 arrangementen	 aan	 van,	
indien	 mogelijk,	 gelijkwaardige	 of	 hogere	 kwaliteit.	

 Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een 
pakketreis	 van	 lagere	 kwaliteit,	 kent	de	organisator	 aan	de	
reiziger	 een	 passende	 prijsvermindering	 toe.	

	 De	 reiziger	 kan	 de	 andere	 voorgestelde	 arrangementen	
slechts	afwijzen	indien	zij	niet	vergelijkbaar	zijn	met	hetgeen	
in	 de	 pakketreisovereenkomst	 is	 afgesproken,	 of	 indien	 de	
toegekende	 prijsvermindering	 ontoereikend	 is.	

12.5	 Indien	 de	 non-conformiteit	 aanzienlijke	 gevolgen	 heeft	

voor	de	uitvoering	van	de	pakketreis	en	de	organisator	deze	
niet	binnen	een	door	de	reiziger	bepaalde	redelijke	termijn	
heeft	verholpen,	kan	de	reiziger	de	pakketreisovereenkomst	
zonder	 betaling	 van	 een	 opzegvergoeding	 opzeggen	 en,	
in	 voorkomend	 geval,	 om	 een	 prijsvermindering	 en/of	
een	 schadevergoeding	 verzoeken.	 Indien	 de	 pakketreis	
passagiersvervoer	 omvat	 voorziet	 de	 organisator	 ook	 in	
repatriëring	 van	 de	 reiziger.

	 Indien	 er	 geen	 andere	 arrangementen	 kunnen	 worden	
voorgesteld	 of	 de	 reiziger	 de	 andere	 voorgestelde	
arrangementen	 verwerpt,	 heeft	de	 reiziger,	 in	 voorkomend	
geval,	ook	zonder	opzegging	van	de	pakketreisovereenkomst,	
recht	 op	 prijsvermindering	 en/	 of	 schadevergoeding.	

12.6	 Indien	 er,	 als	 gevolg	 van	 onvermijdbare	 en	 buitengewone	
omstandigheden,	 niet	 kan	 worden	 gezorgd	 voor	 de	
terugkeer	 van	 de	 reiziger	 zoals	 afgesproken	 in	 de	
pakketreisovereenkomst,	 draagt	 de	 organisator	 de	 kosten	
van	 de	 nodige	 accommodatie,	 voor	 ten	 hoogste	 drie	
overnachtingen	 per	 reiziger.	

12.7	 	De	beperking	van	de	kosten	 zoals	bedoeld	 in	12.6	 is	niet	
van	 toepassing	 op	 personen	 met	 beperkte	 mobiliteit,	 op	
personen	 die	 hen	 begeleiden,	 op	 zwangere	 vrouwen,	 op	
alleenreizende	minderjarigen	en	op	personen	die	specifieke	
medische	bijstand	behoeven,	mits	de	organisator	ten	minste	
48	uur	voor	het	begin	van	de	pakketreis	in	kennis	is	gesteld	
van	 hun	 bijzondere	 behoeften.	

12.8	De	 organisator	mag	 zich	 niet	 beroepen	 op	 onvermijdbare	
en	 buitengewone	 omstandigheden	 om	 aansprakelijkheid	
te	 beperken	 indien	 de	 betrokken	 vervoerder	 zich	 daarop	
krachtens	 het	 toepasselijke	 recht	 van	 de	 Unie	 niet	 kan	
beroepen.

12.9	De	reiziger	kan	berichten,	verzoeken	of	klachten	in	verband	
met	de	uitvoering	van	de	pakketreis	rechtstreeks	richten	tot	
de	doorverkoper	bij	wie	hij	de	pakketreis	heeft	gekocht.	De	
doorverkoper	 geeft	 deze	 berichten,	 verzoeken	 of	 klachten	
zonder	vertraging	aan	de	organisator	door.	

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
	 De	 reiziger	 is	 aansprakelijk	 voor	 de	 schade	 die	 de	

organisator	 en	 of	 doorverkoper,	 hun	 aangestelden	 en/of	
vertegenwoordigers	door	 zijn	 fout	oplopen,	of	wanneer	hij	
zijn	 contractuele	 verplichtingen	 niet	 is	 nagekomen.	

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
14.1	 De	 organisator	 is	 aansprakelijk	 voor	 de	 uitvoering	 van	 de	

reisdiensten	die	in	de	pakketreisovereenkomst	zijn	begrepen,	
ongeacht	 of	 deze	 diensten	 door	 de	 organisator	 of	 door	
andere	 reisdienstverleners	 worden	 verricht.	

14.2	 Ingeval	 de	 organisator	 buiten	 de	 Europese	 Economische	
Ruimte	is	gevestigd	gelden	voor	de	doorverkoper	die	in	een	
lidstaat	 is	 gevestigd	 de	 verplichtingen	 voor	 organisatoren,	
tenzij	 de	 doorverkoper	 bewijst	 dat	 de	 organisator	 aan	
de	 door	 de	 wet	 van	 21	 november	 2017	 voorgeschreven	
voorwaarden	 voldoet.	

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1	De	reiziger	heeft	recht	op	een	passende	prijsvermindering	

voor	 iedere	 periode	 waarin	 er	 sprake	 was	 van	 non-
conformiteit	van	de	verleende	diensten,	tenzij	de	organisator	
bewijst	dat	de	non-conformiteit	aan	de	reiziger	te	wijten	is.	

15.2	De	reiziger	heeft	recht	op	passende	schadevergoeding	van	
de	 organisator	 voor	 alle	 schade	 die	 hij	 oploopt	 als	 gevolg	
van	 non-conformiteit.	 De	 schadevergoeding	 wordt	 zonder	
vertraging	 uitbetaald.	

15.3	 De	 reiziger	 heeft	 geen	 recht	 op	 schadevergoeding,	 indien	
de	 organisator	 aantoont	 dat	 de	 non-conformiteit	 te	wijten	
is	 aan:	

1°		 de	reiziger;	
2°	 een	 derde	 die	 niet	 bij	 de	 uitvoering	 van	 de	 in	 de	

pakketreisovereenkomst	 begrepen	 reisdiensten	 is	
betrokken,	 en	 de	 non-conformiteit	 niet	 kon	 worden	
voorzien	 of	 voorkomen,	 of	

3°		 onvermijdbare	en	buitengewone	omstandigheden.	
Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1	 De	 organisator	 biedt	 zonder	 vertraging	 passende	 bijstand	

aan	de	reiziger	die	in	moeilijkheden	verkeert,	in	het	bijzonder	
door:	

1°		 nuttige	informatie	te	verstrekken	over	medische	diensten,	
plaatselijke	autoriteiten	en	 consulaire	bijstand;	

2°		 de	reiziger	te	helpen	bij	het	gebruik	van	communicatie	op	

afstand	en	bij	het	vinden	van	andere	reisarrangementen.	
16.2	 Indien	 de	 moeilijkheden	 het	 gevolg	 zijn	 van	 opzet	 of	

nalatigheid	 van	 de	 reiziger,	 kan	 de	 organisator	 voor	 deze	
bijstand	een	vergoeding	vragen.	Die	vergoeding	bedraagt	in	
geen	geval	meer	dan	de	werkelijke	kosten	gedragen	door	de	
organisator. 

Artikel 17: Klachtenregeling
17.1	 Indien	de	reiziger	een	klacht	heeft	vóór	de	afreis	moet	hij	

deze	zo	snel	mogelijk	op	een	bewijskrachtige	manier	melden	
bij	de	organisator	of	de	doorverkoper.

17.2	 Klachten	 tijdens	 de	 uitvoering	 van	 de	
pakketreisovereenkomst	 moet	 de	 reiziger	 zo	 spoedig	
mogelijk	 ter	 plaatse,	 op	 een	 gepaste	 en	 bewijskrachtige	
manier,	melden	 aan	 de	 organisator	 of	 doorverkoper,	 zodat	
naar	 een	 oplossing	 kan	 worden	 gezocht.	

17.3	Werd	 een	 klacht	 ter	 plaatse	 niet	 bevredigend	 opgelost	 of	
kon	de	reiziger	onmogelijk	ter	plaatse	een	klacht	formuleren,	
dan	moet	hij	na	het	einde	van	de	reisovereenkomst	zonder	
vertraging	bij	de	organisator	of	de	doorverkoper	een	klacht	
indienen	op	een	bewijskrachtige	manier.		

Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1	 Ingeval	van	betwisting	moeten	de	partijen	eerst	onderling	

een	minnelijke	 regeling	 nastreven.	
18.2	 Mislukt	 deze	 poging	 tot	 minnelijke	 regeling,	 dan	 kan	 elk	

van	de	betrokken	partijen	aan	de	vzw	Geschillencommissie	
Reizen	vragen	om	een	verzoeningsprocedure	op	te	starten.	
Alle	 partijen	dienen	ermee	 in	 te	 stemmen.	

18.3	 Hiertoe	 zal	 het	 secretariaat	 aan	 de	 partijen	 een	
verzoeningsreglement	 en	 een	 “overeenkomst	 tot	
verzoening”	 bezorgen.	

18.4	Overeenkomstig	de	in	het	reglement	beschreven	procedure,	
zal	 een	 onpartijdige	 verzoener	 daarna	 contact	 opnemen	
met	 de	 partijen	 teneinde	 een	billijke	 verzoening	 tussen	 de	
partijen	na	 te	 streven.	

18.5	 Het	 eventueel	 bereikte	 akkoord	 zal	 in	 een	 bindende	
schriftelijke	 overeenkomst	 vastgelegd	 worden.	

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1	Wordt	geen	verzoeningsprocedure	ingesteld	of	mislukt	deze,	

dan	kan	de	eisende	partij	desgewenst	een	arbitrageprocedure	
instellen	 voor	 de	 Geschillencommissie	 Reizen	 of	 een	
procedure	 aanhangig	 maken	 voor	 de	 rechtbank.	

19.2	 De	 reiziger	 kan	 nooit	 verplicht	 worden	 de	 bevoegdheid	
van	de	Geschillencommissie	Reizen	te	aanvaarden,	noch	als	
eisende	 noch	 als	 verwerende	 partij.	

19.3	De	organisator	of	doorverkoper	die	verwerende	partij	is	kan	
de	 arbitrage	 slechts	 weigeren	 indien	 het	 door	 de	 eisende	
partij	 geëiste	 bedrag	 méér	 dan	 1.250	 euro	 bedraagt.	 Hij	
beschikt	 hiervoor	 over	 een	 termijn	 van	 10	 kalenderdagen	
na	 ontvangst	 van	 de	 aangetekende	 brief	 of	 e-mail	 met	
ontvangstbewijs	waarin	wordt	 aangegeven	dat	 een	dossier	
met	 een	 vordering	 vanaf	 1.251	 euro	 werd	 geopend	 bij	 de	
Geschillencommissie	 Reizen	

19.4	 Deze	 arbitrageprocedure	 wordt	 geregeld	 door	 een	
geschillenreglement,	en	kan	slechts	worden	opgestart	na	het	
indienen	van	een	klacht	bij	de	onderneming	zelf	en	wel	zodra	
vaststaat	dat	het	geschil	niet	minnelijk	kon	geregeld	worden	
of	zodra	4	maanden	zijn	verstreken	na	het	(voorziene)	einde	
van	de	reis	(of	eventueel	vanaf	de	prestatie	die	aanleiding	gaf	
tot	het	geschil).	Geschillen	m.b.t.	lichamelijke	letsels	kunnen	
enkel	door	de	rechtbanken	beslecht	worden.	

19.5	 Het	 paritair	 samengesteld	 arbitraal	 college	 doet,	
overeenkomstig	 het	 geschillenreglement,	 op	 een	 bindende	
en	definitieve	wijze	uitspraak	over	het	reisgeschil.	Hiertegen	
is	 geen	 beroep	 mogelijk.	

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ;  

fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel

e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
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Algemeen voorbehoud

Alle	 in	 deze	 brochure	 genoemde	 reis-	 en	
vaarschema’s,	 aankomst-	 en	 vertrektijden	 alsmede	
geplande	 aanlegplaatsen	 kunnen	 door	 onvoorziene	
omstandigheden	 wijzigen	 en	 zijn	 derhalve	 louter	
informatief.	 De	 reden	 voor	 een	 wijziging	 kan	
zijn	 de	 wachttijden	 bij	 sluizen,	 hoog	 of	 laag	 tij,	
weersomstandigheden,	 technische	 oorzaken	 of	 een	
combinatie	 van	 voornoemde	 redenen.	

Alle	 genoemde	 prijzen	 en/of	 toeslagen	 voor	 cruises,	
transfers,	 hotelverblijf	 en	 excursies	 alsmede	
overige onderdelen van het reisarrangement 
zijn	 onder	 voorbehoud	 van	 wijzigingen	 wegens	
brandstoftoeslagen,	 koersverschillen,	 wijziging	 van	
nationale	 en/of	 lokale	 belastingen	 in	 binnen-	 en	
buitenland	 en	 andere	 onvoorziene	 verhogingen	 van	
tarieven. 
De	organisator	kan	hiervoor	niet	aansprakelijk	gesteld	
worden.	

De	 gepubliceerde	 tarieven	 zijn	 gebaseerd	 op	
alle	 onvermijdbare	 kosten	 voor	 het	 geboden	
reisarrangement	alsmede	de	aangeboden	diensten	die	
zijn	 inbegrepen	 volgens	 de	 beschrijvingen.	 Verplichte	
en	 derhalve	 onvermijdbare	 kosten	 die	 door	 de	
maatschappijen	 rechtstreeks	 worden	 geïnd,	 kunnen	
door	ons	niet	vooraf	worden	belast	aan	de	reiziger	noch	
in	de	reissom	worden	opgenomen	en	dienen	derhalve	
rechtstreeks	 te	 worden	 voldaan	 aan	 de	 betreffende	
dienstverlener,	bijvoorbeeld	hotel,	rederij	of	bevoegde	
instantie,	 bijvoorbeeld	 immigratie.

Vermelde prijzen in de brochure voor 2020
Bij	 iedere	 cruise	 vermelden	 wij	 de	 prijzen	 inclusief	
het vervoer van Brussel luchthaven Zaventem naar 
de	 luchthaven	 nabij	 de	 haven	 van	 inscheping	 en	 van	
de	 luchthaven	 nabij	 de	 haven	 van	 ontscheping	 naar	
Brussel luchthaven Zaventem. Wanneer de heen- en 
terugreis naar de haven van in- en ontscheping per 
trein	 wordt	 uitgevoerd,	 dan	 geldt	 de	 reis	 vanaf	 elk	
station	 in	 België	 (EBS)	 naar	 het	 treinstation	 nabij	 de	
haven	van	vertrek	en	retour	vanaf	het	treinstation	nabij	
de	 haven	 van	 aankomst.
Bij	de	gepubliceerde	cruises	Voorkeur	Cruises	worden	
de heen- en terugreis uitgevoerd met autocars en geldt 
een	opstapschema	dat	bij	boeking	wordt	aangegeven.

Prijzen per persoon
De	prijzen	zijn	vermeld	op	basis	van	de	gegevens	 ten	
tijde	van	publicatie	van	deze	brochure,	augustus	2019.	
Voor	de	vliegreizen	geldt	dat	de	prijzen	zijn	gebaseerd	
op	de	voordeligste	boekingsklasse.	 Indien	deze	klasse	
ten	tijde	van	boeking	niet	beschikbaar	is	dan	hanteren	
wij	 het	 voordeligste	 tarief	 dat	 wel	 beschikbaar	 is	 en	
brengen	wij	het	verschil	 in	rekening.
Ondanks	al	onze	inspanningen	om	de	juiste	prijzen	te	
vermelden	kan	het	voorkomen	dat	er	prijzen	tussentijds	
gewijzigd	 worden	 door	 bijvoorbeeld	 verhoging	 van	
nationale	 en/of	 lokale	 belastingen,	 koersverschillen,	
brandstoftoeslagen	of	andere	maatregelen.	Dergelijke	
tussentijdse	 prijsverhogingen	 zullen	 door	 ons	 tijdig	
worden	 doorgegeven	 en	 kunnen	 na	 boeking	 worden	
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doorberekend.	 Overigens	 komt	 het	 ook	 voor	 dat	
rederijen	hun	tarieven	tussentijds	verlagen	en	worden	
de	prijzen	bij	 nieuwe	boekingen	door	ons	 aangepast.	

Indicatieprijzen
Indicatieprijzen	worden	door	 ons	 alleen	 gepubliceerd	
als	 de	 rederij	 geen	 vaste	 prijzen	 hanteert	 voor	 de	
cruises	 die	 wij	 aanbieden.	 De	 rederij	 bepaalt	 in	
die	 gevallen	 per	 cruise	 en	 per	 vertrekdatum	 welke	
prijzen	 gelden	 voor	 de	 verschillende	 kajuittypen.	 Dit	
naar	 gelang	 de	 bezetting	 van	 het	 schip.	 Wij	 kunnen	
op	 basis	 van	 indicatie	 een	 prijs	 publiceren	 voor	 de	
goedkoopste	 kajuittypes	 waarna	 een	 definitieve	 prijs	
wordt	afgegeven	op	aanvraag,	eventueel	ook	voor	de	
overige	kajuittypen.	De	definitieve	prijzen	kunnen	sterk	
afwijken	van	de	indicatieprijs,	zowel	hoger	als	lager.	De	
indicatieprijs	is	derhalve	niet	bindend.	De	prijs	die	u	van	
ons	ontvangt	na	aanvraag	is	de	definitieve	prijs	onder	
voorbehoud	van	wijzigingen	als	nationale	en/of	lokale	
belastingen,	 koersverschillen,	 brandstoftoeslagen	 of	
andere maatregelen.  

Kennelijke	fouten	en/of	vergissingen	in	deze	brochure	
en	aan	deze	brochure	gerelateerde	uitingen	van	iedere	
aard	(papier,	website,	e-mail)	van	de	publicatie	van	de	
cruises	 en/of	 reisarrangementen	 zijn	niet	bindend	en	
de	organisator	kan	hiervoor	niet	aansprakelijk	worden	
gesteld. 

Indien	 de	 voorwaarden	 zoals	 die	 door	 de	 rederijen	
individueel	 aan	 ons	 worden	 voorgeschreven	 hiervan	
afwijken,	 behouden	 wij	 ons	 het	 recht	 voor	 de	
voorwaarden	 van	 de	 rederij	 aan	 te	 houden.	 Deze	
voorwaarden	 zijn	 bij	 boeking	 op	 te	 vragen	 doch	
alleen	 per	 rederij	 beschikbaar	 in	 de	 originele	 vorm	
en	 uitgegeven	 taal	 (Engels	 of	 Duits)	 en	 bij	 voorkeur	
digitaal. 

Wij	danken	u	voor	uw	begrip	en	wij	doen	ons	uiterste	
best	 geen	 beroep	 te	 hoeven	 doen	 op	 het	 algemeen	
voorbehoud.
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