Go For Cruise
Douro Riviercruise III 2022
11 tot 18 augustus 2022

HOOGTEPUNTEN
Portugal oefent steeds een grote aantrekkingskracht uit op ons. Er is de lokroep van het onbekende, het rijke historische
verleden, de mooie natuur en het aangename klimaat. De bevolking is er echt fier op hun verleden, tradities en cultuur. De
vallei van de Douro bezit een grote rijkdom aan natuurlijke en culturele schoonheid.
De Douro, de Gouden rivier van Portugal in het uiterste zuiden van Europa, vertelt het mooie verhaal van de liefde van de
mens en de wijngaard op een Fado melodie en baant zich een weg langs ruwe landschappen en bergen, lopend over een
traject van 897 km. De rivier ontspringt in het Spaanse hoogland om uit de monden in de Atlantische Oceaan, vlakbij de
bruisende havenstad Porto.
De vallei van de Douro, de wieg van de beroemde portowijn, is één van de oudste wijnstreken ter wereld. De regio staat
bekend voor zijn vele Quintas. Vroeger vaarde men met de typische “rabelo’s” beladen met vaten port naar Porto. De
streek van de Douro, waar de Porto wordt geproduceerd, is de oudste bekende wijnstreek ter wereld, en natuurlijk zullen
wij met Go For Cruise de port en port-wijnen kunnen proeven!
Tijdens deze mooie riviercruise maken we kennis met een uniek stukje natuur en genieten tevens van een vleugje cultuur.
Een uitstekende combinatie en dus een terecht ferme GFC aanrader in ons aanbod Nederlandstalig begeleide
groepsreizen.
Met Go For Cruise en het vijf-anker-schip Amalia Rodrigues van CroisiEurope, ontdek je via het water deze schitterende
regio op een makkelijke All Inclusive manier. Onze ervaren GFC reisleider zal je met veel plezier en enthousiasme op
sleeptouw nemen.

VLUCHTEN
We vliegen heen en terug vanuit Zaventem naar Porto met Brussels Airlines in economy:



dinsdag 11 augustus 2022 vlucht SN 3811 Brussel 10:45 – Porto 12:20
dinsdag 18 augustus 2022 vlucht SN 3812 Porto 13:10 – Brussel 16:30

Niet aarzelen is de boodschap om vluchttoeslagen te vermijden!

CRUISESCHIP
Welkom aan boord van het zeer recente 5-anker riviercruiseschip Amalia Rodrigues van CroisiEurope, het nieuwste
cruiseschip op de Douro, te water gelaten in de lente van 2019 en vernoemd naar de bekende Fado zangeres.
Klein genoeg om aan te leggen in een dorp, een stad, een haven, maar groot genoeg om u te voorzien van alle comfort. De
Amalia Rodrigues is te vergelijken met een drijvend hotel. Met een capaciteit van slechts 132 passagiers biedt het u een
warme en gezellige sfeer, evenals de mogelijkheid om van privacy en rust te genieten.
Het ritme van deze riviercruise is ontspannen en rustig, het landschap is prachtig en verandert van moment tot moment.
Het schip heeft een sfeervol restaurant met bar, een ruime foyer, receptie en een winkel. Uw dag start met een heerlijk, ruim
gesorteerd ontbijtbuffet. De fijne lunch en het lekkere diner zijn van een hoogstaand niveau.
De hutten op het beneden- midden en bovendek zijn voorzien van 2 losse bedden, die ook naast elkaar als
tweepersoonsbed kunnen gebruikt worden. Op het beneden- en middendek zijn er enkele hutten met 2-persoonsbedden
aanwezig. Verder zijn alle hutten voorzien van individueel regelbare airconditioning, badkamer met douche en toilet,
haardroger, satelliettelevisie, radio en kluisje.
Voor wie liever ruimer logeert, is er de bijna dubbel zo grote suite op het tussen- of middendek, en zelfs een suite met
privé terras op het bovendek, en dit aan een relatief kleine meerprijs.
Vanuit uw eigen kajuit of vanop het gezellige zonneterras is het genieten van het schilderachtige decor in de Douro vallei.

PROGRAMMA
Dinsdag 11 augustus 2022
Transfer van Go For Cruise Vilvoorde naar Zaventem
Heenvlucht naar Porto, transfer en check-in Amalia Rodrigues
Optionele excursie voor beide pakketten “Porto by night”
Woensdag 12 augustus 2022
Optionele Klassieke excursie “Geleid bezoek aan Porto”
Of
Optionele Dynamische excursie “Porto per tram”
Cruisen richting Regua
Donderdag 13 augustus 2022
Optionele excursie voor beide pakketten “Vila Real”
Cruisen richting Barca d’Alva
Flamenco avond
Vrijdag 14 augustus 2022
Optionele Klassieke excursie “Ontdekking van de stad Salamanca en haar kathedraal”
Of
Optionele Dynamische excursie “Ontdekking van Salamanca per fiets”
Zaterdag 15 augustus 2022
Cruisen richting Pinhao
Optionele excursie voor beide pakketten “Porto wijnen en degustatie”
Diner aan boord gevolgd door een Gala avond
Zondag 16 augustus 2022
Optionele excursie voor beide pakketten “Lamego”
Cruisen richting Porto
Diner aan boord gevolgd door een Fado avond
Maandag 17 augustus 2022
Vrije voormiddag in Porto
Optionele Klassieke excursie “Ontdekking van Guimaraes”
Of
Optionele Dynamische excursie “Wandeling tot aan Vila Nova de Gaia”
Folklore avond
Dinsdag 18 augustus 2022
Laatste ontbijt aan boord en check-out 09:00 Amalia Rodrigues
Transfer en terugvlucht naar Brussel
Aankomst in Zaventem en transfer naar Go For Cruise Vilvoorde

PRIJZEN
Totale prijzen per persoon logerend in een




2-pers. Buitenhut benedendek = 1.895 €
2-pers. Buitenhut tussendek = 2.045 €
2-pers. Buitenhut bovendek = 2.095 €





1-pers. Buitenhut benedendek = 2.385 €
1-pers. Buitenhut tussendek = 2.535 €
1-pers. Buitenhut bovendek = 2.585 €

Kom op tegen Kanker bijdrage = 10 €
richtprijs excursiepakket “klassiek” = 285 € per persoon
richtprijs excursiepakket “dynamisch” = 295 € per persoon
Inbegrepen in de totale prijzen















rechtstreekse Brussels Airlines lijnvluchten heen en terug naar Porto in economy
luchthaventaksen
toegang Diamond Lounge in Zaventem voor de heenvlucht
toegang Lounge in Porto voor de terugvlucht
alle transfers
8 dagen / 7 nachten Douro Riviercruise in vol pension
All Inclusive formule met water, wijn, bier, fruitsap en koffie, bij de maaltijden en aan de bar (behalve champagne
en à la carte wijn)
havengelden
fooien aan boord
zonnedek met ligstoelen
GFC reisleider vanaf 20 deelnemers
gedetailleerde reismap
GFC rugzak, schoudertas, pet, muts of 2 mondmaskers
BTW en Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen in de prijzen




15 € dossierkosten per persoon voor het vervullen van alle vereiste douane, Covid, PLF, check-in e.a. formaliteiten
desgevallende Covid testen
persoonlijke uitgaven

Ondanks de prima voorbereiding en de uiterste zorg die Go For Cruise aan uw reis besteedt, kunnen er zich voor of tijdens
de vakantie onvoorziene omstandigheden voordoen. Wij raden u dan ook sterk aan om goed verzekerd te vertrekken. Wie
geen verzekering afsluit staat zelf in voor de soms hoge kosten die ontstaan door bijv. een annulering van de reis wegens
ziekte. Go For Cruise doet hiervoor een beroep op Touring.
Wij bieden u de mogelijkheid om onderstaande polis(sen) te onderschrijven:



100% Annulerings- en Compensatieverzekering = premie van 7,5% op de totale reissom
All In reisverzekering = Annulerings-, Compensatie-, Reis- en Bijstandsverz. = premie van 9% op de totale reissom

Go For Cruise biedt je de kans om gebruik te maken van een gespreid betalingsplan. In plaats van klassiek voorschot en
saldo, betaal je elke maand een kleiner deel van het totaal. Heel simpel: we delen de totale reissom door het aantal
resterende maanden tussen dag van reservatie en datum van afreis. Daardoor betaal je maandelijks relatief kleine
bedragen, voel je financieel weinig of niets aan en komt jouw droomcruise een heel stuk dichterbij.

Go For Cruise
Maubeugelaan 4 – 1800 Vilvoorde
Tel +32.2.253.38.87 – Fax +32.2.253.22.90
Email info@goforcruise.be
Web www.goforcruise.be

