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Maurice Eltin

Voor u ligt de nieuwe brochure Feenstra Riviercruises
2021 met daarin weer een divers aanbod aan fantastische
cruises. Wij nodigen u van harte uit om de brochure eens
op uw gemak door te bladeren.
Het gemak van reizen, het comfort aan boord en de verscheidenheid van de te bezoeken plaatsen maken dat
riviercruises zo in trek zijn. Of u nu een korte of lange riviercruise maakt, wij garanderen u tijdens de hele reis een
goede service en een uitstekende verzorging. De bemanning doet er alles aan om u optimaal te laten genieten. Het
is niet voor niets dat onze passagiers zeggen: ‘Na eenmaal
een riviercruise beleefd te hebben, zullen er zeker nog
meer volgen.’

Onderweg geniet u van een magnifiek panorama. Eénmaal op de bestemming aangekomen, bepaalt u zelf het
programma: de omgeving ontdekken of deelnemen aan
een interessante excursie.
Ook dit seizoen hebben we onze jarenlange ervaring en
kennis gebruikt om van iedere cruise een ultieme vakantie
te maken. Met maar liefst 66 verschillende reizen, uitgevoerd door 8 schepen heeft u een ruime keuze. Bekijk op
pagina 4 & 5 het gehele aanbod met alle vertrekdata en
bestemmingen.
Voor welke riviercruise u ook kiest, al onze cruises zijn op
basis van volpension en staan garant voor een onvergetelijk reis. Het zal u aan boord aan niets ontbreken. Wij kijken
ernaar uit u in 2021 aan boord te mogen verwelkomen.
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Vertrekdatum
April
01-04-2021
02-04-2021
05-04-2021
05-04-2021
07-04-2021
12-04-2021
12-04-2021
13-04-2021
14-04-2021
18-04-2021
19-04-2021
20-04-2021
23-04-2021
25-04-2021
26-04-2021
26-04-2021
28-04-2021
29-04-2021
Mei
03-05-2021
03-05-2021
06-05-2021
06-05-2021
09-05-2021
10-05-2021
11-05-2021
13-05-2021
15-05-2021
17-05-2021
17-05-2021
17-05-2021
20-05-2021
20-05-2021
24-05-2021
24-05-2021
26-05-2021
26-05-2021
27-05-2021
31-05-2021
Juni
02-06-2021
02-06-2021
03-06-2021
03-06-2021
09-06-2021
10-06-2021
14-06-2021
14-06-2021
14-06-2021
17-06-2021
19-06-2021
20-06-2021
21-06-2021
21-06-2021
24-06-2021
28-06-2021
28-06-2021
28-06-2021
28-06-2021
Juli
01-07-2021
01-07-2021
02-07-2021
05-07-2021
05-07-2021
08-07-2021
10-07-2021
11-07-2021
12-07-2021
12-07-2021
12-07-2021
15-07-2021
15-07-2021
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6
6
5
6
8
5
6
7
8
6
6
6
4
5
6
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8
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86
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Snoepreisje Duitsland
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Nederlandse Wateren
Rijn
Nederlandse en Belgische Wateren
Rijn
Rijn en Moezel
Rijn
Rijn
Rijn
Rijn
Nederlandse Wateren
Nederlandse Wateren
Rijn
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Statendam
Salvinia
Azolla
Horizon
Salvinia
Azolla
Statendam
Horizon
Rembrandt van Rijn
Azolla
Statendam
Rembrandt van Rijn
Statendam
Salvinia
Azolla
Horizon
Rembrandt van Rijn

6
4
7
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7
6
6
7
6
6
9
6
7
7
10
6
7
8
7
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58
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Noord-Nederland
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Nederland en België
Fietscruise Brabant en de Biesbosch
Gent en Brugge
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Rijn en Moezel
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Nederlandse Wateren
Rijn en Moezel
Nederlandse Wateren
Rijn en Moezel
Nederlandse Wateren
Rijn en Moezel
Nederlandse Wateren
Rijn en Moezel
Nederlandse en Belgische Wateren
Nederlandse Wateren
Nederlandse en Belgische Wateren
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Rembrandt van Rijn
Salvinia
Statendam
Horizon
Rembrandt van Rijn
Salvinia
Statendam
Azolla
Rembrandt van Rijn
Horizon
Salvinia
Azolla
Statendam
Rembrandt van Rijn
Horizon
Azolla

7
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10
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10
6
6
13
7
10
10
6
6
7
6
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13
6
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124
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22
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Nederlandse Wateren
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Nederlandse Wateren
Rijn en Moezel
Rijn en Moezel
Nederlandse Wateren
Nederlandse Wateren
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Rembrandt van Rijn
Salvinia
Poseidon
Statendam
Azolla
Salvinia
Rembrandt van Rijn
Poseidon
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Rembrandt van Rijn
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Salvinia
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Salvinia
Rembrandt van Rijn
Poseidon
Azolla

7
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12
6
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6
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Nederlandse Wateren
Donau
Rijn
Nederlandse en Belgische Wateren
Rijn
Rijn
Nederlandse en Belgische Wateren
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05-08-2021
05-08-2021
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20-09-2021
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27-09-2021
27-09-2021
27-09-2021
30-09-2021
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04-10-2021
04-10-2021
04-10-2021
07-10-2021
08-10-2021
08-10-2021
11-10-2021
11-10-2021
18-10-2021
18-10-2021
November
21-11-2021
25-11-2021
28-11-2021
December
02-12-2021
05-12-2021
09-12-2021
13-12-2021
20-12-2021
23-12-2021

Aantal
dagen
6
6
10
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6
7
10
7
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26
88
110
122
28
36
114
38

IJsselmeerspecial “De Gouden Cirkel”
Over de Rijn en Moezel naar Cochem
Over de Rijn naar Mannheim
Over de Rijn naar Basel
Zeeland
Puur Nederland
Over de Rijn en Moezel naar Bernkastel
Hollandsch Glorie

Nederlandse Wateren
Rijn en Moezel
Rijn
Rijn
Nederlandse Wateren
Nederlandse Wateren
Rijn en Moezel
Nederlandse Wateren

Salvinia
Statendam
Salvinia
Poseidon
Azolla
Rembrandt van Rijn
Statendam
Horizon

6
9
10
7
7
13
10
10
10
9
6
10
10
5
11
10
13
4
4
6
13

88
106
112
40
94
68
52
50
64
104
22
56
108
78
66
48
70
75
73
22
126

Over de Rijn en Moezel naar Cochem
De Rijn en Moezel op z’n Mooist
Over de Rijn en Moezel naar Bernkastel
Maastricht met een vleugje België
Door het romantische Rijndal naar Mainz
Zuid-Nederland en België
Rondreis Holland
Highlights van Zeeland
Door het Groene Hart
Over de Rijn en Moezel naar Cochem & Rüdesheim
Noord-Nederland
Texel en IJsselmeer
Over de Rijn en Neckar naar Heidelberg en Eberbach
Over de Rijn naar Keulen en Koblenz
België op z’n Best
Ontdek de pracht van Zuidwest-Nederland
Noord-Nederland, Emden & Leer
Snoepreisje Duitsland
Minicruise Middenrijn
Noord-Nederland
Over de Rijn, Moezel en Saar naar Saarlouis

Rijn en Moezel
Rijn en Moezel
Rijn en Moezel
Nederlandse en Belgische Wateren
Rijn
Nederlandse en Belgische Wateren
Nederlandse Wateren
Nederlandse Wateren
Nederlandse Wateren
Rijn en Moezel
Nederlandse Wateren
Nederlandse Wateren
Rijn en Neckar
Rijn
Nederlandse en Belgische Wateren
Nederlandse en Belgische Wateren
Nederlandse Wateren
Rijn
Rijn
Nederlandse Wateren
Rijn, Moezel en Saar

Azolla
Rembrandt van Rijn
Salvinia
Horizon
Statendam
Poseidon
Azolla
Rembrandt van Rijn
Horizon
Statendam
Salvinia
Rembrandt van Rijn
Azolla
Statendam
Horizon
Salvinia
Poseidon
Rembrandt van Rijn
Statendam
Azolla
Rembrandt van Rijn

10
7
13
6
7
6
6
7
8
4
6
10
6
7
4
6
7
6
7

54
96
128
34
15
84
88
38
46
73
88
54
29
102
75
22
100
84
96

Nederland op z’n Mooist
Romantische Rijn
Over de Rijn, Moezel en Saar naar Luxemburg
Het hart van Nederland
Fietscruise langs de Loreley
Over de Rijn naar Rüdesheim
Over de Rijn en Moezel naar Cochem
Hollandsch Glorie
Nederland en België
Minicruise Middenrijn
Over de Rijn en Moezel naar Cochem
Nederland op z’n Mooist
Antwerpen
Sprookjesachtige Moezel
Snoepreisje Duitsland
Noord-Nederland
Over de Rijn en Moezel naar Cochem & Boppard
Over de Rijn naar Rüdesheim
Romantische Rijn

Nederlandse Wateren
Rijn
Rijn, Moezel en Saar
Nederlandse Wateren
Rijn
Rijn
Rijn en Moezel
Nederlandse Wateren
Nederlandse en Belgische Wateren
Rijn
Rijn en Moezel
Nederlandse Wateren
Nederlandse en Belgische Wateren
Rijn en Moezel
Rijn
Nederlandse Wateren
Rijn en Moezel
Rijn
Rijn

Salvinia
Horizon
Poseidon
Azolla
Horizon
Salvinia
Azolla
Horizon
Rembrandt van Rijn
Statendam
Salvinia
Poseidon
Azolla
Horizon
Rembrandt van Rijn
Salvinia
Rembrandt van Rijn
Azolla
Horizon

4
6
6
4
8
6
6
6
6
6
6

75
24
34
73
44
92
86
84
33
19
88

Snoepreisje Duitsland
Hanzestedencruise
Het hart van Nederland
Minicruise Middenrijn
Nederland & België vanaf Rotterdam
Burchten en Kastelen
Beleef de Rijnromantiek naar Rüdesheim
Over de Rijn naar Rüdesheim
Kaartcruise Texel
Verrassingscruise
Over de Rijn en Moezel naar Cochem

Rijn
Nederlandse Wateren
Nederlandse Wateren
Rijn
Nederlandse en Belgische Wateren
Rijn
Rijn
Rijn
Nederlandse Wateren
Nederlandse Wateren
Rijn en Moezel

Rembrandt van Rijn
Salvinia
Azolla
Statendam
Horizon
Rembrandt van Rijn
Statendam
Salvinia
Azolla
Salvinia
Azolla

4
4
4

137
138
139

Kerstmarktcruise Düsseldorf
Kerstmarktcruise Düsseldorf, Keulen & Bonn
Kerstmarktcruise Bonn, Keulen & Düsseldorf

Rijn
Rijn
Rijn

Salvinia
Salvinia
Salvinia

4
4
4
6
8
11

137
137
136
140
142
144

Kerstmarktcruise Düsseldorf
Kerstmarktcruise Düsseldorf
Kerstmarktcruise Antwerpen vanuit Rotterdam
De mooiste kerstmarkten langs de Bovenrijn
Kerstcruise Rüdesheim
Kerst- en Nieuwjaarcruise

Rijn
Rijn
Nederlandse en Belgische Wateren
Rijn
Rijn
Rijn

Salvinia
Salvinia
Salvinia
Antonio Bellucci
Rembrandt van Rijn
Antonio Bellucci
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WiFi

Algemene informatie
Leest u voor het boeken eerst deze algemene informatie. Zo weet
u precies wat u kunt verwachten en kan Feenstra Rijn Lijn u een
optimale vakantie bezorgen. Dat doen we overigens niet alleen.
De schepen waar al deze mooie reizen mee gemaakt worden,
zijn eigendom van verschillende rederijen. Feenstra Rijn Lijn
bemiddelt tussen hen en u. Dus hebben we het in deze brochure
over ‘wij’, dan bedoelen we de scheepseigenaren.
bemanning er alles aan om uw verblijf aan
boord zo prettig mogelijk te maken. Ze houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen.

te noemen. Op de afscheidsavond is er
meestal livemuziek en bij langere reizen
komt er vaak een muzikant aan boord voor
een gezellige dansavond. Tijdens de Paascruise is er zelfs de hele reis livemuziek! Ook
op alle cruises van de Rembrandt van Rijn
is er de gehele reis livemuziek. Wilt u liever
wat lezen? In de lounge liggen verschillende tijdschriften en kranten. Ook zijn er
volop gezelschapsspellen aan boord en op
een enkel schip is er op het zonnedek zelfs
een levensgroot dam- of schaakspel.

Excursies niet inbegrepen

Actief op vakantie

De vermelde passageprijzen zijn op basis
van volledige verzorging aan boord. Dat
betekent niet alleen de vaste maaltijden,
maar ook regelmatig een kopje koffie of
thee, soms met een versnapering erbij. Wilt
u meer weten over de maaltijden? Kijk dan
op de pagina van het schip waar u mee reist.
Bij elke reis wordt er in ieder geval een sfeervol Captains- of Farewell Dinner geserveerd.
Een bijzondere avond waarop u nog eens
extra verwend wordt, onder andere met een
heerlijk glas wijn, aangeboden door uw kapitein. Voor welke reis u ook kiest, het zal u aan
boord aan niets ontbreken.

Mensen vestigen zich graag bij het water. Zo
zijn er langs rivieren vaak zeer interessante
steden ontstaan, zeker in Europa. En die zijn
natuurlijk een bezoekje waard. Daarom bieden we onderweg diverse busexcursies aan
voor een prachtige kijk op de schitterende
natuur en de bezienswaardigheden. Ook
wordt er regelmatig een stadswandeling o.l.v.
een gids of een bezoek aan een plaatselijke
wijnkelder georganiseerd. Aanmelden kan
aan boord, maar de excursies gaan alleen
door bij voldoende animo. Ook hebben
bepaalde excursies zoals bustochten en
rondvaarten een maximum aantal deelnemers, zorg daarom dat u op tijd boekt.
Door oponthoud of andere organisatorische
redenen kan het soms voorkomen dat een
excursie wordt gewijzigd of geannuleerd.

Gaat u voor een rustige of actieve vakantie?
Tijdens een riviercruise kan het allemaal.
U deelt uw vakantie in zoals u dat zelf wilt.
Er wordt niet de hele dag gevaren, dus na
het afmeren heeft u alle tijd en gelegenheid
om iets te ondernemen. Gaat u het prachtige
landschap in of kiest u voor de levendigheid
van een stad? De afwisseling onderweg is
enorm, en ook aan boord zult u zich prima
vermaken. Actief aan de slag met fitnessapparatuur of, zoals op sommige schepen,
ontspannen in de sauna, whirlpool, zwembad of onder de zonnebank.

Vakantie op het water

Entertainment

Accommodatie aan boord

Een schip is een drijvend hotel. Zonder uw
koffers in- en uit te pakken, reist u van de ene
naar de andere prachtige plek. Onderweg vertellen we u van alles over wat er te zien is en
wat u allemaal kunt ondernemen. Daar heeft
u ruimschoots de tijd voor. Daarnaast doet de

Een riviercruise is een avontuur op zich.
En het prettige is: u bent tot niets verplicht
en u kunt volledig uw eigen gang gaan.
Er heerst een ongedwongen sfeer en er
wordt van alles georganiseerd. Een avondje
bingo, karaoke of een quiz, om maar iets

De hutten aan boord hebben vaak wel de
faciliteiten, maar lang niet altijd de grootte
van een hotelkamer. Het zou te ver gaan
om per schip en per dek alle hutten exact te
omschrijven. Maar als u een accommodatie
boekt, kunt u altijd om aanvullende infor-

ANVR-Reizigersvoorwaarden
én Feenstra voorwaarden
Op alle reizen zijn de ANVR-Reizigersvoorwaarden en de aanvullende voorwaarden
van Feenstra Rijn Lijn van toepassing. De
voorwaarden zijn te allen tijde op te vragen
en te vinden op onze website.

Volledig verzorgd
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Op alle Feenstra schepen kunt u gebruik
maken van het WiFi netwerk (gratis of tegen betaling). Het verschilt per schip waar
op het schip en in welk land/gebied dit te
ontvangen is. In de bergachtige gebieden
en in sluizen kan het WiFi signaal wegvallen.
Dit kan variëren van enkele uren tot soms
een gehele dag.

Avond van tevoren inschepen
Bij de meeste reizen kunt u de avond van
tevoren na 20.00 uur inschepen. Deze extra
overnachting, inclusief ontbijt, kost € 40,p.p.. Wilt u hier gebruik van maken, geef dit
dan door bij uw boeking.

Taxi-Direct Service
Met de Taxi-Direct Service wordt u opgehaald met een taxi of taxibus bij uw voordeur. Het taxivervoer wordt uitgevoerd door
een wagenpark dat bestaat uit auto’s, personen- en rolstoelbussen. U reist met maximaal
8 personen naar uw schip. Afhankelijk van
routes en planningen kunnen ritten gecombineerd worden, maar de maximale omrijtijd
zal nooit meer dan anderhalf uur bedragen
(eventuele onderweg opgelopen vertragingen niet meegerekend). Uiteraard wordt u
aan het einde van de cruise ook weer naar
huis gebracht. Meer informatie hierover leest
u op pagina 162.

Transfer van/naar Antwerpen
Busvervoer van en naar Antwerpen (Berchem) is mogelijk bij de meeste reizen. Voor
€ 120,- p.p. boekt u deze transfer erbij. Bij
reizen waarvan het vertrek in de ochtend
is, wordt u de dag voor vertrek om 18.00
uur opgehaald en krijgt u de avond eerder
inschepen er gratis bij. Is de inscheping van
de reis ‘s middags, dan halen wij u op de dag
van vertrek op.

Parkeren in Arnhem
Komt u met eigen vervoer, dan kunt u uw
auto stallen in parkeergarage Rozet. Kosten
ca. € 15,- per dag (prijs 2020). Bij uw reisbescheiden krijgt u hier meer informatie over.

verstanden over de juiste medicijnen. Wij raden u daarom aan uw
medicijnenpaspoort mee te nemen, zodat iedere arts of apotheker begrijpt om welke medicatie
het gaat.

Informatieplicht
Preferenties en essenties

Antwoord op uw vraag

matie vragen. Zo komt u met de juiste verwachtingen aan boord.

Conform de ANVR-Reizigersvoorwaarden verstrekt u voor het sluiten van de reisovereenkomst alle gegevens van uzelf en de door u
aangemelde reizigers die van belang kunnen
zijn voor het sluiten of de uitvoering van de
overeenkomst. Daarnaast vermeldt u de bijzonderheden over uw eigen lichamelijke en
geestelijke toestand en die van de door u
aangemelde reizigers die van belang kunnen
zijn voor de goede uitvoering van de reis.

Preferenties zijn speciale wensen die bij boeking kenbaar
worden gemaakt. Indien mogelijk proberen wij hieraan te voldoen.
Dit is anders met essenties. Dan is uw
wens zo essentieel dat de reisovereenkomst alleen door ons zal worden afgesloten
wanneer vast staat dat aan deze wens ook
tegemoet kan worden gekomen.

Mindervaliden

Dieetmaaltijden

Aan boord gelden strenge veiligheidsvoorschriften. Het uitvoeren van noodprocedures dient snel en correct te gebeuren. Hierdoor behouden wij het recht om reizigers uit
te sluiten van (verdere) deelname aan de reis
indien een handicap een belemmering blijkt
te zijn voor het uitvoeren hiervan. Vaak zijn
schepen niet goed uitgerust voor mindervaliden en ook het personeel is niet opgeleid voor medische diensten. Voor groepjes
mindervaliden (uitsluitend onder voldoende
begeleiding) dient u te allen tijde vooraf
contact met ons op te nemen.

Wilt u liever zoutloos, vetarm, vetvrij, suikervrij of vegetarisch eten? Geef die
wens dan door bij uw boeking. Wilt
of moet u per se een dieet volgen, lever
dan vooraf uw dieetlijst in. De kosten voor
een dieet of maaltijdpreferentie zijn € 4,p.p.p.d. Deze rekent u aan het einde van
de reis aan boord af. Voor de uitvoering,
de kwaliteit en het gevolg geven aan uw
dieetwensen kan Feenstra Rijn Lijn geen
verantwoordelijkheid aanvaarden.

Rolstoelen en rollators
Gebruik aan boord is niet toegestaan
De veiligheid van onze passagiers aan boord
gaat ons boven alles. Ook als u minder mobiel bent moeten we uw veiligheid kunnen
garanderen. Daarom moeten we helaas het
meenemen van hulpmiddelen zoals rollators of rolstoelen beperken. Geef dit daarom
meteen aan bij uw boeking. Het meenemen
van een eigen inklapbare rollator of rolstoel
moet u aanvragen en is slechts in zeer gelimiteerde hoeveelheid toegestaan. U heeft
hier schriftelijke toestemming voor nodig.

Betaalmiddelen
Aan boord kunt u in ieder geval betalen met
contant geld, en vaak ook met uw pinpas of
creditcard. Op enkele schepen kunt u gebruik maken van een soort kaart waarop al
uw uitgaven worden bijgeschreven. Aan het
einde van de reis kunt u het totaal van de
uitgaven aan boord van die schepen contant, met uw pinpas of met uw creditcard
betalen. Er is geen mogelijkheid om aan
boord contant geld op te nemen met uw
pinpas. Excursies dienen in de meeste
gevallen contant betaald te worden. Bij boeking kunt u zich hierover laten informeren.

Paspoorten
Vaarprogramma 2021

Wordt u weggebracht?

In het vaarprogramma op pagina 4 en 5 ziet
u in één oogopslag welke reizen wanneer,
en door welk schip worden uitgevoerd.

Veel van onze reizigers worden weggebracht
door familie of vrienden. Gezellig! Uw uitzwaaiers zijn van harte welkom aan boord
voor een lekker kopje koffie. Uiteraard willen
wij alle passagiers goed bedienen. Wij willen u vragen het aantal uitzwaaiers daarom
te beperken tot twee personen, want we
hebben maar een beperkt aantal plaatsen.
Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Nogmaals voor de duidelijkheid: het gebruik van een rollator of rolstoel aan boord
is niet toegestaan. U moet zich dus zonder
deze hulpmiddelen aan boord kunnen verplaatsen. Aan wal kunt u natuurlijk wel een
rollator/rolstoel gebruiken. Deze zijn bij ons
te huur voor € 5,-. U kunt er dan de gehele reis,
aan wal, gebruik van maken. Dit dient u bij
boeking door te geven.

Gebruikt u medicijnen?
Soms ontstaan er in het buitenland mis-

Voor alle reizen waarin u het buitenland aandoet, dus ook de Nederlandse reizen waarin
u buitenlandse plaatsen aandoet, heeft u
een geldig reisdocument nodig. Vraag bij uw
gemeente om meer informatie. Maar let op:
een nieuw paspoort of identiteitskaart heeft
minimaal een week levertijd!

Roken
Voor alle reizen is er in het schip een algeheel
rookverbod van kracht. Roken op het zonnedek is wel toegestaan.
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Algemene informatie
Toeslag alleengebruik
Wilt u alleen in een hut, maar is er geen 1-persoonshut beschikbaar? Afhankelijk van het schip
en dektype is het beperkt mogelijk om voor 30%
tot 50% van de kosten van de onbezette plaats
een 2-persoonshut te reserveren. Twee personen die een 3-persoonshut boeken, betalen per
persoon 35% van de onbezette plaats extra.

Boeking en reisbescheiden
De boekingsbevestiging en de reisbescheiden sturen we aan de persoon die voor de
boeking hoofdelijk aansprakelijk is. Bij het
boeken moet u een deel van de reissom aanbetalen. Na ontvangst van de totale reissom
sturen we u ongeveer 8 dagen voor vertrek
alle benodigde reisbescheiden.

lijk bij het centrum aan te leggen. Dit is
echter afhankelijk van de ligplaats die de
havenmeester het schip toewijst. In sommige gevallen zult u als u minder mobiel bent,
met taxi of openbaar vervoer naar het centrum moeten.

Sluizen & bruggen
Tijdens de reis passeren we soms sluizen of
bruggen. In enkele gevallen kan wachttijd
ontstaan bij de sluis, waardoor het vaarschema enige vertraging oploopt en we later
op onze bestemming aankomen. Hierdoor
kunnen geplande excursies en/of bezoektijden wijzigen. Enkele bruggen zijn zo laag
dat we alles op het zonnedek moeten laten
zakken, en het zonnedek uit veiligheidsoverwegingen niet kan worden gebruikt.

Bagage
U ontvangt per persoon 2 kofferlabels en
wij vragen u uw koffer te voorzien van een
ingevuld label. Aan boord van de schepen
geldt er geen gewichtslimiet voor uw bagage. Wanneer u per touringcar naar het schip
reist of gebruik maakt van de taxiservice,
mag u per persoon 1 koffer (max. 20 kg) en
1 stuks handbagage meenemen.

Reisduur en verzekeringen
De reisduur staat vermeld in hele dagen.
Ondanks de mogelijkheid dat u bijvoorbeeld
laat op de avond vertrekt en/of vroeg in de
ochtend terugkeert tellen deze dagen toch
mee in de totale reisduur. Dit wordt zo vermeld in verband met de af te sluiten reisverzekering. Wij adviseren u om een goede
reisbagage-, ongevallen- en annuleringsverzekering af te sluiten. Feenstra Rijn Lijn kan u
hierbij behulpzaam zijn.

Annuleringen
Kunt u onverhoopt niet mee, dan moet u dit
altijd doorgeven. Dat kan tijdens kantooruren
en op zaterdag tot 15.30 uur. Annuleringen
worden afgehandeld volgens de ANVR
Reizigersvoorwaarden.

Vaarschema onder voorbehoud
De vaarschema’s in deze brochure zijn altijd
onder voorbehoud. Er kan van worden afgeweken als hier volgens Feenstra Rijn Lijn,
de gezagvoerder of zijn plaatsvervanger een
goede reden voor is.

Toegewezen aanlegplaatsen
Tijdens de reis proberen we zo dicht moge-
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Pandemieën / prijsvoorbehoud
Indien op landelijk of Europees niveau de gezondheidssituatie in de samenleving dusdanig
verslechtert kan het mogelijk zijn dat geldende
maatregelen invloed hebben op de uitvoering van de door u geboekte reis. U moet dan
denken aan het aanpassen van de maximale
en minimale bezetting van het schip, de verzorging van de maaltijden en eventuele extra
hygiënemaatregelen. Uiteraard trachten wij
uw reis ondanks deze maatregelen zo goed en
comfortabel mogelijk uit te voeren.

Minimum aantal deelnemers
Een reis gaat alleen door als het minimum aantal deelnemers is bereikt. Dit aantal vindt u in
de prijskolom van de betreffende reis. Gaat een
reis niet door dan krijgt u van ons bericht:
• reizen t/m 5 dagen: uiterlijk 7 dagen voor
vertrek
• reizen vanaf 6 dagen: uiterlijk 20 dagen
voor vertrek

Huisdieren
Het meenemen van huisdieren aan boord is
niet toegestaan.

Feenstra Rijn Lijn noodtelefoon
Gedurende het vaarseizoen zijn we voor
dringende gevallen buiten kantooruren bereikbaar via telefoonnummer
+31 (0)26 445 28 05. Laat dit telefoonnummer
bij uw familieleden en/of kennissen achter.

Gewijzigde privacyverklaring
Op onze website www.feenstrarijnlijn.nl
leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Algemeen voorbehoud
Fouten, vergissingen en drukfouten in deze
brochure zijn niet bindend.

Kortingsvoucher!
€ 50,- korting bij uw volgende cruise!

Bij een boeking van een riviercruise in 2021 krijgt u een
kortingsvoucher. Met deze voucher heeft u bij boeking
van een volgende cruise die ook in 2021 vertrekt, recht
op een korting. Bij een reis van 3 of 4 dagen bedraagt
de korting € 25,- per persoon en bij reizen van 5 dagen
of langer heeft u recht op € 50,- korting per persoon.
U dient bij boeking van uw volgende reis aan te geven
dat u gebruik wilt maken van uw kortingsvoucher.

* Voorwaarden:
Deze korting, geldig voor maximaal het
aantal personen van de boeking waarbij
u de voucher heeft ontvangen, is uitsluitend inwisselbaar door de hoofdboeker, is
éénmalig te gebruiken en niet voor contanten in te wisselen. Het voucher kan
niet worden gebruikt op de kaartcruises. Per
reis kunt u één voucher inwisselen.

Inbegrepen in de passageprijs
Door deze omstandigheden zijn we genoodzaakt de reissommen vrijblijvend te vermelden. Feenstra behoudt dan ook het recht, de
prijzen te kunnen verhogen. Indien nodig
zal hiervoor een tweede editie van de Riviercruisebrochure 2021 worden uitgebracht.
Een eventuele prijsverhoging gelden dan
vanaf het moment van uitgifte van de tweede
brochure en worden niet met terugwerkende
kracht doorberekend.

Eventuele toeslagen
Onzekere factoren zijn ook brandstofkosten
en belastingen. Alleen in uiterste noodzaak
zullen wij op de gepubliceerde reissommen
een gemotiveerde toeslag berekenen.

Bijdrage SGR
Per 1 januari 2021 geldt er een consumentenbijdrage voor de SGR (stichting Garantiefonds reisgelden). Deze heffing bedraagt
€ 5,- per persoon per boeking. Meer informatie over de SGR vind u op pagina 163 of op
www.sgr.nl.

• Vervoer per schip volgens het
reisprogramma
• De kosten van de accommodatie
• De kosten van alle maaltijden
• Koffie en thee op de gebruikelijke tijden
• Belastingen en andere heffingen op
het verblijf

Niet inbegrepen in de passageprijs
• Kosten voor grensdocumenten
• Meerkosten van dieetmaaltijden
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Taxi-Direct Service
• Verzekeringen
• Bijdrage Calamiteitenfonds
• Excursies, tenzij anders vermeld
• Avond eerder inschepen
• Eventuele wijzigingskosten à € 50,• Eventuele brandstoftoeslag
• Bijdrage SGR à € 5,- p.p. (v.a. 1 jan. 2021)

Bekijk onze schepen tijdens
onze open dagen!
Jaarlijks organiseren wij onze open
dagen! Op diverse plaatsen kunt u
onze schepen bekijken. Meld u aan
voor onze nieuwsbrief of ga naar
www.feenstrarijnlijn.nl voor meer
informatie.
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Met Feenstra Rijn Lijn ontdekt u de mooiste rivieren van Europa.
En dan bedoelen we ècht ontdekken, want op het water beleeft
u een rivier pas in al zijn glorie, inclusief het landschap waar
de rivier doorheen stroomt. Zo gaan onze reizen door Nederland,
België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk
en Hongarije. Elk land is weer anders. U geniet gegarandeerd
van de gevarieerde natuur, dorpen, steden en het vele culturele
erfgoed.
Wateren in de Lage Landen

De Belgische Maas

Een riviercruise is de ideale manier om
ons eigen land en België eens van een
andere kant te bekijken. Van het pittoreske
Oudeschild op Texel en een vaart dwars door
de Haarlemmermeerpolder tot aan de Maas
en het statige Antwerpen; de variatie doet u
versteld staan.

De Maas stroomt tussen Luik en Namen door,
twee gebieden met elk hun eigen karakter.
Ten noorden van de rivier liggen weidse korenvelden en ten zuiden heuvels met akkers
en bossen die de overgang naar de Ardennen aankondigen. Na Luik wordt het Maasdal
wat smaller, met af en toe steile rotswanden.
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Esztergom

In de omgeving van Namen en Dinant sluipt
er een vleugje romantiek in het Maasdal.
Prachtig om in alle rust doorheen te varen.

De majestueuze Rijn
Veel van onze riviercruises gaan over de
majestueuze Rijn, één van de belangrijkste
waterwegen van Europa. De Rijn verbindt de
Alpen met de Noordzee en onderweg vormt
de rivier op sommige plekken de grens tussen landen. Na de beroemde waterval bij
Schaffhausen stroomt hij verder naar Basel.
Een gedeelte van de oorsponkelijke Bovenrijn
is niet bevaarbaar. Hier moet de scheepvaart
uitwijken naar het Grand Canal d’Alsace. Op de
Bovenrijnse laagvlakte is de begroeiing op de
oevers weelderig. Het traject tussen Mainz en
Koblenz wordt ook wel de Romantische Rijn

Hongarije

overwonnen worden. Gelukkig heeft dat allemaal geen invloed gehad op de schoonheid van de Moezel. De grillige berghellingen langs de bochtige rivier zijn volop
begroeid met wijnranken. Met sfeervolle
plaatsen als Cochem en Trier - de oudste stad
van Duitsland - is het Moezeldal de perfecte
streek voor uw vakantie.

De smalle Saar

genoemd, vanwege de vele kastelen en de steile berghellingen aan weerszijden. De Romeinen
bouwden er ruim 50 vestingwerken. Steden als
Bonn, Keulen en Düsseldorf zijn met de tijd
meegegaan en hebben zich ontwikkeld tot
moderne en imposante steden. Zelfs de industrie in het Ruhrgebied is indrukwekkend.

Feenstra Rijn Lijn vaart als één van de
weinige touroperators ook over de smalle
Saar. Blikvangers zijn de Saarschleife, een
nauwe passage waar de rotsen tot hoog aan
de hemel reiken, en de plaatsen Saarlouis
en Saarburg, ook wel het Venetië van het
Noorden genoemd.

De grillige Moezel

De heerlijke Neckar

De Moezel ontspringt in de Franse Vogezen
maar over de grens stroomt hij door het meest
beroemde wijnbouwgebied van Duitsland.
Het wemelt hier van de historische bezienswaardigheden. In 1963 besloten Adenauer
en De Gaulle tot kanalisatie van de Moezel.
Dat leidde tot een cascade van 14 sluizen
en stuwen. Alleen al tussen Trier en Koblenz
moest een hoogteverschil van 120 meter

De Neckar is in de omgeving van Heidelberg
op z’n fraaist. De rivier breekt hier door het
zuidelijke deel van het Odenwaldgebergte.
Deze nauwe doorgang voert langs prachtige rode zandsteenlagen. Verderop zijn in
de loop der eeuwen talrijke burchten en
kastelen verrezen. Afgewisseld met de vele
pittoreske dorpen maakt dit van de Neckar
een heerlijke vakantiebestemming.

De sfeervolle Main
De Main slingert van oost naar west door
het sfeervolle en afwisselende NoordBeierse landschap en het Rijn-Main-gebied.
De omgeving kent prachtige vergezichten en
biedt vele bezienswaardigheden in steden
als Miltenberg, Aschaffenburg en Würzburg.
Bij Bamberg begint het Main-Donaukanaal,
een kunstmatige verbinding waardoor de
Main en de Donau sinds 1992 met elkaar
verbonden zijn.

De indrukwekkende Donau
Door het Main-Donaukanaal is het toerisme
naar de mooie Blauwe Donau enorm toegenomen. En dat is niet voor niets. De Donau
ontspringt bij Donaueschingen in het Zwarte
Woud en legt ongeveer 2850 prachtige kilometers af naar de Zwarte Zee. Onderweg
passeren we veel interessante plaatsen met
grote historische betekenis. Wat dacht u van
het mooie rijtje Regensburg, Passau, Linz,
Melk, Wenen, Bratislava en Boedapest. U ontdekt er grote verschillen in cultuur, een indrukwekkende natuur en een zeer vriendelijke
bevolking.
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Actief op vakantie

Fietscruises
Fietscruises worden steeds populairder. Het is de ideale combinatie
tussen varen en fietsen. Aan het einde van de dagelijkse fietsroute
ligt uw varende hotel alweer op u te wachten. U fietst dus zonder gesleep met bagage van de ene naar de andere interessante
plaats. Aan boord geniet u van alle voordelen die horen bij een
verblijf aan boord van een riviercruiseschip.
Dit jaar bieden we twee geheel verschillende
fietsroutes aan. De te fietsen routes worden
aan boord met u doorgenomen en tijdens
de fietstochten kunt u ervoor kiezen zelf uw
route uit te stippelen of mee te fietsen met
de ervaren begeleider. Ook de omgeving
van de verschillende aanlegplaatsen kunt
u zelf per fiets verkennen. Zit het weer niet
mee, of bent u nog niet bijgekomen van een
eerdere fietstocht? Dan kunt u er uiteraard
ook voor kiezen om een dagje aan boord te
blijven en mee te varen naar de volgende
bestemming.

Eigen fiets of huren?

Brabant en de Biesbosch

Belangrijke informatie

Tijdens deze 7-daagse cruise gaat u al fietsend door het schitterende Brabantse landschap. U komt langs prachtige dorpen en
steden zoals het gezellige ’s-Hertogenbosch,
het pittoreske Willemstad en het prachtige
Nationaal Natuurpark de Biesbosch. Of wat
dacht u van Schoonhoven. Het zilverplaatsje
bij uitstek.

U bent persoonlijk aansprakelijk voor schade
aan of diefstal van uw (huur)fiets. Daarom
raden wij u aan een goede reisverzekering af te sluiten met voldoende dekking.
Raadpleeg daarvoor de polisvoorwaarden.
Uw eigen fiets neemt u op eigen risico mee.

U kunt uw eigen fiets meenemen tijdens de
fietscruises. Aan boord kunt u de accu van
uw elektrische fiets opladen. Alle fietsen
worden met zorg behandeld. Wilt u liever
een fiets huren? Dat kan ook. Geef dan wel
bij boeking het juiste type en de goede maat
door. Het huren van een luxe toerfiets kost
€ 75,- per week. Een E-Bike € 125,- per week.

Beste Simon,
Wat een goed
die fietscruise! idee van jou,
volop en onze bWe genieten
laat ons de moo egeleider
plekjes zien. Braiste
echt fantastisc bant is
prachtige manie h! Een
vakantie te vierer om je
n! Tot
snel!
Jan & Annek
e

Simon de Jong
Parkweg 72 h
2345 GH De
n Haag
Holland

Indien u Taxi-Direct Service of busvervoer
vanuit Antwerpen erbij boekt, is het niet
mogelijk om uw eigen fiets mee te nemen.

Langs de Loreley
Het is volop genieten in het prachtige
Rijndal. U fietst door een omgeving die qua
natuurschoon zijn weerga niet kent. Vele
burchten en kastelen sieren de heuvels langs
de Romantische Rijn. Om grote hoogteverschillen hoeft u zich geen zorgen te maken,
want de fietspaden in het rivierdal zijn redelijk vlak.
De fietsafstanden tijdens deze reizen liggen
tussen de 25 en de 95 kilometer.
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Fietscruise
Brabant en de Biesbosch
7 dagen
v.a. € 730,-

Fietscruise langs de Loreley
7 dagen
v.a. € 730,Kinderdijk

Tijdens deze fietscruise passeert u al fietsend gezellige Brabantse
plaatsjes en de prachtige Biesbosch. Geniet onderweg van de prachtige
landschappen. Maak ook eens een tussenstop voor een kopje koffie met
Bossche bol, of een lekker wijntje op één van de vele terrasjes waar u
langs komt.
(pag. 154

7-daagse Fietscruise Brabant en de Biesbosch
Vertrekdata
Mei

Donderdag 27 mei:
Arnhem - Nijmegen - Cuijk

Horizon
27

Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut B
2p-hut
1p-hut

We heten u van harte welkom aan boord van
de Horizon. De bemanning zal zorg dragen
voor uw fiets en uw bagage. Om 9.30 uur
gooien we de trossen los en zetten koers naar
Nijmegen. Hier begint uw eerste fietsroute.
Door het Gelders landschap fietst u in uw eigen tempo naar het aan de Maas gelegen
Brabantse Cuijk, waar we ook overnachten.
Na het diner heeft u de gelegenheid om de stad
te gaan verkennen. (Fietsafstand ca. 55 km)

730
780
810
995

Prijzen promenadedek
2p-hut

875

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Horizon 65
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• Fiets huren is mogelijk, zie pagina 12.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 162.

Vrijdag 28 mei: Cuijk - Maasbommel
Deze ochtend beginnen we al vroeg aan onze
fietstocht naar Maasbommel. Op dit traject is
de Maas de grens tussen Brabant en Gelderland. Rond 13.00 uur arriveren we weer bij het
schip voor de lunch. Voor de fanatieke fietsliefhebbers is er ‘s middags nog een fietstocht
door het Brabantse land mogelijk. (Fietsafstand ca. 43 - 85 km)

Zaterdag 29 mei: Maasbommel - Heusden

Maandag 13 september:
Boppard - Oberwesel - Koblenz

Biesbosch genoemd. Er staan fraai bewaarde
monumenten in Geertruidenberg zoals vestinggrachten, bolwerken en ravelijnen. De terrasjes aan de historische markt met leilindes
bieden uitzicht op monumentale panden en
cultuurhistorische bezienswaardigheden als
de Geertruidskerk. (Fietsafstand 45 km)

De inscheping voor deze reis geschiedt gewoontegetrouw in Arnhem. Tijdens deze eerste dag kunt u rustig kennis maken met uw
medepassagiers en worden de fietsroutes en
dagprogramma’s met u doorgenomen. In de
loop van de avond meren wij af in Düsseldorf
waar u nog een wandeling kunt maken.

Maandag 31 mei:
Geertruidenberg - Dordrecht

Vrijdag 10 september:
Düsseldorf - Keulen

Onderweg naar Dordrecht komen we al fietsend bij het Nationaal Park de Biesbosch. Een
uniek natuurgebied met een zoetwatergetijde. Hier kunt u deelnemen aan een rondvaart(*). Tijdens de vaartocht doorkruist u de
Brabantse Biesbosch met zijn prachtige natuur. Doordat de polder deels onder water
staat, ontdekt u hier allerlei bijzondere vogels.
(Fietsafstand 45 - 95 km)

‘s Ochtends worden de fietsen klaargezet voor
uw eerste fietstraject naar Keulen. Terwijl u op
de fiets geniet van de interessante omgeving
vaart het schip naar Keulen, waar u weer terug aan boord komt. (fietsafstand ca. 54 km)

Vanochtend fietst u van Boppard naar Oberwesel. Onderweg kunt u de beroemde Loreley bekijken. Zonder twijfel het hoogtepunt
van deze reis. Vanaf de zuidoever van de Rijn
heeft u een prachtig zicht op de 132 meter
hoge rots. Weer terug aan boord in Oberwesel richten we de steven op Koblenz en heeft
u de kans om de indrukwekkende rotsformatie vanaf het water te bewonderen. In Koblenz kunt u per fiets op ontdekkingstocht,
of stap in de kabelbaan voor een bezoek aan
de vesting Ehrenbreitstein. (fietsafstand ca.
25 km)

Zaterdag 11 september:
Keulen - Königswinter - Andernach
Vandaag beginnen we met een fietstocht
naar Königswinter. Zodra u Bonn al fietsend
gepasseerd bent, ziet u in de verte de burcht
Drachenfels liggen, hier ligt het schip al op
u te wachten. Tijdens de lunch vervolgen we
onze reis naar Andernach. De geschiedenis
van deze stad gaat meer dan 2000 jaar terug
en het is hiermee één van de oudste steden
aan de Rijn. (fietsafstand ca. 52 km)

Dinsdag 1 juni: Dordrecht- Schoonhoven
Vanaf Dordrecht fietsen we eerst naar Kinderdijk. De 19 molens hadden onder andere de
functie om het water in de polders op peil te
houden. Daarna vervolgen we de fietstocht
naar
het zilverstadje Schoonhoven. ‘s Avonds zal
Hamburg
u door de kapitein worden uitgenodigd voor
het Captains Dinner. (Fietsafstand ca. 50 km)
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Zondag 12 september:
Andernach - Boppard

Berlijn
Spree
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Zondag 30 mei:
Heusden - Geertruidenberg
De
peeindbestemming van vandaag, GeertruiLip
denberg, wordt ook wel Vestingstad aan de
Ruhr

Antwerpen
Albe

rt Ka
n

aal

Roermond
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Düsseldorf

• Fietsroutes
• Fietsverhuur mogelijk
• Captains Dinner

7-daagse Fietscruise langs de Loreley
Vertrekdata
September

Horizon
9

Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut B
2p-hut
1p-hut

730
780
810
995

Prijzen promenadedek
2p-hut

875

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Horizon 65

Dinsdag 14 september:
Koblenz - Düsseldorf
Tot de lunch blijven we nog in Koblenz liggen en kunt u nog een route langs de Moezel
fietsen. Zodra iedereen weer aan boord is varen we door naar Düsseldorf. Net achter het
oude centrum vindt u winkels in overvloed.
Aan boord treft de bemanning ondertussen
alle voorbereidingen voor het Captains Dinner. (fietsafstand omgeving Koblenz 5-30km)

•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• Fiets huren is mogelijk, zie pagina 12.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
Bremerhaven
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
Groningen
Leeuwarden
• Voor
informatie verwijzen wij u naar pagina 162.
Bremen

Woensdag 15 september:
Noordzee
Düsseldorf - Arnhem

IJssel-

Nederland
Deze afwisselende reis is bijna ten einde.Alkmaar meer
Rond het middaguur passeren wij de
grens
IJmuiden
en om 14.00 uur arriveren wij in Arnhem.
Wij
Amsterdam
zijn er zeker van dat u nog vaak terug zult
Arnhem
Neder-Rij n
Rotterdam
denken aan al het moois dat u tijdens deze
Waal
M
reis heeft gezien.
Dordrecht
aa
s
R
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Lip
Ruhr

• WelkomstcocktailOostende
Brugge
• Eén avond met live entertainment

Antwerpen
Albe

• Fietsroutes
• Fietsverhuur mogelijk
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Duitsland

Bernkastel

Luxemburg
Greven-

Trier

Boppard

Rüdesheim

Frankfurt
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Loreley

Mainz
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e
Brugge

Neder-Rij n

e
Elb

singen

Dordrecht

Arnhem

)

Rijn

Zierikzee

Maagdenburg
• Eén avond met live entertainment

Na het ontbijt vertrekt u per fiets naar Boppard. Het landschap wordt langzaam iets
heuvelachtiger. U fietst langs schitterende
wijngaarden en de eerste burchten en kastelen komen in zicht. Het gebied waar u nu
Polen
doorheen fietst wordt ook wel het romantische Rijndal genoemd. Eenmaal aangekomen in Boppard heeft u vanmiddag volop
mogelijkheden om het wijnstadje en de nabije omgeving op uw gemak te verkennen.
(fietsafstand ca. 50 km)
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Na het ontbijt staan de fietsen alweer aan
wal. De (fiets)bestemming van vandaag is
Heusden. De fietsroute loopt
onder andere
Bremerhaven
door ’s-Hertogenbosch. De hoofdstad van de
Elbe
Groningenprovincie Brabant. Vergeet niet om hier een
Leeuwarden
Bremen
Woensdag
2
juni:
Schoonhoven - Arnhem
terrasje
te
pakken
in
de
binnenstad
en
te
Den Helder
Met
flink
wat
kilometers
in de benen komt
genieten
van
zo’n
heerlijke
Bossche
bol.
De
Noordzee
IJsselNederland gezellige winkelstraten, de terrasjes en de aan deze mooie reis een einde. Om 14.00 uur
Schagen Enkhuizen
leuke grachten maken dat u wel een hele dag arriveren wij weer aan de kade in Arnhem en
meer
Kampen
hier kunt verblijven. Maar we hebben nog wat nemen wij afscheid van u.
IJmuiden
kilometers te gaan dus blijf er niet te lang.Hannover
Amsterdam
• Welkomstcocktail
Osnabruck
(Fietsafstand: ca.
70 km)
Schoonhoven

Horizon

Donderdag 9 september
Arnhem - Düsseldorf

)
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Horizon

Tijdens deze prachtige 7-daagse fietscruise langs de Loreley fietst u op uw
eigen tempo langs de Romantische Rijn met zijn burchten en kastelen met
als hoogtepunt de indrukwekkende Loreley.

W

Schitterende wateren!

Riviercruises
Nederland & België

Nederland staat wereldwijd bekend om zijn rijke cultuur en dan
hebben we het niet alleen over tulpen, klompen en de molens
van Kinderdijk. Wat dacht u van onze deltawerken of prachtige
Hanzesteden als Zutphen, Hasselt en Doesburg. Het bourgondische België kent een bewogen historie met mooie belforten en
unieke plaatsen zoals Brugge, Brussel, Antwerpen en Namen.
Gouden klassiekers

Toppers in het noorden

Een aantal van onze reizen geniet al jaren
een ongekende populariteit. Daarom zijn
deze bestaande reizen wederom in ons
programma opgenomen. Her en der zijn
deze reizen aangepast en in een enkel geval zijn er nieuwe plaatsen toegevoegd. Zo
mag de populaire 6-daagse reis naar NoordNederland niet ontbreken in het programma. Via de Friese wateren varen we o.a.
naar Texel en de kaasstad Alkmaar. Of stap
aan boord van de Azolla voor de 6-daagse
reis naar Zeeland. Bewonder de imposante
Deltawerken of geniet van een smakelijke
Zeeuwse bolus.

Ontdek de noordelijke provincies van ons
land eens vanaf het water. Met de 5-daagse
Bollencruise vanuit Arnhem of de 7-daagse
Bloemencruise vanuit Rotterdam bezoekt
u de bloemenvelden in het noorden van
Nederland. Misschien zijn de 10-daagse reizen iets voor u, dwars door de noordelijke
provincies. Gevarieerde reizen met hoogtepunten als Texel, Alkmaar, Enkhuizen,
Medemblik en natuurlijk het lieflijke Hoorn.
Tijdens de 10- en 13-daagse reizen doorkruisen de Poseidon en de Azolla Friesland
en Groningen tot in de meest westelijke
haven van Duitsland.
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Recht uit het hart
Ook het midden van ons land is prachtig.
Bekijk Nederland eens van een andere kant
tijdens de 6-daagse cruise Het hart van Nederland. U vaart langs steden als Kampen,
Gouda en Wijk bij Duurstede. De 6-daagse
Hanzestedencruise neemt u mee op ontdekkingsreis langs zes Hanzesteden aan de
IJssel. En tijdens de 6-daagse IJsselmeerspecial bezoekt u onder andere Urk, Monnickendam, Enkhuizen en Medemblik. Een
veelzijdige cruise die een goed beeld geeft
van het leven aan de voormalige Zuiderzee.
De reis met vertrek op 19 juli is te combineren met de voorafgaande cruise Zeeuws
Genieten. Voor de cultuurliefhebber is het
volop genieten tijdens de 7-daagse reis
Puur Nederland uitgevoerd door de Rembrandt van Rijn.

Zuidelijke glorie
Limburg, Zeeland en België hebben bijzonder veel te bieden. Ga mee met de Azolla en

boek de 6-daagse cruise naar Antwerpen.
Naast een bezoek aan deze bourgondische
havenstad, wordt onder andere ook een bezoek gebracht aan Middelburg en Schoonhoven. Of stap aan boord van de Rembrandt
van Rijn voor een 8-daagse cruise naar Nederland & België. In 8 dagen brengen we u
naar Antwerpen of Gent voor een middagje
winkelen. Ook de Horizon combineert de
Nederlandse wateren met die van onze
zuiderburen tijdens de 8-daagse reis Nederland & België vanuit Rotterdam. Gaat u
meer voor het bourgondische leven? Bekijk
dan eens de 7-daagse cruise Maastricht met
een vleugje België. Tijdens de 10-daagse
reis naar Gent en Brugge heeft u uitgebreid
de tijd om deze bijzondere plaatsen te bekijken. Maar ook Antwerpen, Willemstad en
Terneuzen doen we aan. Krijgt u niet genoeg van het zuiden? Boek dan een 10-,11of 13-daagse cruise door Zuid-Nederland &
België met de Poseidon, de Horizon of de
Azolla.

Vijf prachtige nieuwe reizen

Zullen wij voor u kiezen?

Dit jaar bieden we u, naast de prachtige
bestaande reizen, vijf nieuwe cruises door
Nederland en België aan. De 6-daagse
Paascruise heeft als verste bestemming
Zierikzee. Zowel op de heen- als de terugweg bezoeken we diverse interessante
vestingsteden zoals Willemstad. Tijdens de
nieuwe 10-daagse reizen ontdekken we onder andere Zeeland en het noorden van het
land. De Horizon bezoekt met de 7-daagse
Hollandsch Glorie het Waddeneiland Texel.
Met de nieuwe 10-daagse reis van de Horizon varen we via de Randmeren en het
IJsselmeer door het prachtige Groene Hart.
Een reis voor de echte natuurliefhebber.
‘Ontdek de pracht van Zuidwest-Nederland’
met de Salvinia, is de laatste nieuwe reis. In
10 dagen worden het bourgondische Antwerpen met interessante steden in Brabant,
Zuid-Holland en Zeeland gecombineerd.

Kunt u niet kiezen, of houdt u ervan om
verrast te worden? Stap dan aan boord van
de Salvinia voor een 6-daagse Verrassingscruise. Bestemming voor u onbekend, wel
verklappen we u alvast dat we een aantal
plaatsen aandoen die normaal gesproken
niet, of maar zelden, in het vaarschema worden opgenomen.
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Bollencruise

Verrassingscruise

5 dagen
v.a. € 450,-

6 dagen
v.a. € 540,-

Kinderdijk

De overweldigende kleurenpracht van de bloeiende bollenvelden in
Noord-Holland vormen het decor voor deze schitterende 5-daagse cruise.
Interessante steden als Kampen, Alkmaar en Wijk bij Duurstede staan
op het programma.
)

5-daagse Bollencruise
Vertrekdata
April
Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut B
2p-hut
2p-hut Plus (met 3e bovenbed)
1p-hut
Prijzen promenadedek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut (2 p bed)
2p-hut
1p-hut

Salvinia
12

450
450
570
610
720

510
620
620
780

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Salvinia 75

Donderdag 15 april:
Alkmaar - Wijk bij Duurstede

Wij heten u van harte welkom aan boord en
vertrekken om 09.30 uur vanuit Arnhem. Ter
hoogte van Westervoort draaien we de smalle
IJssel op. In de loop van de middag bereiken
we Kampen. Vissers, kooplieden en ambachtslui zorgen al sinds de dertiende eeuw voor
bedrijvigheid in deze Hanzestad en die levendige sfeer is nog steeds te proeven

We vertrekken al vroeg uit Alkmaar en verlaten de Zaan- en Bollenstreek. Over het
Amsterdam-Rijnkanaal zetten we koers naar
Wijk bij Duurstede. ’s Avonds kunt u aan boord
genieten van het Captains Dinner en een feestelijke afscheidsavond.

Dinsdag 13 april:
Kampen - Den Oever - Den Helder

De laatste dag van deze reis is al weer aangebroken. We verlaten Wijk bij Duurstede en
varen over de Nederrijn naar Arnhem. In de
ochtend geniet u nog van koffie met wat lekkers en aansluitend van een uitgebreide
lunch. Om 14.00 uur meren wij af in Arnhem,
waarmee een einde is gekomen aan deze
prachtige reis. Tot ziens!

We verlaten de smalle IJssel en steken het
IJsselmeer over naar onze volgende bestemming, Den Oever. Hier maken we een korte
stop. Na de lunch staan de bussen klaar voor
een bustocht door de Streek(*). De prachtige
tocht langs de heerlijk geurende en kleurrijke
bollenvelden is één van de hoogtepunten van
deze reis. Het schip vaart ondertussen door
naar Den Helder waar de deelnemers van de
excursie weer aan boord komen. Hier zullen
we ook de nacht doorbrengen.

Woensdag 14 april:
Den Helder - Alkmaar

• Diverse begeleide wandelingen
• Eén avond met live entertainment
Bremerhaven

• Uitgebreide afscheidslunch
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Osnabruck

• Meerdere excursiemogelijkheden
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• Captains Dinner
Groningen
• Uitgebreide afscheidslunch
Leeuwarden

IJsselAlkmaar

Nederland
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Salvinia
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Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut B
2p-hut
2p-hut Plus (met 3e bovenbed)
1p-hut

540
540
685
730
860

Prijzen promenadedek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut (2 p bed)
2p-hut
1p-hut

615
750
750
940

Hamburg
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
Bremerhaven
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankeBremen
lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Salvinia 75

• Eén avond met live entertainment

De Verrassingscruise wordt uitgevoerd door
meer
Elbe schip is uitgede Salvinia. Dit comfortabele
Bremen
IJmuiden
rust met zogenaamde spudpalen en kan
Amsterdam
daarmee in tegenstelling totNoordzee
andere schepen
Gouda
ook afmeren op plaatsen waar voorzieninArnhem
Neder-Rij n
Rotterdam
gen zoals meerpalen en bolders ontbreken.
Waal Berlijn
Dordrecht
Een leuke bijkomstigheid is dat de Salvinia
SpM
reae
as
Hannover
beschikt
over een open tenderboot met 60
zitplaatsen, waarmee in sommige plaatsen
Maagdenburg
ook een rondvaart door de stad gemaakt kan
Oostende
Antwerpen
worden.

Vertrekdata
Oktober

Extra informatie

• Diverse begeleide wandelingen

•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
Hannover
voor € 129,- p.p.
Osnabruck
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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Antwerpen

• Welkomstdrankje

Unieke mogelijkheden

Brugge

Ruhr

Oostende

De verzorging aan boord is zoals u gewend
bent. ’s Morgens staat er een heerlijk ontbijtbuffet dat overgaat in het lunchbuffet. Het
diner wordt aan tafel geserveerd. Natuurlijk
serveren wij op de gebruikelijke tijden een
kopje koffie of thee. Ook het altijd gewaardeerde Captains Dinner zal niet ontbreken.
Laat het eens geheel aan ons over om uw
reisdoel te bepalen en wij zorgen ervoor dat u
een onvergetelijke reis zult beleven.

e
Elb

n

Zoals gebruikelijk wordt er op de eerste dag
van de reis ingescheept in Arnhem. Ook voor
deze reis kunt u gebruik maken van de TaxiDirect Service en/of indien gewenst de avond
van tevoren inschepen. Om 09.30 uur laten
we Arnhem achter ons en zetten koers naar
een voor u onbekende bestemming.

Hamburg

• Captains Dinner

Rij

U komt niets te kort

U weet van tevoren niet welke route er wordt
gevaren en welke plaatsen er worden aangedaan. De enige informatie die wij u vooraf
kunnen verstrekken, is dat er iedere dag een
andere interessante plaats zal worden bezocht. Wij kunnen u echter garanderen dat wij
u een unieke reis aanbieden. Of de plaatsen
die in het programma zijn opgenomen nu
groot of klein zijn, stuk voor stuk zijn zij een
bezoek meer dan waard.

• Meerdere excursiemogelijkheden

s

Vertrek uit Arnhem

Bestemming onbekend

• Welkomstdrankje
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6-daagse Verrassingscruise

Vrijdag 16 april:
Wijk bij Duurstede - Arnhem

Deze ochtend zal uw uitzicht voornamelijk
Groningen
Leeuwarden
bestaan uit bollenvelden die in volle bloei
Den Helder Den Oever
staan. We varen langzaam van Den HelderNoordzee
IJsselnaar Alkmaar zodat u optimaal van het uitNederland
Alkmaar
zicht kunt genieten. Na de lunch heeft u de
meer
Kampen
mogelijkheid om Alkmaar te verkennen. In de
IJmuiden
binnenstad kunt u heerlijk winkelen. De leuke
Amsterdam
boetiekjes en warenhuizen worden afgewisUtrecht
Gouda
Arnhem
seld met de vele monumentale panden. Of
Neder-Rij n
Rotterdam
bezoek Het Hollands Kaasmuseum dat gevesWaal
Tiel
Dordrecht
M
tigd is in het historische Waaggebouw.
aa

Salvinia
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•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.

Maandag 12 april:
Arnhem - Kampen

Wes
er

(pag. 146

Wes
er

Salvinia

Durft u het aan? U stapt aan boord in de wetenschap dat u uitstekend verzorgd gaat worden, dat u prachtige plekken te zien krijgt, dat u heerlijk zult
ontspannen en dat u misschien wel vrienden voor het leven maakt. Alleen
weet u niet waar u naar toe reist! Stap ook eens aan boord bij onze Verrassingscruise, een reis die elk jaar weer populair is onder onze passagiers.

Duitsland
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Heusden

Paascruise Nederland
6 dagen
v.a. € 615,-

Gron

Leeuwarden

Noordzee

NIEUW!

IJsselAlkmaar

Nederlan

meer

l
I J s se

Amsterdam
Gouda

Arnhem

Neder-Rij n

Dordrecht
Zierikzee

Waal

Grave
Heusden

Rij

n

Ma

Willemstad
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Antwerpen

Oostende
Brugge

Albe
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Namen
Dinant

Ber

Rembrandt van Rijn

Luxem(pag.
148 )
burg
Grevenmacher

6-daagse Paascruise Nederland

Prijzen hoofddek
2p-hut

Vier Pasen op het water tijdens deze heerlijke Paascruise. Dat is niet
alleen ontspannen genieten, maar geeft u ook een prachtige kijk op
vestingsteden als Heusden, Willemstad en Gorinchem.
Donderdag 1 april: Arnhem - Grave
U bent vanaf 08.30 uur van harte welkom aan
boord. Nadat u uw koffers heeft uitgepakt zal
de bemanning aan u worden voorgesteld en
kunt u alvast nader kennis maken met uw
medepassagiers. Zodra iedereen aan boord
is gooien we de trossen los en varen we naar
Grave. Deze vestingstad aan de Maas heeft
ondanks de vele belegeringen een mooi en
authentiek centrum weten te behouden.

Vrijdag 2 april: Grave - Heusden
Na de lunch arriveren we in Heusden. Vanaf
de aanlegplaats loopt u zo het centrum van
Heusden in. Deze prachtige gerestaureerde
vestingstad is uniek door de groene stadswallen. Een wandeling door de steegjes en over
de stadswallen is zeker de moeite waard.
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Zaterdag 3 april:
Heusden - Willemstad
Het is één van de best bewaarde vestingsteden van Nederland. De gehele stad wordt
omringd door vestingwallen. Binnen de wallen staan interessante gebouwen als het
Arsenaal, het voormalige stadhuis en het
Mauritshuis. In de passantenhaven is het een
komen en gaan van zeilboten en jachten.
Gelegen aan het Hollandsch Diep en vlakbij
de Zeeuwse wateren maakt dat Willemstad
een favoriete thuishaven of overnachtingsplaats is voor veel watersporters.

Zondag 4 april:
Willemstad - Zierikzee
Vandaag is het eerste Paasdag. In het restaurant staat een heerlijk paasontbijt voor u klaar.

Frankrijk

Terwijl u geniet van het ontbijt vervolgen
we onze reis naar Zierikzee. De stadspoort
geeft toegang tot de gezellige binnenstad.
De haven ligt vol met schepen van de lokale
mosselvissers. Op de terrasjes aan de Nieuwe
Haven is het goed toeven.

Maandag 5 april:
Zierikzee - Dordrecht - Gorinchem
Al vroeg verlaten we de Zeeuwse wateren en
zetten we koers naar Dordrecht. We blijven
hier de hele middag, dus er is voldoende tijd
om één van de oudste steden van Nederland
te ontdekken. Aan het einde van de middag
vervolgen we onze reis naar Gorinchem.
’s Avonds geniet u in het restaurant van het
Farewell Dinner met aansluitend een gezellige avond in de lounge.

Prijzen promenadedek
3p-hut
2p-hut
Suite 2-personen
Suite 3-personen

Dinsdag 6 april:
Gorinchem - Arnhem
De laatste dag van deze reis is aangebroken.
Rond 11.00 uur arriveert het schip in Arnhem
en nemen we afscheid van u. Wij hopen dat
u heeft genoten van deze mooie en gezellige
Paascruise.

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Eén keer lokaal entertainment

1

Moez

Vertrekdata
April

l
Rembrandt e

730

615
795
1.490
1.035

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen:
Rembrandt van Rijn 75
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 162.

• High Tea
• Gehele reis live entertainment
• Farewell Dinner
• Champagnebrunch
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Zaanse Schans

Noord-Nederland
6 dagen
v.a. € 560,-

Noordzee

Groningen

Leeuwarden

Oudeschild
Den Helder

Lemmer

IJsselAlkmaar

Nederland

meer

IJmuiden
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Düsse
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Brussel

Om 09.30 uur vertrekken we uit Arnhem
en draaien al snel de IJssel op. Langs Hanzesteden als Zutphen, Deventer en Kampen
zetten we koers naar het Noorden. Via het
Ketelmeer en het IJsselmeer komen we aan
het begin van de avond in Lemmer aan.

Dinsdag:
Azolla: Lemmer - Leeuwarden - Franeker
Salvinia: Lemmer - Eernewoude Franeker
Het waterrijke Friesland staat vandaag op
Franeker
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het programma. Via het Prinses Margrietkanaal en de uitgestrekte Friese meren vaart de
Azolla naar Leeuwarden. De Friese hoofdstad
is een ideaal uitgangspunt voor een onvergetelijke reis door Friesland. In het centrum
staat één van de best bewaarde geheimen
van Nederland, een toren die schever is dan
het bouwwerk in Pisa. Liefhebbers van ons
koningshuis maken een wandeling over de
Nassauroute, voor een ontdekkingsreis langs
overblijfselen uit de tijd dat Leeuwarden een
hofstad was. Via het Van Harinxmakanaal laten we Leeuwarden achter ons. We moeten
meerdere lage bruggen passeren voordat
we aan het begin van de avond in Franeker
aanmeren. De Salvinia vaart vanuit Lemmer
naar Eernewoude. Hier kunt u meegaan met
een rondvaart(*) door één van de mooiste
ongerepte natuurgebieden van Nederland.
Met zijn prachtige meren en vaarten is het
een werkelijk uniek gebied om doorheen te
varen. Tijdens de lunch vaart de Salvinia naar
Franeker waar we in de loop van de middag
aankomen. Een bezoekje aan het Planetarium van Eise Eisinga is zeker de moeite waard.

as

Ma

Woensdag:
Azolla: Franeker - Oudeschild (Texel)
Salvinia: Franeker - Oudeschild (Texel)
- Den Helder
Talrijke watervogels begeleiden onze reis
over de Waddenzee en met een beetje geluk
zien we op het wad nog een groepje zeehonden. Op Texel meren we af in de Vissershaven
van Oudeschild. Wilt u het eiland ontdekken? Een echte aanrader is de rondrit(*) over
het eiland. Bij de excursie die de Salvinia aanbiedt is ook een stop opgenomen bij Ecomare(*). De Salvinia maakt tijdens het diner de
oversteek naar Den Helder waar we de nacht
zullen doorbrengen. De Azolla overnacht in
Oudeschild.

Donderdag:
Azolla: Oudeschild (Texel) - Alkmaar
Salvinia: Den Helder - Alkmaar - Zaandam
Vandaag zetten we koers naar Alkmaar. Over
de hele wereld staat Alkmaar bekend als Kaasstad, maar deze prachtstad heeft nog veel
meer te bieden. Zin om te winkelen? In de
overzichtelijke binnenstad van Alkmaar zitten
alle bekende ketens bij elkaar. Of dwaal langs
unieke Alkmaarse winkeltjes in de historische
oude binnenstad. De Salvinia vaart ’s avonds
langs de Zaanse Schans door naar Zaandam.

Vrijdag:
Azolla: Alkmaar - Wijk bij Duurstede
Salvinia: Zaandam - Wijk bij Duurstede
Onderweg naar Wijk bij Duurstede vaart de
Azolla langs de Zaanse Schans. We gaan voor
even terug naar de tijd van molens, kaas- en
klompenmakerijen. Overal om ons heen is de
karakteristieke Zaanse bouwstijl te herkennen. De Salvina blijft de ochtend in Zaandam
liggen. Het weidse IJ en het drukke Amsterdam-Rijnkanaal brengen ons vervolgens
naar Wijk bij Duurstede. Deze kleine stad
met een grote geschiedenis heeft zich door
de eeuwen heen ontwikkelt van bloeiende
handelsstad, Dorestad, tot bisschopsstad en
van vestingstad tot forensenstad.

Zaterdag: Wijk bij Duurstede - Arnhem
Via de Nederrijn komt het einde van de
mooie reis al snel in zicht. Eenmaal afgemeerd in Arnhem nemen we om 14.00 uur
afscheid van u. Wij wensen u een goede reis
naar huis.

• Welkomstdrankje
• Meerdere excursiemogelijkheden

Azolla & Salvinia
6-daagse Noord-Nederland
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Namen

Cochem

Dinant

Bernkastel
Vertrekdata		
Azolla		
Salvinia
April
12				
LuxemMei		24		 3 burg
Trier
GrevenJuni			28		14
Saarburg
macher
Augustus			30		16
Merzig
l
e 27
September					
Frankrijk
Saarlou
Sa
Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
570
590
610
560
580
2p-hut B
615
635
655
560
580
2p-hut C (2p bed)
615
635
655		
2p-hut
660
680
700
705
725
2p-hut Plus (met 3e bovenbed)				
755
785
Stra
1p-hut				 880
900
Moez

Maandag: Arnhem - Lemmer

België

Rijn

Eén van onze populairste reizen en dat is niet voor niets. In zes dagen nemen
we u mee naar lieflijke Friese vissersdorpen, steken de Waddenzee over voor
een bezoek aan Oudeschild op Texel en varen we door de oer-Hollandse
Zaanstreek.

Maastricht

Prijzen promenadedek
3p-hut (bovenbed)				
2p-hut (2 p bed)				
2p-hut
700
720
740
1p-hut
770
800
820

635
770
770
960

655
790
790
980

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Azolla 55, Salvinia 75
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar pagina 162.

• Eén avond met live entertainment
• Captains Dinner
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Deventer

Hanzestedencruise
6 dagen
v.a. € 540,-

Groningen

Leeuwarden
Sneek

Noordzee

IJssel-

Nederland

Alkmaar meer

Hasselt

Lelystad

IJmuiden

Zwolle
l
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Amsterdam
Utrecht

Gouda

Arnhem
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Rotterdam
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Zutphen
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Nijmegen
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Maastricht
6-daagse Hanzestedencruise

België

Rijn

Vertrekdata s
Salvinia
a
Ma
Mei
17
Oktober		4

Namen

Bataviawerf
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Woensdag: Lelystad - Hasselt - Zwolle

Om 09.30 uur starten we de motoren en varen
naar Nijmegen. Ontdek de rijke geschiedenis,
groene stadsparken en interessante musea in
de oudste stad van Nederland. Aan het einde
van de middag vervolgen we onze reis naar
Wijk bij Duurstede waar u na het diner nog
een heerlijke avondwandeling kunt maken.

In de ochtend kunt u op eigen gelegenheid
een bezoek brengen aan de Bataviawerf of op
koopjes jagen in Bataviastad. Tijdens de lunch
zetten we koers naar Hasselt, de eerste van
zes Hanzesteden die we deze reis bezoeken.
Dit bijzondere Hanzestadje aan het Zwarte
Water staat vol prachtig gerestaureerde panden, zoals het oude raadhuis, de grote kerk en
de unieke kalkbranderijen, die u meevoeren
naar lang vervlogen tijden. Aan het begin van
de avond laten we Hasselt achter ons en varen
we naar Zwolle.

Dinsdag:
Wijk bij Duurstede - Utrecht - Lelystad

Donderdag:
Zwolle - Kampen - Deventer

Rond koffietijd bereiken we de rand van
Utrecht. We maken hier een korte stop voor
een rondvaart(*) door de grachten van
Utrecht. Als iedereen weer terug aan boord is
varen we over het Amsterdam-Rijnkanaal en
het IJsselmeer naar Lelystad.

In de straten van de middeleeuwse binnenstad van Zwolle hangt een levendige sfeer.
Liefhebbers van literatuur kunnen hun hart
ophalen en een bezoek brengen aan één
van de mooiste boekhandels van Nederland;
Waanders in de Broeren. Struin niet te lang
langs de vele boekenplanken want rond het

Maandag: Arnhem - Nijmegen Wijk bij Duurstede

middaguur vertrekken we naar Kampen. De
Stadsbrug, de indrukwekkende poorten en
de honderden monumenten geven deze stad
een authentiek karakter. Aan het einde van
de middag vervolgen we onze weg over de
kronkelende IJssel naar Deventer.

Vrijdag: Deventer - Zutphen
Deventer omarmt u met zijn historische
charme en heeft veel te bieden. Het Speelgoedmuseum, de Grote of Lebuïnuskerk met
zijn imposante toren en het prachtige historische stadhuiscomplex zijn hier maar een paar
voorbeelden van. Tijdens de lunch varen we
naar Zutphen. Torenstad, zo wordt Zutphen
ook wel genoemd. Naast een paar grote
torens die de skyline van de stad vormen zijn
er ook tal van kleinere torens.

Zaterdag:
Zutphen - Doesburg - Arnhem
We zijn vroeg vertrokken om een bezoek te
kunnen brengen aan Doesburg, de laatste

Hanzestad van deze reis. Meer dan 150 monumenten verfraaien de historische binnenstad
en in de oude veste vind u een uniek fabriekje,
de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek.
Want Doesburg staat natuurlijk ook bekend
als Mosterdstad en de Doesburgers zijn erg
verknocht aan hun potje mosterd. Waarschijnlijk dat ze daarom ook wel Mosterdpotten worden genoemd. Om 12.00 uur verwachten we u weer aan boord en beginnen
we aan het laatste stuk van deze reis. Om
14.00 meren we af in Arnhem waarmee er een
einde is gekomen aan deze mooie reis.

Prijzen promenadedek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut (2 p bed)
2p-hut
1p-hut

Frankrijk

• Welkomstdrankje
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Diverse begeleide wandelingen
• Eén avond met live entertainment
• Captains Dinner
• Uitgebreide afscheidslunch
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560
560
705
755
880

Luxemburg
Grevenmacher
635
Moez

Weet u waar Abraham de mosterd haalt? Ga met ons mee op reis en
ontdek in zes dagen zes Hanzesteden langs de IJssel en het Zwarte Water.
Van het bijzondere Hasselt en het levendige Zwolle tot Torenstad Zutphen
en Mosterdstad Doesburg. Een unieke reis langs lang vervlogen tijden.

Prijzen hoofddek
Dinant
3p-hut
(bovenbed)
2p-hut B
2p-hut
2p-hut Plus (met 3e bovenbed)
1p-hut

el770

770
960

Cochem
540
540
685
Bernkastel
730
860
Trier
Saarburg
615

750
Merzig
750
Saarlou
940
Sa

Extra informatie

• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.Stra
• Minimum aantal personen: Salvinia 75
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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Monnickendam

IJsselmeerspecial
‘De Gouden Cirkel’

IJsselmeer

Noordzee

6 dagen
v.a. € 580,-

Groningen

Leeuwarden
Stavoren

Nederland

Medemblik
Enkhuizen
Hoorn

Urk
Lelystad

Utrecht
Arnhem
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6-daagse
IJsselmeerspecial ‘De Gouden Cirkel’
Namen
Vertrekdata
Dinant
Juni
Juli

Woensdag:
Enkhuizen - Stavoren - Medemblik
Maandag:
Arnhem - Urk
Wij heten u van harte welkom aan boord en
vertrekken om 09.30 uur vanuit Arnhem. Wij
varen over de IJssel en tegen de avond meren wij af in de Parel van Flevoland, Urk. Een
pittoresk dorp met in de oude kern een doolhof van steegjes waar ieder huisje anders is.

Dinsdag: Urk - Lelystad Monnickendam - Enkhuizen

Urk
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Het is maar een stukje varen naar Lelystad.
Hier heeft u de keuze of u deze ochtend op
eigen gelegenheid een bezoek brengt aan
de Bataviawerf of het outletcentrum Batavia
Stad. Tijdens de lunch maken wij de oversteek naar Monnickendam, al sinds het verre
verleden bekend om haar visrokerijen. De
mooie historische binnenstad is door de tijd
heen goed bewaard gebleven. We vervolgen
onze reis naar Enkhuizen waar wij in de loop
van de avond zullen aanmeren.

Het sfeervolle Enkhuizen is in de middeleeuwen ontstaan als haven- en vissersdorp.
Tijdens een wandeling door de binnenstad
kunt u veel bouwwerken bewonderen zoals
de Westerkerk, de Zuiderkerk en het stadhuis. Tijdens de lunch steken we het IJsselmeer over voor een bezoek aan Stavoren.
Tegen de avond vervolgen we de reis naar
Medemblik waar het schip zal overnachten.

Donderdag:
Medemblik - Hoorn
Het traject Medemblik-Hoorn kunt u ook
per stoomtram afleggen(*). De Salvinia zal
ondertussen naar Hoorn varen. Hier komen
we in de loop van de middag aan. U heeft
dan de mogelijkheid om deze stad te bezichtigen. Het verleden van de machtige
VOC komt duidelijk naar voren en geeft het
centrum een bijzondere sfeer. Sinds kort ligt
er in de haven een replica van het VOC schip
de Halve Maen. Daar kunt u van alles zien en

te weten komen over het schip en over het
harde leven van de vissers en vrachtvaarders
op de vroegere Zuiderzee. ’s Avonds nodigen
wij u uit voor het Captains Dinner.

Vrijdag:
Hoorn - Wijk bij Duurstede
Nog voor het ontbijt gooien wij de trossen
los en zetten koers naar Wijk bij Duurstede.
In de loop van de middag bereiken we deze
stad. In deze gezellige plaats aan de Lek
loopt u vanuit de haven meteen de stad in.

Zaterdag:
Wijk bij Duurstede - Arnhem
De laatste dag van deze reis is al weer aangebroken. We verlaten Wijk bij Duurstede
en varen over de Nederrijn naar Arnhem. In
de ochtend geniet u nog van koffie met wat
lekkers en aansluitend van een uitgebreide
lunch. Rond 14.00 uur meren wij af in Arnhem, waarmee een einde is gekomen aan
deze prachtige reis en wij afscheid van u nemen. Tot ziens!

Cochem

Bernkastel

Prijzen hoofddek
Luxem3p-hut (bovenbed)
burg 580 Trier
2p-hut B
Greven- 580
2p-hut
macher 725 Saarburg
2p-hut Plus (met 3e bovenbed)
el 785 Merzig
1p-hut
900
Saarlou

• Welkomstdrankje
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Diverse begeleide wandelingen

Frankrijk

• Eén avond met live entertainment
• Captains Dinner

Prijzen promenadedek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut (2 p bed)
2p-hut
1p-hut

• Uitgebreide afscheidslunch
• Combineer deze cruise eens met
‘Zeeuws Genieten’! (pag. 30)
Te combineren met Zeeuws Genieten
De 6-daagse IJsselmeerspecial van 19 juli is
ideaal te combineren met de cruise ‘Zeeuws
Genieten’ van 12 juli. Omdat u bij het boeken
van beide reizen het tussenliggende weekend
erbij kunt boeken, blijft u het weekend van 17
& 18 juli gewoon aan boord. Dit weekend is er
een speciaal programma, hetgeen ook geldt
voor de verzorging aan boord. Bij goed weer
wordt er op zaterdagavond een barbecue gehouden. Zondag is een mooie dag om Arnhem
en omgeving te bekijken. Voor het weekendverblijf van twee nachten betaalt u een toeslag
á € 85,- p.p. op basis van volledige verzorging.
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Extra informatie

Moez

Deze 6-daagse cruise over het IJsselmeer brengt machtige oude tijden weer
tot leven. De VOC is nog onmiskenbaar aanwezig in de plaatsen die u aandoet. Een unieke reis, die u mee terugneemt in de geschiedenis.

Salvinia
28
19

Sa
655
790
790
980

Stra

• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand. Br
• Minimum aantal personen: Salvinia 75
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.

Zeeland

Antwerpen

6 dagen
v.a. € 590,-

6 dagen
v.a. € 610,Antwerpen

Het grootse Antwerpen met zijn haven, diamanthandel en overweldigende
binnenstad is een lust voor het oog. De stad aan de Schelde heeft vele
hoogtepunten die een bezoek meer dan waard zijn. Van de grandioze winkelstraat de Meir tot de indrukwekkende Onze-Lieve-Vrouwenkathedraal.
Tijdens deze prachtige reis brengen we u er naar toe, varend langs historisch Gorinchem en het sfeervolle Zeeuwse landschap.

Azolla

(pag. 150

Maandag 20 september:
Arnhem - Gorinchem

Wie Zeeland zegt, denkt aan water. Al eeuwenlang speelt de strijd ertegen
en ermee een grote rol in het dagelijks leven. Denk alleen al aan een roemruchte havenplaats als Vlissingen of het pittoreske Veere. Maar ook in steden
zoals Goes en de statige hoofdstad Middelburg is genoeg te zien.

)

Om 09.30 uur lichten we het anker en varen
we via de Pannerdense Kop de Waal op. Bij
Nijmegen vormt de St. Stevenskerk boven de
oude stad een prachtig panorama. Stroomafwaarts komen we o.a. langs Slot Loevestein
en zo arriveren wij tegen het einde van de
middag in Gorinchem. Tientallen monumenten herinneren aan de tijd dat Gorinchem een
centrum was van visserij, markten, scheepvaart en handel én als vesting een belangrijke
plaats innam in de Hollandse Waterlinie.

6-daagse Zeeland

Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut B
2p-hut C (2 p bed)
2p-hut
Prijzen promenadedek
2p-hut
1p-hut

590
635
635
680

610
655
655
700

Maandag: Arnhem - Willemstad
Na een hartelijk welkom vertrekken wij om
09.30 uur uit Arnhem. Vervolgens varen we
via de Waal, de Beneden-Merwede en de
Dordtse Kil langs o.a. Dordrecht naar Willemstad, waar we de eerste avond zullen overnachten.

Dinsdag: Willemstad - Goes
720
800

740
820

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Azolla 55

Woensdag:
Goes - Middelburg

Zaterdag: Wijk bij Duurstede - Arnhem
Via de Nederrijn keren wij om ca. 14.00 uur
weer terug in Arnhem. U zult ongetwijfeld nog
vaak terugdenken aan deze prachtige reis.

Hamburg

Woensdag 22 september:
Middelburg - Antwerpen

Bremerhaven
Groningen

Leeuwarden

• Welkomstcocktail

• Meerdere
excursiemogelijkheden
Noordzee

IJssel• Eén avond met live entertainment
Nederland
Alkmaar
meer

• Captains Dinner

IJmuiden

Amsterdam
Gouda

Arnhem

Dordrecht

Hellevoetsluis

Osnabruck

Neder-Rij n

Rotterdam

Middelburg
Na een stukje varen arriveren we al vroeg in
Oostende
het schitterende Veere. Dit plaatsje kunt u
Brugge
uitstekend te voet bekijken. Voor de lunch
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Onder de Moerdijkbruggen door stevenen
wij af op de Volkeraksluizen. Na de schutting
alhier zetten wij koers naar het Zeeuwse
Middelburg. De abdijgebouwen, de St. Jorisdoelen en de schilderachtige Kuiperspoort
zijn maar een klein stukje van het schip verwijderd.

Waal

Willemstad
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Via onder andere het Haringvliet en het Spui
bereiken we de wereldhaven Rotterdam.
Vanaf het schip geniet u van een prachtig
panorama. De indrukwekkende skyline met
imposante gebouwen glijdt aan u voorbij,
gevolgd door een uniek uitzicht op werven,
dokken en de hypermoderne overslag van
duizenden containers. Met de molens van
Kinderdijk in het vizier vervolgen wij onze
tocht naar Schoonhoven.

6-daagse Antwerpen
Vertrekdata
September

Azolla
20

Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut B
2p-hut C (2 p bed)
2p-hut

610
655
655
700

Prijzen promenadedek
2p-hut
1p-hut

740
820

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Azolla 55

•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,-p.p.
Gro
Leeuwarden
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• VNoordzee
oor meer informatie verwijzen wij u naar
IJsselpagina 162.
Nederla
Alkmaar

In de loop van de middag verschijnt
Elbe aan de
Bremenhet silhouet van het Antwerpse hahorizon
vengebied. Het is een hele belevenis om sameer
men met de soms huizenhoge zeeschepen Zaterdag 25 september:
IJmuiden
Antwerpen binnen te varen. Het kloppende Schoonhoven - Arnhem
Berlijn
Amsterdam
hart van Antwerpen is iets verder van het De reis is bijna ten einde,
Spree maar voor we rond
Hannover
Polen
schip gelegen, maar aan boord kunt u zich 14.00 uur in Arnhem afscheid van elkaar
Gouda
Arnhem
Neder-Rij n
nemen, zullen we eerst nog samen lunchen.
opgeven voor een stadsrondrit(*) met een
Rotterdam
Maagdenburg
treintje. Via de Grote Markt en langs de kaWaal
Dordrecht
M
aa
thedraal komt u op de Groenplaats, waar de • Welkomstcocktail
s
Willemstad
bekende winkelstraat de Meir begint. Vlakbij • Meerdere excursiemogelijkheden
Middelburg
de ligplaats ligt het Museum aan de Stroom.
• Eén avond met live entertainment
Een indrukwekkend gebouw van tien etages
Oostende
Antwerpen
• Captains Dinner
met diverse museumcollecties die het verBrugge
Albe
rt Ka
naal
haal van de stad, de haven en de wereld verDresden

Keulen
Maastricht

België

Vrijdag 24 september:
Willemstad - Schoonhoven

)

Rij

n

e
Elb

Donderdag:
Middelburg - Veere - Hellevoetsluis

Dinsdag 21 september:
Gorinchem - Middelburg

Via het Haringvliet, het Spui en de Oude Maas
komen we in het bedrijvige Rotterdamse
havengebied en genieten we van de indrukwekkende skyline van Rotterdam. Wijk bij
Duurstede, waar we de laatste dag van deze
reis zullen doorbrengen, is een middeleeuws
vestingstadje aan de Nederrijn.

Met Antwerpen nog in onze gedachten is de
volgende bestemming Willemstad. Deze stad
is één van de meest strategisch gelegen vestingsteden van Willem van Oranje. Tijdens een
wandeling loopt u langs diverse monumentale panden zoals het Mauritshuis en de
Koepelkerk. De stad heeft de vorm van een
zevenpuntige ster. De bastions en vestingwallen om de stad zijn nog grotendeels intact.
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Al voor het ontbijt verlaten we Goes. Via
het kanaal van Zuid-Beveland en de Westerschelde bereiken we in de loop van de
middag de hoofdstad van Zeeland. Het
centrum van Middelburg herbergt vele
fraaie grachtenpanden en kronkelende
steegjes. Een bezoek aan het mooie stadhuis
op het marktplein mag beslist niet ontbreken als u deze stad gaat verkennen.

Vrijdag:
Hellevoetsluis - Wijk bij Duurstede

l
I J s se

•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,-p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.

Tijdens de lunch arriveren we in Goes, dat
midden op het Zeeuwse eiland Zuid-Beveland ligt. Over een smal kanaaltje varen we
langs Wilhelminadorp tot bijna in het centrum van deze levendige stad. ’s Middags
kunt u hier deelnemen aan een excursie(*).

gooien we de trossen weer los en richten
de steven op onze volgende bestemming,
Hellevoetsluis.

Donderdag 23 september:
Antwerpen - Willemstad

Azolla

Wes
er

Vertrekdata
Azolla
Mei
17
Juli		26

tellen. Op het dak van het museum kunt u
genieten van een schitterend uitzicht over
Antwerpen.

Duitsland

29
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Zeeuws Genieten
6 dagen
v.a. € 580,-
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Maandag 12 juli:
Arnhem - Willemstad

Dinsdag 13 juli:
Willemstad - Neeltje Jans - Yerseke

Om 09.30 uur gooien we de trossen los en
zetten over de Waal koers naar Willemstad.
In de loop van de ochtend wordt de bemanning aan u voorgesteld en kunt u onder het
genot van een kopje koffie nader kennis
maken met uw medepassagiers. Tijdens het
diner zullen we in Willemstad aanleggen.

Het werkeiland Neeltje Jans is een onderdeel
van de Oosterscheldekering die samen met
andere waterkeringen in Zeeland, Brabant
en Zuid-Holland de Deltawerken van Nederland vormen. De Deltawerken moeten
deze provincies beschermen tijdens een
stormvloed van de zee. In het informatiecen-

Salvinia Frankrijk
(pag. 146 )

30

el

6-daagse Zeeuws Genieten

trum(*), op Neeltje Jans, kunt u alles te weten
komen van de watersnoodramp tot en met
de bouw van de Deltawerken. Tijdens het
diner varen we verder naar Yerseke waar we
zullen overnachten.

Woensdag 14 juli: Yerseke - Antwerpen
Vlakbij de aanlegplaats in Antwerpen staat
het Museum aan de Stroom. Een tien verdiepingen hoog gebouw met drie musea
waaronder het Nationale Scheepvaartmuseum. Vanaf het panoramaterras op de tiende verdieping heeft u een prachtig uitzicht
op de stad, de haven en de Schelde. In de
binnenstad treft u lange winkelstraten en
grote pleinen met prachtige monumentale
panden aan. Aan boord kunt u zich ook opgeven voor een rondrit per treintje(*).

Donderdag 15 juli:
Antwerpen - Middelburg - Bruinisse

Oosterscheldekering

Moez

Zeeland is met afstand de meest waterrijke provincie van ons land.
Op de verschillende eilanden zijn er veel kleine en gezellige vissersplaatsen. Dat maakt Zeeland een ideale bestemming om tijdens een
riviercruise te verkennen.

Grevenmacher

Door de gunstige ligging aan het water
werd Middelburg, op Amsterdam na, de
belangrijkste handelshaven van de VOC tijd
en dat is nog terug te zien aan de vele prachtige monumenten die de stad rijk is. Aan het
begin van de avond varen we naar het mos-

seldorp van Schouwen-Duiveland, Bruinisse.
Hier is het in de haven een komen en gaan
van mosselschepen. Vanavond kunt u genieten van het Captains Dinner.

Vrijdag 16 juli: Bruinisse - Dordrecht Wijk bij Duurstede
Dat Dordrecht vroeger een belangrijke
handelsstad was is nu nog goed te zien. De
Groothoofdspoort, de voornaamste stadspoort, bepaalt met de Grote Kerk het stadsgezicht vanaf het water. Zodra we, aan het
einde van de middag, via de Noord de Lek
op varen zien we de Molens van Kinderdijk.
‘s Avonds is er livemuziek in de lounge.

Zaterdag 17 juli:
Wijk bij Duurstede - Arnhem
De laatste dag van deze afwisselende reis
is alweer aangebroken. We verlaten Wijk bij
Duurstede en varen over de Nederrijn naar
Arnhem. In de ochtend geniet u nog van koffie met wat lekkers en aansluitend van een
uitgebreide lunch. Om 14.00 uur meren wij
af in Arnhem, waarmee een einde is gekomen aan deze prachtige reis en wij afscheid
van u nemen. Tot ziens!

Vertrekdata
Juli

• Welkomstdrankje
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Diverse begeleide wandelingen
• Eén avond met live entertainment
• Captains Dinner
• Uitgebreide afscheidslunch
• Combineer deze cruise eens met de
‘IJsselmeerspecial’! (pag. 26)
Te combineren met de IJsselmeerspecial
De 6-daagse Zeeuws Genieten van 12
juli is ideaal te combineren met de cruise
‘IJsselmeerspecial’ van 19 juli. Omdat u bij het
boeken van beide reizen het tussenliggende
weekend erbij kunt boeken, blijft u het
weekend van 17 & 18 juli gewoon aan boord.
Dit weekend is er een speciaal programma,
hetgeen ook geldt voor de verzorging aan
boord. Bij goed weer wordt er op zaterdagavond een barbecue gehouden. Zondag is
een mooie dag om Arnhem en omgeving te
bekijken. Voor het weekendverblijf van twee
nachten betaalt u een toeslag à € 85,- p.p. op
basis van volledige verzorging.

31

Salvinia
12

Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut B
2p-hut
2p-hut Plus (met 3e bovenbed)
1p-hut

580
580
725
785
900

Prijzen promenadedek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut (2 p bed)
2p-hut
1p-hut

655
790
790
980

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Salvinia 75
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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Kaartcruise Friesland

Kaartcruise Texel

6 dagen
v.a. € 415,-

6 dagen
v.a. € 420,NIEUW!

Zwolle

Azolla

(pag. 150

Kaarten en varen gaan prima samen. Daarom organiseren we in
samenwerking met de Kaart Bond Nederland een gezellige 6-daagse
Kaartcruise naar Friesland. Houdt u van klaverjassen of jokeren?
Dan is dit echt een reis voor u! U kunt deelnemen aan tenminste zes
kaarttoernooien. Deelname is natuurlijk niet verplicht. Onderweg is er
genoeg te zien om van te genieten, om over de uitstekende verzorging
nog maar te zwijgen. Zet u dit voorjaar uw troef in?

)

6-daagse Kaartcruise Friesland
Vertrekdata
April

Azolla
5

Maandag 5 April: Arnhem
415
450
450
490

Prijzen promenadedek
2p-hut
1p-hut

515
605

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Azolla 55
•
Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek
in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te boeken
voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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Amsterdam

Arnhem

Neder-Rij n

Waal

Deventer

Dinsdag 6 April: Arnhem - Zwolle
Tijdens het ontbijt lichten we het anker en
zetten koers richting de IJssel. Tijdens deze
eerste vaardag begint het eerste kaarttoernooi. Tussen de kaartrondes door heeft u
volop tijd om van het uitzicht te genieten. In
de loop van de middag meren we af in Zwolle
en heeft u nog de gelegenheid voor het maken van een wandeling door de Hanzestad.

Woensdag 7 April:
Zwolle - Leeuwarden

Maandag 11 oktober: Arnhem
U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom
aan boord. Wij blijven nog tot de volgende
ochtend in Arnhem liggen. Vanavond kunt u
alvast kennis maken met uw medereizigers.

poort. Maar Sneek heeft ook diverse musea,
een gevarieerd winkelcentrum met gezellige
terrassen en cafés. Aan het einde van de
middag varen we door naar Lemmer waar
we gaan overnachten.

Dinsdag 12 oktober: Arnhem - Enkhuizen
Tijdens het ontbijt lichten we het anker en zetten koers via het Amsterdam Rijnkanaal naar
Enkhuizen. Tijdens deze eerste vaardag begint
het eerste kaarttoernooi. Tussen de kaartrondes door heeft u volop tijd om van het uitzicht
te genieten. Aan het einde van de middag
meren we af in Enkhuizen en heeft u nog de
gelegenheid voor het maken van een wandeling door het centrum van de haringstad.

Vrijdag 9 April:
Lemmer - Deventer
U heeft vandaag weer genoeg tijd om een
kaartje te leggen. Al voor het ontbijt gooien
we de trossen los in Lemmer en zetten we
koers richting Deventer. In de middag arriveren wij in deze oude Hanzestad. Deventer
biedt u vele bezienswaardigheden zoals het
Historisch museum en het Speelgoedmuseum of de Grote of Lebuïnuskerk met zijn imposante toren. Vanavond kunt u genieten
van het Captains Dinner, gevolgd door een
gezellige feestavond met live muziek.

Woensdag 13 oktober:
Enkhuizen - Oudeschild
We laten Enkhuizen achter ons en zodra we
door de Stevinsluis bij Den Oever zijn, maken
we de oversteek naar het Waddeneiland Texel.
Vanuit de haven Oudeschild kunt u tijdens een
busrondrit(*) het eiland bezichtigen. Het is het
grootste Waddeneiland van Nederland en telt
slechts 7 dorpjes. Het Nationaal park ‘Duinen
van Texel’ is het grootste beschermde natuur
gebied op het eiland. Midden in dit park ligt
het Ecomare waar gestrande zeehonden- en
vogels worden opgevangen om aan te sterken.
In de VOC tijd was Texel het bevoorradingspunt van handelsschepen die op het punt
stonden uit te varen naar verre oorden.

Via o.a. het Sneekermeer en het Van Harinxma-kanaal bereiken we de Friese hoofdstad
Leeuwarden. Een stadswandeling door de Zaterdag 10 April:
binnenstad is een echte aanrader. De oude Deventer - Arnhem
panden dateren uit de tijd van Willem van De laatste dag van de reis is helaas alweer
Hamburg
Oranje. De vele smalle straatjes met hun
sta- aangebroken. We vertrekken al vroeg en zulBremerhaven
tige huizen komen bijna allemaal uit op de len om 15.30 uur in Arnhem aankomen waar
winkelstraat. Hier kunt u winkelen of even wij afscheid van u nemen.
Elbe
een terrasje pakken.
Bremen

• Welkomstcocktail

Donderdag 8 April:
Leeuwarden - Sneek - Lemmer
Al vroeg bevinden we ons weer op de smalle
Friese kanalen richting de watersportstad
Sneek. Onder andere bekend van Hannover
de Sneekweek
en de, in het centrum gelegen, WaterOsnabruck
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• Minimaal zes klaverjastoernooien
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Eén avond met live entertainment
• Captains Dinner

Berlijn
Spree

Donderdag 14 oktober:
Oudeschild - Alkmaar

Azolla

de hele wereld staat Alkmaar bekend als
Kaasstad, maar deze prachtstad heeft nog
veel meer te bieden. Zin om te winkelen? In
de overzichtelijke binnenstad van Alkmaar
zitten alle bekende ketens bij elkaar. Of
dwaal langs unieke Alkmaarse winkeltjes in
de historische oude binnenstad.

Vrijdag 15 oktober: Alkmaar Zaanse Schans - Wijk bij Duurstede
U heeft vandaag weer genoeg tijd om een
kaartje te leggen. In de ochtend maken we
onderweg naar Wijk bij Duurstede eerst een
stop bij de Zaanse Schans. We gaan voor
even terug naar de tijd van molens, kaas- en
klompenmakerijen. Overal om ons heen is
de karakteristieke Zaanse bouwstijl te herkennen. We vervolgen onze reis naar Wijk bij
Duurstede waar u vanavond kunt u genieten
van het Captains Dinner, gevolgd door een
gezellige feestavond met live muziek.

Zaterdag 16 oktober:
Wijk bij Duurstede - Arnhem
De laatste dag van de reis is helaas alweer
aangebroken. We vertrekken al vroeg en zullen om 15.30 uur in Arnhem aankomen waar
wij afscheid van u nemen.

6-daagse Kaartcruise Texel
Vertrekdata
Oktober

Azolla
11

Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut B
2p-hut C (2 p bed)
2p-hut

420
455
455
495

Prijzen promenadedek
2p-hut
1p-hut

525
615

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Azolla 55
•
Het is niet mogelijk om de avond voor
vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,-p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te
boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.

Leeuwarden

Oudeschild

• Minimaal zes klaverjastoernooien

Noordzee

• Meerdere excursiemogelijkheden

Den Helder

• Eén avond met live entertainment
Alkmaar

• Captains Dinner

Nederland
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Amsterdam
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Gouda
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• Welkomstcocktail

Vandaag zetten we koers naar Alkmaar. Over

Maagdenburg
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U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom
aan boord. Wij blijven nog tot de volgende
ochtend in Arnhem liggen. Vanavond kunt u
alvast kennis maken met uw medereizigers.

Wes
er

Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut B
2p-hut C (2 p bed)
2p-hut

De tweede kaartcruise die wij dit jaar in ons programma hebben
opgenomen is een nieuwe 6-daagse cruise naar Texel. Via interessante
steden aan het IJsselmeer bereiken we dit Waddeneiland. Ook tijdens
deze reis worden er tenminste zes kaarttoernooien gehouden waaraan
u vrijblijvend kunt deelnemen. Houdt u van een kaartje leggen en van
varen dan moet u beslist deze reis niet overslaan.
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Amsterdam

Het hart van Nederland
6 dagen
v.a. € 570,-
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6-daagse Het hart van Nederland

Na de kennismaking aan boord vertrekken
we om 09.30 uur. Onderweg naar Kampen

passeren we al diverse Hanzesteden zoals
Deventer en Zutphen. Aan het einde van de
middag leggen we aan in Kampen. Een wan-

Frankrijk

deling door deze stad is zeker een aanrader.
In de binnenstad zijn de sporen uit de Gouden
Eeuw nog duidelijk herkenbaar.

Donderdag: Amsterdam - Gouda
Dinsdag: Kampen - Harderwijk
We verlaten de IJssel en varen via de Randmeren naar Harderwijk. De vele winkels in het
gezellige centrum nodigen uit voor een middagje shoppen. Of bezoek het in de haven
gelegen Dolfinarium, het grootste zeezoogdierenpark van Europa.

Woensdag: Harderwijk Spakenburg - Amsterdam

Wijk bij Duurstede

34

zich bij uitstek voor het maken van een rondvaart(*) door de Amsterdamse grachten.

Al voor het ontbijt zetten we koers naar Spakenburg. Een voormalig vissersdorp aan de
Zuiderzee dat tot op de dag van vandaag
nog steeds bekend staat om de klederdracht.
De volgende bestemming is onze hoofdstad
Amsterdam, waar we aan het einde van de
middag arriveren. De namiddag of avond leent

Een absoluut hoogtepunt van deze reis is het
varen over de Kostverlorenvaart. We varen
dwars door het centrum de hoofdstad uit.
Vanaf het schip heeft u een prachtig uitzicht
op de luchthaven Schiphol en de laaggelegen
Haarlemmermeerpolder. Via het weidse Groene Hart bereiken we in de loop van de middag
de kaasstad Gouda. De oude gevels rondom
het marktplein in Gouda zijn een lust voor het
oog. Gouda staat niet alleen bekend om kaas,
ze bakken er ook heerlijk verse stroopwafels.
In deze mooie stad is het op donderdag koopavond.

Vrijdag: Gouda - Wijk bij Duurstede

schouwen van deze wereldhaven vervolgen
we onze tocht over de Lek naar Wijk bij Duurstede, waar we tegen het einde van de middag
afmeren.

Zaterdag:
Wijk bij Duurstede - Arnhem
Bij Wijk bij Duurstede gaat de Lek over in de
Nederrijn. We passeren nog twee sluizen en
dan is de reis bijna ten einde. Ter afsluiting
genieten wij nog van de lunch aan boord.
Om 14.00 uur arriveren we in Arnhem, waar wij
helaas afscheid van u moeten nemen.

• Welkomstcocktail

el

Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut B
2p-hut C (2 p bed)
2p-hut

610
655
655
700

570
615
615
660

Prijzen promenadedek
2p-hut
1p-hut

740
820

700
770

Moez

Wie goed kijkt hoeft helemaal niet naar het buitenland voor een mooie
reis. Tijdens deze cruise doen we enkele parels uit het Nederlandse
landschap aan. Van een Hanzestad als Kampen naar prachtige plaatsen als Amsterdam en Wijk bij Duurstede. Stuk voor stuk interessante
steden, elk met hun eigen verhaal.
Maandag: Arnhem - Kampen
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Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Azolla 55
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de
avond voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 162.

• Meerdere excursiemogelijkheden
• Eén avond met live entertainment
• Captains Dinner

Via de Hollandse IJssel varen we ’s morgens
eerst langs de Rotterdamse haven. Na het aan-

35

Puur Nederland
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7 dagen
v.a. € 700,-
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7-daagse Puur Nederland

Amsterdam

Zondag/Dinsdag: Arnhem - Amsterdam

Dinsdag/Donderdag:
Hoorn - Sneek

Donderdag/Zaterdag:
Urk - Hasselt - Deventer

Om 17.00 uur heten wij u van harte welkom
aan boord van de Rembrandt van Rijn. Aan
het begin van de avond lichten wij het anker
en varen naar Amsterdam, waar wij de volgende ochtend zullen arriveren. Na het diner
kunt u in de gezellige lounge nader kennismaken met uw medepassagiers.

Vandaag vertrekken wij bijtijds naar Sneek,
dat dichtbij het Sneekermeer is gelegen. De
stad is rijk aan monumenten en mooie stadsgezichten. Het bekendste monument is de
Waterpoort uit 1613. Ook het stadhuis en de
Grote Kerk zijn zeker de moeite waard om te
bekijken.

In de loop van de middag zullen wij in Hasselt aanmeren. Wandel eens door de vele
smalle straten van deze Hanzestad. De oude
gevels, mooie lantaarns en uitnodigende
authentieke winkels geven de rijke geschiedenis goed weer. Tijdens het diner vervolgen
wij onze reis naar Deventer.

Maandag/Woensdag:
Amsterdam - Hoorn

Woensdag/Vrijdag:
Sneek - Lemmer - Urk

Vrijdag/Zondag:
Deventer - Zutphen

Amsterdam is een bruisende stad met een
rijk verleden en tientallen bezienswaardigheden. Een bezoek aan een museum, een
stadswandeling, lekker shoppen of een
stadsrondrit(*), de keuze is aan u. Tijdens de
lunch verlaten wij Amsterdam en vervolgen
we onze reis naar Hoorn. De maritieme sfeer
uit het verleden is nog goed zichtbaar in
Hoorn. De Hoofdtoren en de smalle huizen
met trap- en klokgevels vormen een prachtig panorama en geven het gezellige en intieme karakter van de stad weer.

Onze eerste bestemming van vandaag is
Lemmer. Hier zullen we de middag doorbrengen. Lemmer heeft de gemoedelijke
sfeer van een oude havenplaats met monumentale panden en het grootste nog
werkende stoomgemaal ter wereld, het
Woudagemaal. Aan het begin van de avond
zullen wij door varen naar het vissersplaatsje
Urk, waar u nog heerlijk over de promenade
kunt wandelen.

Vanaf onze aanlegplaats wandelt u zo het
sfeervolle centrum in. Deventer is één van
de oudste steden van Nederland. Tijdens
de middeleeuwen kwamen er kooplieden
uit heel Europa naar deze plaats om deel te
nemen aan de jaarmarkten. Er zijn dan ook
nog tal van monumenten die herinneren
aan de Hanzetijd, bijvoorbeeld het prachtige pand ‘De Drie Haringen’ aan de Brink.
Aan het einde van de ochtend vervolgen we
onze reis en varen we door naar Zutphen.
Rondom het centrum zijn de vestingwerken

op tal van plaatsen nog tastbaar aanwezig.
U raakt hier niet uitgekeken. ‘s Avonds zal er
in het restaurant een heerlijk Farewell Dinner
geserveerd worden.

Zaterdag/Maandag:
Zutphen - Arnhem
De laatste dag van deze prachtige cruise is
aangebroken. U kunt de dag rustig beginnen
met een overheerlijke champagnebrunch.
Onze thuishaven Arnhem komt al in zicht.
Om 11.00 uur vindt hier de ontscheping
plaats. Wij wensen u alvast een goede reis
naar huis en graag tot ziens!

• Welkomstcocktail

Vertrekdata
Mei
Juli
Prijzen hoofddek
2p-hut

Frankrijk

Prijzen promenadedek
3p-hut
2p-hut
Suite 2-personen
Suite 3-personen

Bernkastel
Rembrandt
9
Luxemburg 27
Trier

Grevenmacher
Moez

Van onze hoofdstad in het westen tot de Hanzesteden in het oosten, Nederland heeft zoveel moois te bieden. Gezellige winkelstraatjes, eeuwenoude panden en statige monumenten. En natuurlijk geen toepasselijker
schip om al dat moois mee te bekijken dan de Rembrandt van Rijn!
Zutphen
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Saarburg
825

700
895
1.655
1.160
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Extra informatie

Stra

• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
Bre
• Minimum aantal personen:
Rembrandt van Rijn 75
•
Het is niet mogelijk om de avond voor
vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te
boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.

• Meerdere excursiemogelijkheden
• Eén keer lokaal entertainment
• High Tea
• Gehele reis live entertainment
• Farewell Dinner
• Champagnebrunch
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Hoorn

Hollandsch Glorie
7 dagen
v.a. € 690,-
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Tijdens deze nieuwe reis bezoeken we veelal plaatsen met een rijk verleden. Plaatsen zoals Kampen, Medemblik, Hoorn en Nijmegen hebben
vroeger gouden tijden meegemaakt. Dat ziet u terug in statige panden,
stadsmuren en kastelen. Een prachtige nieuwe reis die u deels mee
terugneemt naar de Gouden Eeuw.
Donderdag: Arnhem - Kampen

Vrijdag: Kampen - Urk - Medemblik

De inscheping van deze nieuwe reis geschiedt
in Arnhem. Zodra iedereen aan boord is verlaten wij Arnhem en zetten koers naar Kampen. Deze aan de IJssel gelegen Hanzestad
behoorde vroeger tot één van de bekendste
handelssteden van Europa. In de binnenstad
treft u nog tal van prachtige monumenten,
die aan deze tijd doen herinneren.

We verlaten de IJssel al vroeg en zodra we ons
op het IJsselmeer begeven komt Urk in zicht.
Voor de drooglegging van de Zuiderzee was
Urk nog een eiland waar de visserij een hele
belangrijke rol speelde. In de gezellige haven
is het op een terrasje genieten geblazen van
heerlijk gerookte IJsselmeerpaling of een
vers gebakken visje van de Urker vissers. Een

Horizon

7-daagse Hollandsch Glorie
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bezoek aan de vuurtoren of de IJsselmeerafslag zijn eveneens de moeite waard. Tijdens
de lunch steken we het IJsselmeer over naar
Medemblik. De Oude en de Oosterhaven zijn
samen met enkele monumenten in het centrum herkenbare overblijfselen uit de bloeiende Gouden Eeuw. Medemblik vergaarde
haar welvaart door middel van de houthandel en de vaart op het Oostzeegebied.

Zaterdag:
Medemblik - Oudeschild (Texel)

Urk

(pag. 154

In de ochtend maken we de oversteek naar
Texel. Vanuit de haven van Oudeschild kunt
u tijdens een busrondrit(*) het eiland bezichtigen. Het is het grootste Waddeneiland van
Nederland en telt slechts 7 dorpjes. Het Nationaal park ‘Duinen van Texel’ is het grootste
beschermde natuur gebied op het eiland.
Midden in dit park ligt het Ecomare waar
gestrande zeehonden- en vogels worden
opgevangen om aan te sterken. In de VOC
tijd was Texel het bevoorradingspunt van
handelsschepen die op het punt stonden uit
te varen naar verre oorden.

Zondag:
Oudeschild (Texel) - Stavoren - Hoorn

Dinsdag:
Wijk bij Duurstede - Nijmegen

We zetten weer koers naar het vasteland.
Rond koffietijd komen we aan in Stavoren.
In de haven staat het standbeeld van het
“Vrouwtje van Stavoren”. Een rijke koopmansweduwe uit de bekende sage. Tijdens
de lunch steken we weer het IJsselmeer
over naar Hoorn. Een leuke winkelstad met
een sfeervol centrum. De levendige haven
herbergt veel bezienswaardigheden uit het
rijke VOC-verleden. De Hoofdtoren prijkt
prominent in de haven en is één van de laatste overgebleven verdedigingswerken uit de
late Middeleeuwen.

Via de Waal varen we stroomopwaarts naar
één van de oudste steden van Nederland,
Nijmegen. Deze stad heeft een rijke geschiedenis en veel bezienswaardigheden liggen
op loopafstand. De Waag op de Grote Markt,
de Sint-Stevenskerk en het Valkhof zijn zeker
de moeite waard om vanmiddag te gaan bekijken. ’s Avonds zal de kapitein u uitnodigen
voor het Captains dinner.

Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut B
2p-hut
1p-hut

690
740
770
945

710
760
790
965

Prijzen promenadedek
2p-hut

835

855

Woensdag:
Nijmegen - Arnhem

• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Horizon 65

Maandag:
Hoorn - Wijk bij Duurstede
We verlaten het mooie Hoorn en zetten
koers naar onze volgende overnachtingsplaats van deze fantastische reis. In Wijk bij
Duurstede getuigen o.a. het kasteel Duurstede en de Molen ’Rijn en Lek’ van een rijke
geschiedenis.

Deze nieuwe prachtige reis door Nederland
is bijna ten einde. Nadat u genoten heeft van
een heerlijke brunch arriveren wij om 14.00
uur weer in Arnhem, waar wij afscheid van
elkaar nemen.

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Eén avond live entertainment
• Captains Dinner
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Extra informatie

•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 162.
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7-daagse Maastricht met een vleugje België

Deze bourgondische reis door Zuid-Nederland en België combineert alle geneugten van het leven. Heerlijk genieten van cultuur, geschiedenis, culinaire
verrassingen, gezelligheid en diverse winkelmogelijkheden.
Donderdag: Arnhem - Willemstad
De inscheping geschiedt op donderdagochtend in Arnhem. Zodra iedereen aan boord
is gooien we om 09.30 uur de trossen los
en varen we naar onze eerste bestemming

Willemstad. Onderweg zal de bemanning
aan u worden voorgesteld en kunt u nader
kennis maken met uw medepassagiers. Na
het diner kunt u nog een wandeling maken
door deze vestingstad.

Maastricht

Vrijdag:
Willemstad - Antwerpen
Het centrum van deze bourgondische havenstad biedt tal van mogelijkheden. Breng
een bezoek aan één van de diverse musea
zoals het diamantmuseum. Antwerpen staat
ook al jaren bekend als winkelstad. De verschillende winkelstraten liggen op loopafstand van elkaar.

Zaterdag:
Antwerpen - Luik
Met het prachtige Antwerpen nog in gedachten vervolgen we onze reis over het
Albertkanaal en meren in de loop van de
middag aan in Luik. De grootste stad van
Wallonië is vooral bekend om de industrie,
maar de binnenstad herbergt verrassend
veel leuke, vaak autovrije straatjes en gezellige pleinen.

40

Zondag: Luik - Maastricht

Dinsdag: Roermond - Cuijk

We blijven nog tot halverwege de ochtend
in Luik liggen zodat u nog even de gelegenheid heeft om “La Batte” te bezoeken. Dit
is de grootste en oudste markt van België.
Maastricht, onze bestemming van vandaag,
is zonder twijfel dé bourgondische hoofdstad van Nederland. Een stad met een groot
historisch verleden. Smalle winkelstraten
met prachtige panden en niet te vergeten
het Vrijthof. Aan dit plein vindt men gezellige cafés, terrassen en de imposante oude
Sint Servaasbasiliek.

Deze ochtend genieten we al varend van de
omgeving van Noord-Limburg. Na de lunch
arriveren we in Cuijk. ‘s Middags kunt u deelnemen aan een excursie(*) of op eigen gelegenheid dit Brabantse dorp bezichtigen.
Op de laatste avond wordt traditiegetrouw
het Captains Dinner geserveerd en aansluitend zorgt een muzikant voor een gezellige
avond.

Maandag: Maastricht - Roermond
We bevinden ons inmiddels op de Nederlandse Maas. De winkelliefhebbers kunnen
vandaag hun hart ophalen. Zowel in de
binnenstad als het outletcentrum zijn de
winkels geopend. Het oude karakter van de
binnenstad en gezellige terrassen zorgen
voor een mooie dag.

Woensdag: Cuijk - Arnhem
Deze prachtige reis door Nederland en België
is bijna ten einde. Om 14.00 uur leggen wij
in Arnhem de loopplank voor u uit en is het
weer tijd om afscheid te nemen.

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Eén avond met live entertainment
• Captains Dinner
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Vertrekdata
Horizon
Mei
13
Augustus		5
Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut B
2p-hut
1p-hut

690
740
770
945

710
760
790
965

Prijzen promenadedek
2p-hut

835

855

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Horizon 65
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 162.
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8-daagse Bloemencruise (vanaf
Rotterdam)
Dinant
Vertrekdata
April

Centraal in deze kleurrijke cruise staat een bezoek aan de Keukenhof. De
miljoenen bloemen in bijna net zoveel kleuren zijn een lust voor het oog.
Later tijdens deze reis door Nederland varen we naar Texel en Harlingen.
Via het IJsselmeer en het Zilverstadje Schoonhoven komen we weer in de
havenstad Rotterdam aan.
Woensdag: Rotterdam - Gouda
Vanaf 16.00 uur verwelkomen wij u aan
boord in Rotterdam. Zodra iedereen aan
boord is gooien we de trossen los en zetten
we koers naar Gouda. Na het diner kunt u
nog een wandeling maken in de binnenstad.

Donderdag:
Gouda - Nieuwe Meersluis - Zaandam
Deze ochtend blijven we in Gouda liggen. In
de binnenstad staat op het marktplein het
prachtige stadshuis. Hier vindt in de zomer
de kaasmarkt plaats. Ook staat Gouda bekend om zijn kaarsen en heerlijke stroopwafels. In de middag varen we dwars door de
prachtige natuur van het Groene Hart. Na
een oponthoud van enkele uren bij de

42

Nieuwe Meersluis varen we vannacht in konvooi door Amsterdam en vervolgen onze
weg naar Zaandam waar we halverwege de
nacht zullen afmeren.

Vrijdag: Zaandam - Enkhuizen
Na het ontbijt staan de bussen klaar voor een
excursie naar de Keukenhof(*). De bloementuinen in de Keukenhof zijn een heus lentefeest; met 7 miljoen bolbloemen op 32 hectare wordt het hele park beheerst door
fantastische geuren en kleuren. Langs en
door de prachtig aangelegde tuinen en waterpartijen kunt u heerlijk wandelen en genieten van de schitterende bloemenpracht.
Zodra de deelnemers van de excursie weer
terug aan boord zijn varen we verder naar

Keukenhof

Enkhuizen. De vestingwallen in het vissersplaatsje die uit de 17e eeuw dateren zijn
goed bewaard gebleven. De Drommedaris
is de zuidelijke toegangspoort van de stad
Enkhuizen en tevens het bekendste gebouw.

Zaterdag:
Enkhuizen - Oudeschild (Texel)
We volgen de IJsselmeerkust naar het noorden en via Den Oever steken we de Waddenzee over naar Texel waar we na de lunch in
Oudeschild aankomen. Hier vindt u het maritiem museum Kaap Skil. In dit openlucht
museum vertellen strandjutters hun verhalen en leert u veel over de geschiedenis van
Texel en het vissersplaatsje Oudeschild.

Zondag: Oudeschild (Texel) Harlingen - Makkum
We laten Oudeschild al vroeg achter ons en
steken nogmaals de Waddenzee over. Met

wat geluk zien we onderweg wel enkele zeehonden op een zandbank rusten. Tijdens de
lunch arriveren we in het Friese Harlingen.
Door de gunstige ligging aan zee, groeide
Harlingen uit tot een belangrijke havenstad.
De prachtig gerestaureerde pakhuizen aan
de havens getuigen nog steeds van de handel met exotische landen. Aan het einde van
de middag vervolgen we onze reis naar
Makkum waar we gaan overnachten.

Maandag:
Makkum - Hoorn
In de ochtend vervolgen we onze reis
naar Hoorn. Deze levendige havenstad aan
het IJsselmeer herbergt veel bezienswaardigheden uit het rijke VOC-verleden. In de
schitterende monumentale panden zijn nu
diverse leuke winkels, restaurants en musea
te vinden.

Dinsdag: Hoorn - Schoonhoven
Nog voor het ontbijt gooien we de trossen
los en varen we naar Schoonhoven. In dit
plaatsje aan de Lek staat de zilversmeedkunst nog steeds centraal. Bewijs hiervan
zijn de vele monumentale zilverwerkplaatsen en zilversmid-woningen, alsmede de
enige vakschool voor goud- en zilversmid.

Woensdag: Schoonhoven - Rotterdam
De laatste dag van deze kleurrijke en interessante reis is alweer aangebroken. We meren
om ca. 10.00 uur aan in Rotterdam en dan is
het weer tijd om afscheid van u te nemen.

Welkomstcocktail
• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Twee avonden live entertainment
• Captains Dinner
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Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Horizon 65
•
Het is niet mogelijk om de avond voor
vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te
boeken voor € 120,- p.p.
• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 162.
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Horizon
Het mooiste van Zeeland en België, dát ontdekt u tijdens deze mooie en
sfeervolle voorjaarsreis. Imposante steden als Antwerpen en Gent wisselen
we af met prachtige provinciale stadjes als Terneuzen en Middelburg.
Een heerlijke combinatie van cultuur, natuur en geschiedenis.
Woensdag/Donderdag:
Rotterdam - Willemstad
Om 16.00 uur bent u van harte welkom aan
boord van de Horizon in Rotterdam. Zodra

iedereen aan boord is gooien we de trossen
los en vertrekken we naar Willemstad. Hier
kunt u na het diner nog een wandeling maken.

Donderdag/Vrijdag:
Willemstad - Antwerpen
Na een vroeg vertrek uit Willemstad bereiken
we aan het begin van de middag het sfeervolle Antwerpen. De rest van dag kunt u in
deze stad doorbrengen. De Keyserlei en de
Meir, met een uitgebreid aanbod van winkels, cafés en terrassen, zijn ware trekpleisters voor de vele toeristen in deze stad.

Vrijdag/Zaterdag:
Antwerpen - Gent

Brugge
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Gent kenmerkt zich door de vele gebouwen uit vervlogen tijden. De imposante
Sint-Baafskathedraal behoort tot één van
de pronkstukken van deze stad. Een andere
bezienswaardigheid die u niet mag mis-
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8-daagse Nederland en België (vanaf Rotterdam)
Vertrekdata
April
Oktober

sen tijdens uw bezoek aan Gent, is kasteel
Het Gravensteen. ’s Middags kunt u gebruik
maken van de bustransfer(*) naar het centrum van de stad en kunt u veel van deze
bezienswaardigheden bekijken. Ook kunt u
er voor kiezen om in de gezellige binnenstad
te winkelen of een terrasje te pakken.

eeuwenlang wordt gewerkt tegen en met het
water. De dijken langs de Westerschelde, het
sluizencomplex en het kanaal van Gent naar
Terneuzen, met veel internationale bedrijvigheid, zijn hier de resultaten van.

Zaterdag/Zondag:
Gent - Brugge

We steken de Westerschelde over en via het
Kanaal van Walcheren bereiken we rond het
middaguur de Zeeuwse hoofdstad Middelburg. In de historische kern liggen vele bezienswaardigheden zoals het fraaie stadhuis
aan de Markt en de Abdij met de 91 meter
hoge abdijtoren die de Lange Jan genoemd
wordt.

We blijven nog even in België, want onze volgende bestemming is Brugge. Een bezoek
aan het historische Brugge laat niemand onberoerd. Monumentale trapgevels, feeërieke
reien (grachten) en schilderachtige stadsgezichten, de Breydelstad ademt cultuur en
geschiedenis.

Zondag/Maandag:
Brugge - Terneuzen
Terneuzen, gelegen aan de machtige rivier de
Westerschelde, is een maritieme stad waar al

Maandag/Dinsdag:
Terneuzen - Middelburg

Dinsdag/Woensdag:
Middelburg - Hellevoetsluis
In Hellevoetsluis is van alles te doen en te
zien. Het bezoeken van de diverse musea
in het oude vestinghart is zeker de moeite

waard, evenals het bekijken van de verdedigingswerken in de vesting. En wat te denken van de jachthavens, de vele prachtige
oude gebouwen en het uitgestrekte strand!
‘s Avonds kunt u aan boord genieten van
het Captains Dinner en is er een feestelijke
afscheidsavond.

Woensdag/Donderdag:
Hellevoetsluis - Rotterdam
De laatste dag van uw reis is alweer aangebroken. We arriveren vroeg in de ochtend in
Rotterdam en maken een mooie tocht langs
het havengebied van deze prachtige wereldstad. We meren om ca. 10.00 uur aan en dan
is het weer tijd om afscheid te nemen.

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Twee avonden live entertainment
• Captains Dinner
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Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Horizon 65
•
Het is niet mogelijk om de avond voor
vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te
boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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Wilt u het mooiste van Nederland en België combineren in één prachtige
reis? Dan is deze cruise zeker iets voor u. Van het knusse Roermond tot het
statige en bourgondische Antwerpen, u zult zich geen moment vervelen.
Woensdag/Vrijdag:
Arnhem - Roermond
Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom aan
boord. Aan het begin van de avond wordt,
onder het genot van een welkomstcocktail,
de bemanning aan u voorgesteld. Daarna
Roermond

zal in het restaurant een heerlijk diner geserveerd worden. Na afloop van het diner zal
de muzikant in de lounge voor een gezellige
avond zorgen.

Donderdag/Zaterdag: Roermond
Terwijl u van het ontbijt geniet, begeven we
ons op de Limburgse Maas en komen we aan
op onze plaats van bestemming, Roermond.
Deze sfeervolle stad, ook wel ‘Bruisend hart
van Limburg’ genoemd, is rijk aan culturele
bezienswaardigheden. Roermond heeft een
gezellig winkelhart en een unieke ligging
aan de Maasplassen. De binnenstad met
haar mooie pleinen herbergt een schat aan
historische bouwwerken, zoals kerken en
oude handelshuizen. Ook kunt u naar het
nabijgelegen outletcentrum.

Vrijdag/Zondag: Roermond - Maastricht
Al vroeg in de ochtend laten wij Roermond
achter ons en varen we naar Maastricht. In
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Maastricht is van alles te beleven. Zo zijn er
onder andere diverse musea, schatkamers,
kunstgalerijen en theaters. Het centrum
barst van de monumenten, zoals statige
oude huizen, kloosters, eeuwenoude stadsmuren met torens en ingenieuze ondergrondse verdedigingswerken. Uiteraard mogen de Sint Servaeskerk, de winkelstraten
en de gezellige terrassen op het Vrijthof
aan uw bezoek niet ontbreken. Aan boord
zullen wij een heerlijke punt Limburgse vlaai
serveren!

Zaterdag/Maandag:
Maastricht - Hasselt
Via het Albertkanaal varen we naar het Belgische Hasselt. Hier zullen we aan het begin
van de middag aanmeren. Deze stad heeft
tevens de bijnaam ‘Hoofdstad van de Smaak’
en dankt dit aan zijn vele horeca- en modezaken. Wist u dat jenever en Hasselt onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn? Middenin de stad vindt u het Jenevermuseum,
dat een bezoek zeker waard is.

Zondag/Dinsdag: Hasselt - Antwerpen
We vervolgen onze reis over het Albertkanaal naar Antwerpen waar we aan het
einde van de middag zullen aankomen. Antwerpen is een levendige stad. Het centrum
is overzichtelijk en grotendeels autovrij, dus
ideaal om te voet te verkennen. Het stralende middelpunt van Antwerpen is de Grote
Markt met om de hoek de torenhoge OnzeLieve-Vrouwekathedraal.

Maandag/Woensdag:
Antwerpen - Willemstad
Tijdens een korte rondrit(*) in de ochtend
krijgt u de mooiste plekjes van Antwerpen
te zien, waarna u op eigen gelegenheid het
prachtige centrum kunt ontdekken. Aan het
begin van de middag vertrekken we uit
Antwerpen en zetten koers naar Willemstad
waar we zullen overnachten.

Dinsdag/Donderdag:
Willemstad - Wijk bij Duurstede

door het Hollandse landschap voor de boeg.
In de loop van de middag bereiken we Wijk
bij Duurstede, een gezellige plaats aan de
Lek waar u vanuit de haven meteen de stad
in loopt. ’s Avonds nodigen wij u uit voor het
Farewell Dinner.

Woensdag/Vrijdag:
Wijk bij Duurstede - Arnhem
De reis is bijna ten einde, nog enkele uren varen. Na de champagnebrunch nemen we om
11.00 uur afscheid van u. Wij zijn er zeker van
dat u heeft genoten van deze bijzondere reis
en wensen u een goede reis naar huis!

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Eén keer lokaal entertainment

Moez

Frankrijk

(pag. 148

• Gehele reis live entertainment
• Farewell Dinner
• Champagnebrunch

Vandaag hebben we een mooie vaardag

47

)

8-daagse Nederland & België
Vertrekdata
Mei
September
Prijzen hoofddek
2p-hut
Prijzen promenadedek
3p-hut
2p-hut
Suite 2-personen
Suite 3-personen

Rembrandt
26
17

950

805
1.030
1.905
1.335

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen:
Rembrandt van Rijn 75
•
Het is niet mogelijk om de avond voor
vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te
boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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Tijdens deze heerlijk ontspannen reis pakt u het mooiste van ZuidwestNederland en België mee. Van de typisch Hollandse kaasstad Gouda en de
Deltawerken bij Neeltje Jans tot de grandeur van Antwerpen en ongeveer
alles wat daar tussen zit. Gaat u mee?
Maandag 23 augustus: Arnhem Wijk bij Duurstede - Nieuwpoort
De inscheping voor deze nieuwe reis vindt
plaats in Arnhem. Zodra alle passagiers aan
boord zijn varen wij via de Nederrijn naar
Wijk bij Duurstede. De historische binnenstad herbergt tal van monumenten, zoals de
Grote Kerk, de molen Rijn & Lek en het oude
Stadhuis op de Markt. Tijdens het diner varen
wij via de Lek verder naar Nieuwpoort waar
wij de eerste nacht van deze ontdekkingsreis
zullen doorbrengen.

Dinsdag 24 augustus:
Nieuwpoort – Dordrecht - Gouda
Al vroeg komen we in Dordrecht aan. We
blijven hier de gehele ochtend, dus er is voldoende tijd om één van de oudste steden
van Nederland te ontdekken. Via de Noord,
de Nieuwe Maas en de Hollandse IJssel arriveren wij in de middag in Gouda waar
een bezoek aan de Markt niet mag ontbreken. Gouda is onder andere bekend om zijn
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stroopwafels, kaas, kaarsen en aardewerk.
In de historische binnenstad is het stadhuis
het bekendste monument.

Woensdag 25 augustus:
Gouda - Rotterdam – Willemstad
Terwijl u geniet van het ontbijt komt de skyline van de havenstad Rotterdam al in het
zicht. Duizenden containerschepen varen
hier jaarlijks af en aan. Vanaf de Euromast
heeft u een mooi uitzicht over de havens
en het centrum. In het centrum van Rotterdam kunt u naar hartenlust shoppen. In de
vele winkelstraten worden leuke boetiekjes
afgewisseld door de grote winkelketens.
Ook de indrukwekkende Markthal met zijn
opvallende architectuur, leuke winkeltjes
en vele kraampjes is zeker een bezoek meer
dan waard. In de loop van de middag vervolgen we onze reis naar Willemstad. Dit is één
van de best bewaarde vestingsteden van
Nederland. De gehele stad wordt omringd
door vestingwallen. Binnen de wallen staan
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10-daagse Ontdek de pracht van
Zuidwest-Nederland

interessante gebouwen als het Arsenaal, het
voormalige stadhuis en het Mauritshuis.

Donderdag 26 augustus:
Willemstad – Neeltje Jans - Veere
Het werkeiland Neeltje Jans is een onderdeel
van de Oosterscheldekering die samen met
andere waterkeringen in Zeeland, Brabant
en Zuid-Holland de Deltawerken van Nederland vormen. De Deltawerken moeten
deze provincies beschermen tijdens een
stormvloed van de zee. In het informatiecentrum(*), op Neeltje Jans, kunt u alles te weten
komen van de watersnoodramp tot en met
de bouw van de Deltawerken. Aan het eind
van de middag varen we verder naar Veere
waar we zullen overnachten

Zaterdag 28 augustus:
Middelburg - Antwerpen

Dinsdag 31 augustus: Gorinchem Woudrichem - Zaltbommel

Nadat we de Westerschelde zijn overgestoken komen wij rond het middaguur aan in
Antwerpen. Hier kunt u deelnemen aan een
rondrit(*) door het havengebied. Na afloop
wordt u naar het centrum van Antwerpen
gebracht. Hier is o.a. de bekende winkelstraat de Meir die begint op de Groenplaats.

In de ochtend steken we de rivier over naar
het plaatsje Woudrichem, dat gelegen is
nabij Slot Loevestein. Een bezoek aan het
slot(*) behoort tot één van de mogelijkheden. Tijdens de lunch vervolgen we onze
reis. Al van verre ziet u de stompe toren van
Zaltbommel. In de gezellige vestingstad treft
u naast leuke winkeltjes ook eeuwenoude
gevels en stadswallen aan.

Zondag 29 augustus:
Antwerpen - Yerseke
Eenmaal terug op de Zeeuwse wateren leggen we aan bij Yerseke. Beroemd om haar
mosselen, oesters, kreeften en andere heerlijke vissoorten die er dagelijks gevangen
worden. In dit authentieke dorp beleeft u het
leven van de visserij.

Vrijdag 27 augustus: Veere - Middelburg
De Zeeuwse folklore komen vandaag volop
tot uiting. Tijdens de lunch leggen we aan
in de Zeeuwse hoofdstad. Het centrum van
Middelburg herbergt vele fraaie grachtenpanden en kronkelende steegjes. Een bezoek aan het mooie stadhuis op het marktplein mag beslist niet ontbreken als u deze
stad gaat verkennen.

Vertrekdata
Augustus

Maandag 30 augustus:
Yerseke - Gorinchem
Vanochtend richten wij de steven op Gorinchem. Deze, aan de monding van de Linge
gelegen, vestingstad heeft door haar rijke
geschiedenis vele monumentale gebouwen
die het aanzien zeker waard zijn.

Woensdag 1 september:
Zaltbommel - Arnhem

Frankrijk
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1p-hut
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1.340
1.340
1.675

Grevenmacher
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Extra informatie

We zijn alweer aan de laatste dag toegekomen van deze prachtige ontdekkingsreis.
Over de Waal varen we naar Arnhem, waar
om 14.00 uur de ontscheping zal plaatsvinden.

• Welkomstdrankje
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Diverse begeleide wandelingen
• Twee avonden met live entertainment
• Captains Dinner
• Uitgebreide afscheidslunch
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• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Salvinia 75
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,-p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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Dinsdag 10 augustus:
Arnhem - Rotterdam

Donderdag 12 augustus:
Gouda - Willemstad

Om 17.00 uur heten wij u van harte welkom
aan boord van de Rembrandt van Rijn. Aan
het begin van de avond lichten wij het anker
en varen naar Rotterdam, waar wij de volgende ochtend zullen arriveren. Na het diner
kunt u in de gezellige lounge nader kennismaken met uw medepassagiers.

Deze mooie stad gelegen in het Groene Hart
is vooral bekend om de kaasmarkt, kaarsen
en haar heerlijke stroopwafels. In de binnenstad ligt alles op loopafstand. Wandel
eens door de pittoreske straatjes en pak
een gezellig terrasje vanwaar u het prachtige Stadhuis op de Markt kunt bewonderen.
Tijdens de lunch vervolgen we onze reis naar
Willemstad. Dit is één van de best bewaarde
vestingsteden van Nederland. De gehele
stad wordt omringd door vestingwallen. Binnen de wallen staan interessante gebouwen
als het Arsenaal, het voormalige stadhuis en
het Mauritshuis. Na het diner heeft u de mogelijkheid om deze historische stad aan het
Hollandsch Diep te verkennen.

Woensdag 11 augustus:
Rotterdam - Gouda
In de havenstad Rotterdam varen jaarlijks
duizenden containerschepen af en aan.
Vanaf de Euromast heeft u een mooi uitzicht
over deze stad en havens. In het centrum
van Rotterdam kunt u naar hartenlust shoppen. In de vele winkelstraten worden leuke
boetiekjes afgewisseld door de grote winkelketens. Ook de indrukwekkende Markthal
met zijn opvallende architectuur, leuke winkeltjes en vele kraampjes is zeker een bezoek
meer dan waard. In de loop van de middag
zetten we koers naar Gouda.
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Vrijdag 13 augustus:
Willemstad- Terneuzen
Vandaag doorkruisen we eerst de Zeeuwse
wateren tot aan Zeeuws-Vlaanderen. Via de
Volkerak- en de Krammersluizen bereiken we
het kanaal van Zuid-Beveland. Nadat

Dinant

we de Westerschelde hebben overgestoken
bereiken we Terneuzen. Deze havenstad is
bekend om zijn indrukwekkende sluizencomplex, waar per jaar zo’n 70.000 schepen
passeren. In het centrum vindt u oude
panden met opgeknapte gevels, maar ook
gezellige, moderne winkelstraten.

provincies beschermen tijdens een stormvloed van de zee. In het informatiecentrum(*), op Neeltje Jans, kunt u alles te weten
komen van de watersnoodramp tot en met
de bouw van de Deltawerken. In de loop van
de middag varen we verder naar Veere waar
we zullen overnachten.

Zaterdag 14 augustus:
Terneuzen - Middelburg

Maandag 16 augustus:
Veere - Hellevoetsluis

Al vroeg steken we de Westerschelde over
richting Vlissingen waar we het Kanaal van
Walcheren opvaren naar Middelburg. Een
bezoek aan de hoofdstad van Zeeland mag
in deze reis niet ontbreken. In Zeeland hebben ze veel gestreden tegen het water maar
het heeft ze ook veel opgeleverd. Door de
gunstige ligging aan het water werd Middelburg, op Amsterdam na, de belangrijkste
handelshaven van de VOC-tijd.

We verlaten de Zeeuwse wateren en via het
Haringvliet bereiken we Hellevoetsluis. Hier
werden in de voormalige zeehaven, de schepen van de VOC onderhouden. Een mooie
erfenis uit die tijd is de stenen droogdok. Die
nog steeds in gebruik is. Ook de Nederlandse
Marine had hier jarenlang haar vloot liggen.

Zondag 15 augustus:
Middelburg - Neeltje Jans - Veere
Het werkeiland Neeltje Jans is een onderdeel
van de Oosterscheldekering die samen met
andere waterkeringen in Zeeland, Brabant
en Zuid-Holland de Deltawerken van Nederland vormen. De Deltawerken moeten deze

Dinsdag 17 augustus:
Hellevoetsluis - Dordrecht
Door zijn ligging bij drie rivieren als de
Merwede, de Noord en de Oude Maas, was
Dordrecht van oudsher een belangrijke handelsstad. Die historie, rijkdom en cultuur
is nog altijd goed te zien. In de historische
binnenstad treft u zo’n 1.000 monumenten
waarin in een deel daarvan leuke winkels en
restaurants gevestigd zijn.

Rembrandt van Rijn

Woensdag 18 augustus:
Dordrecht - Wijk bij Duurstede

10-daagse Highlights van Zeeland

Onderweg naar Wijk bij Duurstede passeren
we de bekende molens van Kinderdijk en
het zilverstadje Schoonhoven. Aan het begin
van de middag arriveren we in Wijk bij Duurstede. Terwijl u een wandeling maakt door
dit leuke stadje worden aan boord voorbereidingen getroffen voor het Farewell Dinner
en een onvergetelijk afscheidsfeest.

Donderdag 19 augustus:
Wijk Bij Duurstede - Arnhem
De laatste dag van deze prachtige cruise is
aangebroken. U kunt de dag rustig beginnen met een overheerlijke champagnebrunch. Om 11.00 uur komt onze thuishaven
al in zicht. Wij wensen u alvast een goede reis
naar huis en graag tot ziens!

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden

Vertrekdata
Augustus

Frankrijk

Luxemburg

(pag. 148Greven)
macher

Rembrandt
10

Prijzen hoofddek
2p-hut

1.235

Prijzen promenadedek
3p-hut
2p-hut
Suite 2-personen
Suite 3-personen

1.045
1.340
2.480
1.735

Moez

Zeeland is met afstand de meest waterrijke provincie van ons land.
De verschillende eilanden zijn omgeven met grote stukken water en er zijn
hier dan ook veel kleine en gezellige vissersplaatsen. En dat maakt Zeeland
een ideale bestemming om met een riviercruise te verkennen. Bovendien
vindt u er een hoop historie terug, bijvoorbeeld over de VOC-tijd.

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen:
Rembrandt van Rijn 75
•
Het is niet mogelijk om de avond voor
vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te
boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.

• Eén keer lokaal entertainment
• High Tea
• Gehele reis live entertainment
• Farewell Dinner
• Champagnebrunch
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Rondreis Holland
10 dagen
v.a. € 980,-
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Maandag 9 augustus:
Arnhem - Kampen

Dinsdag 10 augustus:
Kampen - Medemblik

We verwelkomen de passagiers aan boord
in Arnhem. Om 09.30 uur starten we de motoren en zetten we koers naar Kampen, ons
einddoel voor vandaag. De Nieuwe Toren in
deze oude Hanzestad heeft maar liefst 47
klokken.

We laten Kampen achter ons en steken het
IJsselmeer over. Tijdens de lunch arriveren
we in het vissersplaatsje Medemblik. ’s Middags kunt u deelnemen aan een bustocht(*)
door de Westfriesche streek naar Hoorn.

Woensdag 11 augustus:
Medemblik - Stavoren - Makkum
Vandaag trotseren we nogmaals het IJsselmeer en varen naar Stavoren, de oudste stad
van Friesland. Het slechts 1000 inwoners
tellende stadje wordt aan drie kanten ingesloten door het IJsselmeer. ’s Middags kunt
u deelnemen aan een excursie(*) door het
Gaasterland met een stop in Hindeloopen.
Het schip vaart ondertussen verder naar
Makkum, waar u na afloop van de excursie
weer aan boord komt.
Stavoren
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Zaanse Schans

Azolla

(pag. 150

10-daagse Rondreis Holland

Via de sluizen van Kornwerderzand en de
Waddenzee zetten wij koers naar het grootste Waddeneiland, Texel. Onze bestemming
Oudeschild ligt aan de zuidzijde van dit
eiland. In en rond het dorp zijn diverse historische elementen uit de tijd van de VOC
bewaard gebleven.

Vrijdag 13 augustus:
Oudeschild (Texel) - Alkmaar
Nadat we de Waddenzee weer zijn overgestoken, varen we via het Noordhollandsch
Kanaal naar Alkmaar waar we tegen het
middaguur aankomen. Alkmaar heeft een
prachtig oud centrum, de beroemde kaasmarkt en leuke winkelstraten met talloze
terrasjes. ‘s Avonds is er livemuziek aan boord
voor een gezellige dansavond.

ting Amsterdam. Door deel te nemen aan de
grachtenrondvaart(*) ziet u onze hoofdstad
eens van een geheel andere kant.

Zondag 15 augustus:
Amsterdam - Alphen aan den Rijn
Nederland op z’n mooist! Vanaf het schip
heeft u een prachtig uitzicht over de laaggelegen Haarlemmermeerpolder. We varen
door het Groene Hart naar Alphen aan den
Rijn. Hier kunt u deelnemen aan een excursie(*) naar het bekende vogelpark Avifauna.

Maandag 16 augustus:
Alphen aan den Rijn - Gouda
Onze volgende bestemming is Gouda, bekend om zijn kaarsen en stroopwafels. De
meeste huizen rondom de Markt zijn gebouwd in gotische stijl en stammen uit de
17e eeuw.

Zaterdag 14 augustus:
Alkmaar - Amsterdam

Dinsdag 17 augustus:
Gouda - Wijk bij Duurstede

Tijdens het ontbijt laten we Alkmaar achter
ons. Langs de Zaanse Schans varen we rich-

Na door de haven van Rotterdam gevaren te
hebben, vervolgen wij de reis naar Wijk bij

Duurstede. Onderweg passeren we de bekende molens van Kinderdijk en het zilverstadje Schoonhoven. Aan het einde van de
middag arriveren we in Wijk bij Duurstede.
Terwijl u een wandeling maakt door dit leuke
stadje worden aan boord voorbereidingen
getroffen voor het Captains Dinner en een
onvergetelijk afscheidsfeest.

Grevenmacher

Trier
Saarburg

Azolla
9
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Saarlou
Sa

Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut B
2p-hut C (2 p bed)
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980
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1.130
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Prijzen promenadedek
2p-hut
1p-hut

1.215
1.350

Vertrekdata
Frankrijk
Augustus

Donderdag 12 augustus:
Makkum - Oudeschild (Texel)

)

Luxemburg
Moez

Als u zich wilt laten verrassen door de oneindige variatie in het Nederlandse
landschap, dan is dit echt een reis voor u. Van Hanzestad tot het IJsselmeer,
van Friesland tot de Waddeneilanden en van de Noord-Hollandse steden
tot het lieflijke Kinderdijk. Elk stukje Nederland heeft zijn eigen charme. Zo
beleeft u tijdens deze cruise hoe rijk het Nederlandse verleden en heden
eigenlijk zijn.

el

Woensdag 18 augustus:
Wijk bij Duurstede - Arnhem

Extra informatie

Tijdens het ontbijt gooien we de trossen los
en varen we over de Lek en de Nederrijn naar
Arnhem. Om 14.00 uur nemen we weer afscheid van u. We zijn er zeker van dat u heeft
genoten van al het moois dat Nederland te
bieden heeft.

• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Azolla 55

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• High Tea
• Twee avonden met live entertainment
• Captains Dinner
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•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,-p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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De naam van deze prachtige reis zegt het al: alles wat Nederland zo mooi
maakt, pakt u onderweg mee. Van de Waddeneilanden tot de Hollandse
Waterlinie en van prachtige natuurgebieden rond het IJsselmeer tot aan de
indrukwekkende Rotterdamse havens. Adembenemend!

Dag 1: Arnhem - Deventer
De inscheping van deze reis geschiedt in
Arnhem. Zodra iedereen aan boord is verlaten wij Arnhem en zetten koers naar Deventer. Deze aan de IJssel gelegen Hanzestad
behoorde vroeger tot één van de bekendste
handelssteden van Europa. In de binnenstad
treft u nog tal van prachtige monumenten,
die aan deze tijd doen herinneren.

Dag 2:
Deventer - Sneek
Via het IJsselmeer varen we bij Lemmer de
Friese wateren op. Onze bestemming van
vandaag is Sneek. Het compacte stadscen-

trum met de grachtengordel en de Waterpoort geven de binnenstad een knus en
gezellig karakter. Diverse waterwegen verbinden Sneek met de vele meren en de rest
van Friesland. De stad is daarom ook populair bij de watersporters.

Dag 3:
Sneek - Harlingen
We verlaten Sneek al vroeg. Onderweg naar
Harlingen passeren we prachtige natuurgebieden, dorpen en steden. In de loop van de
middag zullen we in Harlingen aanmeren.
Hier kunt u deelnemen aan een rondvaart(*)
door de grachten van Harlingen.
Schoonhoven

IJsselmeer

Dag 4:
Harlingen - Oudeschild (Texel)
We laten Harlingen achter ons en maken
de oversteek naar het Waddeneiland Texel.
Vanuit de haven Oudeschild kunt u tijdens
een busrondrit(*) het eiland bezichtigen.

Dag 5:
Oudeschild (Texel) - Medemblik
Medemblik is de oudste stad van Westfriesland. Tijdens een stadswandeling(*) ontdekt
u de mooiste plekjes die zijn overgebleven
uit de Gouden Eeuw. Aan het begin van de
haven staat Kasteel Radboud, stammend uit
het eind van de 13e eeuw. Bij het Bakkerijmuseum worden op ambachtelijke wijze de
meest heerlijke lekkernijen gebakken en bij
het Stoomgemaal komt u alles te weten over
de ontwikkeling van de stoommachine. Volop keus om de middag hier door te brengen.

Dag 6:
Medemblik - Enkhuizen - Hoorn
Al vroeg varen we langs de kustlijn van het
IJsselmeer. Het eerste plaatsje waar we vandaag aanleggen is Enkhuizen. In het verleden was Enkhuizen bekend om haar haringvisserij. Meer over de geschiedenis hiervan
en het leven aan de Zuiderzee komt u te
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weten wanneer u een bezoek brengt aan het
Zuiderzeemuseum. Aan het begin van de
middag varen we verder naar Hoorn. De maritieme sfeer van het verleden is nog goed te
herkennen. De Hoofdtoren met daarachter
smalle huizen met trap- en klokgevels vormen een prachtig panorama en geven het
gezellige en intieme karakter van de stad
weer.

Dag 7:
Hoorn - Schoonhoven
Via het Amsterdam-Rijnkanaal bereiken we
Schoonhoven. In dit plaatsje aan de Lek staat
de zilversmeedkunst nog steeds centraal.
Bewijs hiervan zijn de vele monumentale
zilverwerkplaatsen en zilversmidwoningen,
alsmede de enige vakschool voor goud- en
zilversmid.

Dag 8:
Schoonhoven - Willemstad
Via de Rotterdamse havens en het Spui varen
we richting Willemstad. Eerst passeren we de
indrukwekkende skyline van Rotterdam gevolgd door vele werven, dokken en containerschepen. Na de lunch leggen we aan in
Willemstad. Tijdens een stadswandeling(*)
bezichtigt u de prachtig bewaard gebleven

stadswallen en tal van andere monumenten
die de stad rijk is.

Dag 9:
Willemstad - Gorinchem - Nijmegen
Gorinchem, ooit onderdeel van de Hollandse Waterlinie, is één van de laatste steden
met originele vestingwallen. Ook het in de
buurt gelegen Slot Loevestein speelde in
de geschiedenis een belangrijke rol als middeleeuws tolkasteel en verdedigingsslot.
Tijdens de lunch vervolgen we onze reis naar
Nijmegen. Op de laatste avond wordt traditiegetrouw het Captains Dinner geserveerd.

Dag 10:
Nijmegen - Arnhem
Deze prachtige reis door Nederland is bijna
ten einde. Nadat u genoten heeft van een
heerlijke brunch arriveren wij om 11.00 uur
weer in Arnhem, waar wij afscheid van elkaar
nemen.
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10-daagse Nederland op z’n Mooist
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Vertrekdata
Salvinia Poseidon
Juni		3
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2
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Prijzen hoofddek
3p-hut (Salvinia met bovenbed)
2p-hut B
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3p-hut (bovenbed)
2p-hut (2 p bed)
2p-hut
1p-hut

1.115
1.340
1.340
1.675

el
1.020
1.240

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen:
Poseidon 65, Salvinia 75
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 162.

• Welkomstdrankje
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Twee avonden live entertainment
• Captains Dinner
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Zaterdag/Donderdag:
Arnhem - Haarlem
Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom aan
boord van de Rembrandt van Rijn. Tijdens
het diner gooien we de trossen los en zetten
we koers naar Haarlem. Onder het genot van
een drankje kunt u ’s avonds in de lounge nader kennismaken met uw medepassagiers.

Zondag/Vrijdag: Haarlem - Zaandam
Na het ontbijt kunt u Haarlem bezichtigen.
In het centrum zijn veel musea gevestigd.
De meeste van hen zijn gehuisvest in één
van de prachtige monumenten die Haarlem
rijk is. De grootste en meest bekende zijn het
Frans Hals Museum en het Teylers Museum.
Ook een bezoek aan de Sint-Bavokerk of de
Jopenkerk is de moeite waard. Deze laatste
dient echter niet meer als kerk maar als een
gezellige bierbrouwerij. Rond het middaguur varen we verder naar Zaandam. De nabij
gelegen Zaanse Schans is een uniek stukje
Nederland, vol houten huisjes, molens, schuren en werkplaatsen. Wanneer u zich aan
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boord opgeeft voor de excursie(*) naar de
Zaanse Schans, maakt u kennis met het leven
dat zich hier afspeelde in de 18e en 19e eeuw.

Maandag/Zaterdag:
Zaandam - Hoorn
Hoorn was één van de machtigste steden uit
het VOC tijdperk. In het oude centrum ziet
u nog steeds gebouwen uit deze periode,
maar ook in de oude haven is deze sfeer nog
aanwezig. Hier ligt de replica van het VOC
schip Halve Maen. Dit schip speelde een
hoofdrol bij de eerste Nederlandse verkenning van Manhattan in 1609.

Dinsdag/Zondag:
Hoorn - Enkhuizen - Stavoren
We volgen de kustlijn van het IJsselmeer
naar het noorden. De eerste plaats waar we
vandaag aanleggen is Enkhuizen. Ervaar de
prachtige historie van deze stad. Aan het
eind van de middag steken we het IJsselmeer over naar Stavoren. De ligging aan het
IJsselmeer en de verbinding met de Friese
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10-daagse Texel en IJsselmeer

meren maakt deze plaats tot een ideale plek
voor watersporters. Het is hier in de zomermaanden dan ook gezellig druk.

Woensdag/Maandag:
Stavoren - Harlingen
We verlaten Stavoren en via de Waddenzee
bereiken we het Friese Harlingen. In de binnenstad staan nog vele mooie panden die
het historische karakter van de stad weergeven. De vele straatjes, waar vroeger pakhuizen stonden, verbinden de grachten met
elkaar.

Donderdag/Dinsdag:
Harlingen - Oudeschild (Texel)
Al vroeg maken we de oversteek naar het
Waddeneiland Texel. Vanuit de haven van
Oudeschild maakt u tijdens een rondrit(*)
kennis met dit prachtige eiland. Ook een
aanrader is een bezoek aan het zeehondenopvangcentrum Ecomare.

Vrijdag/Woensdag:
Oudeschild (Texel) - Den Helder - Urk
Den Helder ligt in het noordelijkste puntje

van de Kop van Noord-Holland. Door zijn
strategische ligging is het de thuisbasis van
de marine. In de binnenstad kunt u heerlijk
winkelen en even uitrusten op één van de
vele terrassen. Tijdens de lunch zetten we
onze reis voort naar Urk. Dit oude vissersplaatsje heeft nog steeds de grootste vissersvloot van Nederland en heeft daardoor haar
oude karakter weten te behouden.

Zaterdag/Donderdag:
Urk - Hasselt - Deventer
Hasselt, Deventer en Zutphen, zijn allen
Hanzesteden. Door het Hanzeverbond en
de gunstige ligging aan de rivier werd de
handel in goederen gemakkelijker en brak
er een gouden tijd aan voor deze steden. Die
rijke periode is nog goed terug te zien aan
de prachtige panden in de binnensteden.
In de loop van de middag komen we aan in
Deventer. Deze stad wordt ook wel de Koekstad genoemd vanwege de Deventer Koek
die hier al eeuwenlang volgens strikte voorschriften wordt gebakken en verhandeld.

Zondag/Vrijdag: Deventer - Zutphen
In de middag vervolgen we onze reis naar
de Torenstad. Zutphen wordt zo genoemd
vanwege het grote aantal historische gebouwen met een toren die de skyline van
de stad vormen. Vanavond geniet u van een
overheerlijk Farewell Dinner.

Maandag/Zaterdag: Zutphen - Arnhem
Als afsluiting van de reis wacht u deze ochtend nog een heerlijke champagnebrunch in
het restaurant. Als we aan het einde van de
ochtend de IJssel verlaten komen we via de
Nederrijn om 11.00 uur weer aan in Arnhem
waar wij afscheid van u nemen. We zijn er
zeker van dat u genoten heeft van al het
moois wat Nederland te bieden heeft.

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
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Deze prachtige reis door Nederland aan boord van de gezellige Rembrandt
van Rijn laat u kennismaken met de Nederlandse visserijhistorie. Plaatsen als
Enkhuizen, het Texelse Oudeschild, Stavoren en Urk mogen hierbij natuurlijk
niet ontbreken. Een mooie combinatie met de oude Hanzesteden die we
later deze reis aandoen. In Hasselt, Deventer en Zutphen zijn nog veel oude
gebouwen en bezienswaardigheden bewaard gebleven!

Rij

Grave

el

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen:
Rembrandt van Rijn 75
•
Het is niet mogelijk om de avond voor
vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te
boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.

• Eén keer lokaal entertainment
• High Tea en High Wine
• Gehele reis live entertainment
• Farewell Dinner
• Champagnebrunch
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10-daagse Over de Maas naar Dinant

Dinant

Terwijl u geniet aan boord ervaart u de geleidelijke overgang van het
nuchtere Nederland naar het bourgondische België. We varen langs
prachtige plaatsen als Maasbracht, Maastricht en Huy. Het hoofddoel
van deze reis is Dinant, een sfeervolle stad met een burcht en fantastische
vergezichten. En bij het genieten horen natuurlijk ook heerlijkheden,
zoals Leffe bier, Dinantse koek, Luikse wafels of een heerlijke Flamiche!
Donderdag/Maandag:
Arnhem - Maasbracht
De inscheping van deze reis geschiedt zoals
gewoonlijk in Arnhem. Om 09.30 uur starten we de motor en varen via de Waal en de
Maas naar Maasbracht. Onderweg genieten
we van het mooie Limburgse landschap.
Aan het begin van de avond arriveren we in
Maasbracht waar u nog een wandeling door
de stad kunt maken.

Vrijdag/Dinsdag:
Maasbracht - Maastricht
Tijdens de lunch leggen we in Maastricht
aan. In het centrum van deze prachtige stad
is veel te beleven. De winkels in de lange
smalle straten worden afgewisseld met
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schitterende monumentale gebouwen en
kerken.

Zaterdag/Woensdag:
Maastricht - Huy
Al vroeg verlaten we Maastricht, het duurt
niet lang meer voordat we de grens met
België passeren. Huy is één van de oudste
steden in België en is de stad van de fonteinen en standbeelden. Een bezoek aan het
Fort van Huy en de Grote Markt is zeker de
moeite waard.

Zondag/Donderdag:
Huy - Dinant
Nadat we maar liefst acht sluizen gepasseerd
zijn komen we na de lunch aan in Dinant.

Hier staat hoog boven de stad een burcht
die u per kabelbaan kunt bereiken. Tijdens
de korte tocht hiernaartoe, krijgt u alvast een
voorproefje van het prachtige uitzicht.

gevelpanden. Na een wandeling door het
centrum kunt u op één van de terrasjes genieten van een kopje koffie of een Belgisch
biertje.

Maandag/Vrijdag:
Dinant (hele dag)

Woensdag/Zondag:
Namen - Luik

Vandaag verblijven we de gehele dag in
Dinant. U kunt op eigen gelegenheid deze
stad verkennen, maar u kunt ook deelnemen
aan een excursie(*) die u aan boord kunt
boeken. Probeer in het centrum één van de
lokale specialiteiten zoals Dinantse Koek of
Flamiche, een typisch Dinants kaastaartje.
Ook een bezoek aan de Leffe abdij behoort
tot de mogelijkheden.

Al vroeg verlaten we Namen en varen nog
een gedeelte door de Belgische Ardennen.
In de loop van de middag komen we aan
in Luik. Deze stad staat bekend om de metaalindustrie, maar heeft daarnaast ook een
mooi centrum. Vergeet niet uzelf te trakteren
op een heerlijke versgebakken Luikse wafel.

Dinsdag/Zaterdag:
Dinant – Namen

In de loop van de middag komen we aan
in Roermond. Deze bruisende stad heeft tal
van culturele bezienswaardigheden en een
gezellig winkelhart. De koopjesjagers kunnen hun slag slaan in het nabijgelegen designer outlet.

Namen, de hoofdstad van Wallonië, heeft
een mooi historisch centrum dat voor een
groot deel voetgangersgebied is. U vindt er
tal van boetiekjes die gevestigd zijn in oude

Donderdag/Maandag:
Luik - Roermond

Vrijdag/Dinsdag:
Roermond - Venlo - Nijmegen
Tijdens het ontbijt vervolgen we onze
reis. We maken nog en korte stop in Venlo
waarna we aan het einde van de middag
in Nijmegen aanleggen. Vanavond kunt u
genieten van het Captains Dinner gevolgd
door een gezellige avond met livemuziek.

Vertrekdata
Azolla
Mei
6
Juli		5

S

Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut B
2p-hut C (2p bed)
2p-hut

945
1.020
1.020
1.095

980
1.055
1.055
1.130

Prijzen promenadedek
2p-hut
1p-hut

1.180
1.315

1.215
1.350

Extra informatie

Zaterdag/Woensdag:
Nijmegen - Arnhem
Aan het einde van de ochtend zetten we
koers naar onze thuishaven. Rond 14.00 uur
komt Arnhem in zicht, waar wij na de lunch
afmeren. Wij wensen u een goede thuisreis.

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• High Tea
• Twee avonden met live entertainment
• Captains Dinner
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• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Azolla 55
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,-p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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Het lijkt wel of onze zuiderburen het genieten hebben uitgevonden.
In de eeuwenoude, sfeervolle binnensteden van Gent en Brugge wemelt
het van de chocolaterieën en restaurants. En in de vele cafés is de keus
aan speciaal-bieren ongekend. Tijdens deze reis komt de ware Bourgondiër
in u naar boven. Bovendien is er volop cultureel erfgoed te bewonderen.
Het historische Brugge lijkt wel één groot openluchtmuseum en in Gent
treft u nog vele sporen aan van het rijke verleden in de katoennijverheid.
Maandag/Donderdag:
Arnhem - Gorinchem
We heten u in Arnhem hartelijk welkom aan
boord en zullen om 09.30 uur vertrekken. We
volgen de Waal en varen langs Nijmegen.
In de loop van de middag meren we aan
in Gorinchem dat samen met de vestingen
Woudrichem en Slot Loevestein de Vesting
Driehoek vormt. Het grote aantal monumenten in Gorinchem duidt op een rijk verleden.

Dinsdag/Vrijdag:
Gorinchem - Dordrecht - Willemstad
We verlaten Gorinchem en zetten koers naar
Dordrecht. Deze stad is bijna 1000 jaar geleden ontstaan en kreeg in 1220 stadsrechten.
Ze heeft een belangrijke rol gespeeld op het
gebied van handel, politiek en religie. Vooral
in het havengebied is het rijke verleden terug te vinden. In de middag varen we naar
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Willemstad dat in het zomerseizoen overspoeld wordt door watersporters.

Woensdag/Zaterdag:
Willemstad - Antwerpen
Tijdens het ontbijt laten we Willemstad achter ons en varen aan het begin van de middag via het Schelde-Rijnkanaal de havenstad
Antwerpen binnen. U kunt hier met een
treintje(*) de stad bekijken en desgewenst
in het centrum uitstappen. Het gezellige
centrum biedt voor ieder wat wils. Geniet
van een Belgisch biertje op één van de vele
terrassen op de Groenplaats of breng een
bezoek aan het Rubenshuis.

Donderdag/Zondag: Antwerpen - Gent
Al vroeg gooien we de trossen los en richten de steven op Gent. Het centrum wordt
gedomineerd door maar liefst drie indruk-

Azolla
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Moez

Frankrijk

)

10-daagse Gent & Brugge

Gent

wekkende bouwwerken op één lijn: de Sint
Niklaaskerk, het Belfort en de Sint Baafskathedraal. In deze kathedraal kunt u het
beroemde drieluik ‘De aanbidding van het
Lam Gods’ van Jan van Eijck bezichtigen.

hoogste bakstenen gebouw ter wereld. De
vele restaurants, bruine cafés en chocolaterieën bieden u volop mogelijkheden om van
de bourgondische levensstijl van de Belgen
te genieten.

Vrijdag/Maandag: Gent - Brugge

Zondag/Woensdag:
Brugge - Terneuzen

Brugge is de volgende bestemming en heeft
tal van bezienswaardigheden zoals het Begijnhof, het Minnewater, de Onze-LieveVrouwekerk, de Burg en de Markt met het
wereldberoemde Belfort. Voor de liefhebbers is er een stadsrondrit(*) met de Citybus.

Tijdens het ontbijt lichten wij het anker en
varen we naar Terneuzen. Vanaf de Scheldeboulevard in Terneuzen ziet u indrukwekkende schepen op weg naar zee of naar
Antwerpen.

Zaterdag/Dinsdag:
Brugge (hele dag)

Maandag/Donderdag:
Terneuzen - Goes

Vandaag heeft u de gelegenheid deel te
nemen aan een excursie(*) die u langs enkele gezellige Belgische kustplaatsen voert.
Of u kunt Brugge zelf gaan verkennen. De
122 meter hoge toren van de Onze-LieveVrouwekerk in het centrum is het op één na

We steken de Westerschelde weer over en
zetten koers naar Goes waar we in de loop
van de middag aankomen. Deze oude handelsstad herbergt vele monumenten zoals
de Grote Markt met het stadhuis en de trapgevelhuisjes langs de stadshaven.

Dinsdag/Vrijdag: Goes - Zaltbommel
De vestingstad Zaltbommel aan de Waal
heeft een rijke historie. De prachtige Sint
Maartenskerk met de Bommelse Toren, de
vele karakteristieke gevels in pittoreske
straatjes en de Waterpoort getuigen hiervan.

Vertrekdata
Mei
Juli

Azolla
31
15

Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut B
2p-hut C (2 p bed)
2p-hut

980
1.055
1.055
1.130

Prijzen promenadedek
2p-hut
1p-hut

1.215
1.350

Woensdag/Zaterdag:
Zaltbommel - Arnhem

Extra informatie

De laatste dag van onze reis is alweer aangebroken. We vertrekken al vroeg en zullen om
14.00 uur in Arnhem aankomen. Hier nemen
we met een hartelijk ‘Tot Ziens’ afscheid van
u. Ongetwijfeld zult u met genoegen terugkijken op deze bijzondere reis.

• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Azolla 55

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• High Tea
• Twee avonden met live entertainment
• Captains Dinner
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•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,-p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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Dinsdag 27 april:
Kampen - Urk - Sneek

We heten u in Arnhem hartelijk welkom aan
boord en zullen om 09.30 uur vertrekken. Via
de IJssel varen we naar onze eerste bestemming, Kampen. Wandel eens door de vele
smalle straten van deze Hanzestad. De oude
gevels, mooie lantaarns en uitnodigende
authentieke winkels geven de geschiedenis
goed weer.

Onderweg naar Sneek maken we een stop
op het voormalige eiland Urk. Het vissersplaatsje heeft nog steeds de grootste vissersvloot van Nederland en heeft mede daardoor zijn oude karakter behouden. Tijdens
de lunch vervolgen we onze reis naar het
Friese Sneek, dat dichtbij het Sneekermeer
gelegen is. De stad is rijk aan monumenten
en mooie stadsgezichten. Het bekendste
monument is de Waterpoort uit 1613.

Sneek

Woensdag 28 april: Sneek - Delfzijl
Vandaag staat er een lange en mooie vaardag op het programma. Via het Prinses Margrietkanaal en het Van Starkenborghkanaal
doorkruisen we de prachtige en weidse
Friese en Groningse natuur. In de loop van
de middag bereiken we Delfzijl. Deze stad is
van oudsher een vesting gelegen aan de
Eems. De vesting ontstond rond 1300 door
de aanleg van een sluis (zijl) aan de monding
van een afwateringskanaal, de ‘Delf’. Vandaar
de naam Delfzijl. Dat kanaal heet tegenwoordig Damsterdiep en loopt helemaal naar de
stad Groningen.
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Keulen

België

Brussel

Donderdag 29 april:
Delfzijl - Leer
We verlaten vandaag Nederland. Via de
Eems bereiken we de in Ostfriesland gelegen
Duitse plaats Leer. Het oude centrum van
Leer staat bekend als één van de waardevolste uit de regio met prachtig gerestaureerde
kastelen, herenhuizen en kerken uit verschillende eeuwen. De stad is nog altijd zeer
levendig. Kleine winkels, theehuizen en
restaurants nodigen u uit om hier de middag
door te brengen. U kunt vanmiddag ook
deelnemen aan een busexcursie naar de bekende Meyer Werft(*). Hier worden immens
grote zee-cruiseschepen gebouwd en u zult
versteld staan van de technische wonderen
die hier worden verricht. U brengt een
bezoek aan de bouwdokhallen en aan een
tentoonstelling met modelhutten. Dit alles
staat garant voor een fascinerende blik in de
wereld van de luxe zeecruiseschepen.

Vrijdag 30 april:
Leer - Emden
We varen terug in noordelijke richting naar
de volgende Duitse havenplaats, Emden.
Met 150 kilometer aan grachten wordt het
ook wel eens het Venetië van het Noorden
genoemd. In het centrum worden diverse
rondvaarten aangeboden door de stad en
het havengebied waarmee u een goed beeld
van Emden krijgt.

Zaterdag 1 mei: Emden - Groningen
Rond het middaguur zetten we weer voet op
Nederlandse bodem. De stad Groningen is
een bruisende studentenstad. Maak tijdens
een wandeling(*) kennis met deze stad en
ontdek de lange, roerige geschiedenis die is
terug te zien in de historische pakhuizen,
hofjes en gebouwen. Daarna is er nog voldoende tijd om heerlijk te shoppen in de
lange winkelstraten.

Zondag 2 mei:
Groningen - Lemmer
Vandaag varen we naar Lemmer. De ligging
aan de Friese meren en het IJsselmeer maakt
Lemmer tot één van de bekendste watersportplaatsen van Friesland. In het sfeervolle
maritieme centrum kunt u heerlijk struinen
langs de originele winkeltjes of strijk neer op
één van de gezellige terrassen langs de kades. Liefhebbers van architectuur, water en
stoom kunnen hun hart op halen bij het
Woudagemaal. Het oudste, nog werkende,
stoomgemaal ter wereld.

Maandag 3 mei: Lemmer - Zwolle
Via het IJsselmeer en het Zwarte Water bereiken we de Hanzestad Zwolle. Vanmiddag
kunt u deelnemen aan een busexcursie(*)
naar Giethoorn. Het idyllische Overijsselse
dorp is bekend om de talloze rietgedekte
boerderijen gebouwd op kleine veeneiland-

jes die met ruim 170 bruggetjes met elkaar
as
Ma
verbonden zijn. Giethoorn wordt ook wel het
“Hollands Venetië” genoemd.
Namen

Azolla

Dinsdag 4 mei: Zwolle - Hattem - Deventer
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10-daagse Ostfriesland, Emden & Leer

Bopp

Onderweg naar Deventer maken we eerst
Vertrekdata
Azolla
Bernkastel
April
26 Rüdesheim
nog een korte stop in Hattem. Vanaf onze
Luxemaanlegplaats in Deventer wandelt u zo het
burg
Trier
Prijzen hoofddekGrevensfeervolle centrum in. Deventer is één van de
Saarburg
3p-hut (bovenbed)
945
macher
oudste steden van Nederland. Tijdens de midM
2p-hut B
l
Merzig1.020
e
deleeuwen kwamen er kooplieden Frankrijk
uit heel
2p-hut C (2 p bed)
1.020
Saarlouis
Europa naar deze plaats om deel te nemen
2p-hut
1.095
Saarbrücken
aan de jaarmarkten. Er zijn dan ook nog tal
van monumenten die herinneren aan de
Prijzen promenadedek
2p-hut
1.180
Hanzetijd, zoals ‘De Drie Haringen’ aan de
1p-hut
1.315
Brink. ‘s Avonds zal er in het restaurant het
heerlijke Captains Dinner geserveerd worden.
Moez

Maandag 26 april:
Arnhem - Kampen

Düsseldorf

Alb

ert
Leer Kanaal

Rijn

Een prachtige combinatie van cultuur en geschiedenis, dat ontdekt u
tijdens deze cruise door Oost-Nederland en het Duitse Ostfriesland. U
reist langs mooie Hanzesteden, proeft de sfeer in Sneek, verwondert u
over de indrukwekkende moderne schepen in de haven van Emden en de
techniek van het stoomgemaal in Lemmer. In deze 10-daagse reis is er
voor iedereen wat te genieten!

Antwerpen

Extra informatie

Woensdag 5 mei: Deventer - Arnhem
De laatste dag van onze reis is alweer aangebroken. We vertrekken al vroeg en zullen om
14.00 uur in Arnhem aankomen. Hier nemen
we met een hartelijk ‘Tot Ziens’ afscheid van
u. Ongetwijfeld zult u met genoegen terugkijken op deze bijzondere reis.

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden

Straatsburg

• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankeBreisach
lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Azolla 55
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
Basel
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,-p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.

Zw

• High Tea
• Twee avonden met live entertainment
• Captains Dinner
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Nederland is een waterland. Dat komt helemaal tot uiting in deze
onvergetelijke cruise over het IJsselmeer en door het Groene Hart en
omgeving. Van het Vossemeer en de Randmeren tot aan de plassen rond
Gouda, de variatie in waterwegen is enorm.

Om 09.30 uur vertrekken wij uit Arnhem en
het duurt niet lang voordat we op de kronkelige IJssel varen. Onderweg passeren we
Hanzesteden als Doesburg en Zutphen.
Aan het begin van de middag komen we in
Deventer aan. Ook Deventer behoort tot één
van de Hanzesteden wat duidelijk zichtbaar
is in de gezellige binnenstad. De vele hisGouda

torische gebouwen geven de handelsrijke
geschiedenis uit de Gouden Eeuw van deze
stad weer.

Vrijdag: Deventer - Hasselt
Na de lunch arriveren we in Hasselt. Deze
Hanzestad gelegen aan het Zwarte Water
staat vol prachtig gerestaureerde panden,
zoals het oude raadhuis, de grote kerk en
de unieke kalkbranderijen, die u meevoeren
naar lang vervlogen tijden. Aan boord kunt u
zich opgeven voor een middag excursie naar
Giethoorn. Beroemd om haar prachtige huisjes en vele kanalen.

Zaterdag: Hasselt - Harderwijk
Zodra we de IJssel verlaten hebben draaien
we linksaf het Vossemeer op. Het Randmerengebied is een aaneenschakeling van
een groot aantal meren. De verschillende
landschappen met polders en oerbossen
wisselen elkaar af. Na de lunch leggen we
aan in Harderwijk. Door de ideale ligging is
deze plaats zeer geliefd bij de watersporters.
Ook kunt u heerlijk shoppen of een terrasje
pakken in het historische centrum van deze
Hanzestad.
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Dinant

Zondag:
Harderwijk - Zaandam
In de middag kunt u deelnemen aan een
excursie(*) naar de Zaanse Schans. De Zaanse
Schans bestaat uit een serie prachtig
onderhouden historische Zaanse huizen,
ambachten, molens en het Zaans Museum
met het Verkade Paviljoen.

Maandag:
Zaandam - Alkmaar
Al vroeg gooien we de trossen los. Over het
Noord-Hollands kanaal komen we tijdens de
lunch in Alkmaar aan. Het prachtige oude
centrum staat bol van de leuke winkelstraten
waar u prima kunt gaan shoppen. Op één
van de talloze terrasjes kunt u daarna genieten van een drankje. Wilt u Alkmaar vanaf het
water bekijken dan kunt u eventueel deelnemen aan een grachtenrondvaart(*) door
deze kaasstad.

Dinsdag:
Alkmaar - Enkhuizen
Via de Stevinsluizen bij Den Oever passeren
we de Afsluitdijk en varen we het IJsselmeer
over naar Enkhuizen. De vestingwallen in het
vissersplaatsje die uit de 17e eeuw dateren

zijn goed bewaard gebleven. De Drommedaris is de zuidelijke toegangspoort van de
stad Enkhuizen en is het bekendste gebouw.

kopje koffie met een Goudse stroopwafel op
één van de terrasjes is zeker een aanrader.

Vrijdag: Gouda - Wijk bij Duurstede
Woensdag: Enkhuizen Hoorn - Nieuwe Meersluis
In de ochtend vervolgen we onze reis naar
Hoorn. Deze levendige havenstad aan het
IJsselmeer herbergt veel bezienswaardigheden uit het rijke VOC-verleden. In de schitterende monumentale panden zijn nu diverse
leuke winkels, restaurants en musea te vinden. Aan het begin van de middag zullen we
via het IJ en de Kostverlorenvaart onze route
vervolgen. We zullen overnachten bij de
Nieuwe Meersluis ten oosten van Schiphol.

Donderdag:
Nieuwe Meersluis – Gouda
Al snel bevinden we ons in het Groene Hart.
In het oer-Hollandse natuurgebied tussen
Amsterdam en Rotterdam varen we langs
molens, boerderijen en pittoreske dorpjes. Vanaf het schip heeft u een schitterend
uitzicht over de laaggelegen polder. Na de
lunch arriveren we in Gouda, bekend om zijn
kaas en kaasmarkt. Een mooie stadswandeling door het historische centrum en een

Vandaag hebben we nog een mooie vaardag door het Hollandse landschap. In de
loop van de middag bereiken we Wijk bij
Duurstede. Een gezellige plaats aan de Lek
waar u vanuit de haven meteen de stad in
loopt. ’s Avonds wordt er traditiegetrouw het
Captains Dinner geserveerd en aansluitend
zorgt de muzikant voor een gezellige avond.

Horizon
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10-daagse Door het Groene Hart LuxemVertrekdata
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Donderdag: Arnhem - Deventer

Namen

1.085
1.135
1.165
1.430

1.230

Zaterdag:
Wijk bij Duurstede - Arnhem

Extra informatie

Deze veelzijdige reis is bijna ten einde. Rond
het middaguur komt onze thuishaven in zicht
waar we om 14.00 uur zullen ontschepen.
We zijn er zeker van dat u nog vaak terug zult
denken aan al het moois dat wij u tijdens
deze gevarieerde reis hebben laten zien.

• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Horizon 65

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Twee avonden met live entertainment
• Captains Dinner
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•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.

Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 162.
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Zondag: Arnhem - Willemstad
Om 09:30 uur vertrekken we uit Arnhem en
het duurt niet lang voordat we bij het Pannerdense Kop de Waal opdraaien. In de
lounge zal de bemanning aan u voorgesteld
worden en kunt u nader kennis maken met
uw medepassagiers. Tijdens het diner komen we in Willemstad aan waar u nog een
mooie avond wandeling kunt maken door
de historische binnenstad.

Maandag:
Willemstad - Antwerpen
Antwerpen staat vol van interessante bezienswaardigheden en musea! Een bezoek
aan de bekende Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, het Begijnhof of het Diamantmuseum
is zeker de moeite waard. Het is tevens een
winkelstad bij uitstek. U vindt er diverse winkels zoals boetiekjes, bonbonwinkeltjes en
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diamantwinkels. Aan boord kunt u zich inschrijven voor het treintje(*) dat u na de
rondrit afzet in het centrum.

Dinsdag: Antwerpen - Hasselt
Via het Albertkanaal vervolgen we onze reis
door België. Na de lunch komen we in Hasselt aan. Deze stad heeft tevens de bijnaam
‘Hoofdstad van de Smaak’ en dankt dit aan
zijn vele horeca- en modezaken. Wist u dat
jenever en Hasselt onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn? Middenin de stad vindt u
dan ook het Jenevermuseum.

Woensdag: Hasselt - Luik
Onze volgende bestemming, Luik, ligt in het
Franstalige Wallonië. Deze stad stond in de
vorige eeuw bekend om de metaalindustrie.
Het centrum herbergt verrassend veel leuke,
vaak autovrije straatjes en gezellige pleinen.

Horizon
(pag. 154 )
Frankrijk

Moez

België, ons bourgondische zuiderbuurland, heeft een paar prachtige parels
van steden! Tijdens deze nieuwe 11- daagse reis bezoeken we authentieke
steden als Antwerpen, Luik , Namen en Dinant. Talloze bezienswaardigheden, musea, leuke winkelstraten en cafés, waar u kunt genieten van
een Belgisch pintje, passeren de revue. Maar ook qua natuur heeft België
veel te bieden. Onze eindbestemming Dinant ligt middenin de groene,
heuvelachtige Ardennen waar de Maas zich doorheen kronkelt.

Grevenmacher

11-daagse België op z’n Best

Vergeet niet uzelf te trakteren op een heerlijke versgebakken Luikse wafel.

Donderdag: Luik - Namen
Al vroeg gooien we de trossen los. We begeven ons inmiddels op de Maas. Na de lunch
komen we in de hoofdstad van Wallonië, Namen, aan. Het leuke middeleeuwse centrum
ligt onderaan de voet van de citadel. Waar ook
het riviertje de Sambre in de Maas uitmond.
Vanmiddag kunt u deelnemen aan een stadswandeling(*) die u aan boord kunt boeken.

Vrijdag: Namen - Dinant
De stad Dinant ligt prachtig ingesloten tussen de Maas en het omliggende heuvellandschap van de Ardennen. De geschiedenis
van de stad gaat terug tot ver voor de Romeinse tijd. De stad heeft een belangrijke rol
gespeeld bij de verdediging van de Maas.
Hiervan is de citadel van Dinant nog steeds
het levendige bewijs. U kunt vanmiddag op
eigen gelegenheid deze stad verkennen.
Probeer in het centrum één van de lokale
specialiteiten zoals Dinantse Koek of een
heerlijk Leffe biertje.

Zaterdag:
Dinant - Huy
In de loop van de middag arriveren wij in
Huy, één van de oudste steden van België.
Het fort van Huy, gebouwd in 1823, wordt
ook wel Hollands Fort genoemd en ligt op
een uitstekende rots langs de Maas.

Zondag:
Huy - Maastricht
Na de lunch arriveren we in Maastricht.
Vanmiddag kunt u op eigen gelegenheid
het centrum van Maastricht verkennen. Dit
bestaat vrijwel geheel uit oude panden met
prachtige gevels en er zijn terrassen en winkels in overvloed. Ook op zondag zijn er veel
winkels in de binnenstad geopend. s’ Avonds
kunt u eventueel deelnemen aan een rondrit(*) door Maastricht.

Maandag:
Maastricht - Roermond
Terwijl u van het ontbijt geniet, begeven we
ons op de Limburgse Maas. Aan het begin
van de middag komen we aan op onze plaats
van bestemming, Roermond. Deze sfeervolle

stad, ook wel ‘Bruisend hart van Limburg’
genoemd, is rijk aan culturele bezienswaardigheden. Aan boord kunt u zich opgeven
voor een rondrit(*) door de omgeving.

Dinsdag: Roermond - Cuijk
Deze ochtend genieten we al varend van de
omgeving van Noord-Limburg. Na de lunch
arriveren we in Cuijk. ‘s Middags kunt op
eigen gelegenheid het Brabantse plaatsje
bezichtigen. Op de laatste avond wordt
traditiegetrouw het Captains Dinner geserveerd en aansluitend zorgt een muzikant
voor een gezellige avond.

Woensdag: Cuijk - Arnhem
Deze prachtige reis door Nederland en België is bijna ten einde. Om 14.00 uur leggen
wij in Arnhem de loopplank voor u uit en is
het weer tijd om afscheid te nemen.

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Twee avond met live entertainment
• Captains Dinner

67

Vertrekdata
Juli
Augustus

el

Horizon
11
22

Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut B
2p-hut
1p-hut

1.210
1.260
1.290
1.585

Prijzen promenadedek
2p-hut

1.355

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Horizon 65
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 162.
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Nederland en België barsten van de historie. Tijdens een reis als deze
komt dat helemaal tot uiting met een bezoek aan plaatsen als Kinderdijk,
Antwerpen, Hasselt en Heusden. In dertien dagen bezoekt u sfeervolle
binnensteden, prachtige burchten, kastelen en monumentale panden.
Maandag:
Arnhem - Gorinchem
Zoals gewoonlijk vertrekken wij om 09.30
uur uit Arnhem en al spoedig bevinden we
ons op de Waal. Vervolgens richten wij de
steven op Gorinchem. Er is tijd genoeg om
een wandeling te maken door het historische centrum.

Dinsdag:
Gorinchem - Willemstad
In de ochtend maken we eerst een kleine
omweg door het indrukwekkende havengebied van Rotterdam. Vanaf het schip heeft
een u goed zicht op de vele containerhavens
en zeeschepen. Via het Spui zetten we koers
naar Willemstad. Deze sfeervolle historische
stad aan het Hollandsch Diep herbergt tal
van monumenten.

Woensdag:
Willemstad - Antwerpen
Via het Schelde-Rijnkanaal komen we in het
Antwerpse havengebied. Tijdens de lunch
zullen wij in Antwerpen afmeren. De bourgondische levensstijl en de ontelbare bezienswaardigheden maken een bezoek aan
deze stad tot een onvergetelijke belevenis.
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De Meir en de Keyserlei zijn prachtige winkelstraten. De indrukwekkende gildehuizen
rondom de Grote Markt en het deels in Italiaanse stijl opgetrokken stadhuis getuigen
van een roemrijk verleden.

Donderdag:
Antwerpen - Hasselt
Het Albertkanaal is de scheepvaartverbinding tussen West- en Oost-België. Tijdens de
lunch arriveren wij in de handelsstad Hasselt.
De stad staat bekend als modestad en u
raakt dan ook niet uitgekeken op de prachtige etalages langs de gezellige winkelpromenade. Na afloop kunt u neerstrijken op één
van de vele terrasjes in de binnenstad.

Vrijdag:
Hasselt - Huy
Stroomopwaarts passeren wij o.a. Luik. Hier
verruilen wij het Albertkanaal voor de Maas,
oftewel ‘la Meuse’. Het landschap verandert
en wordt steeds grilliger. In de loop van de
middag arriveren wij in Huy, één van de oudste steden van België. Het fort van Huy,
gebouwd in 1823, wordt ook wel Hollands
Fort genoemd en ligt op een uitstekende
rots langs de rivier.

Zaterdag:
Huy - Dinant

Dinsdag:
Maastricht (hele dag)

De Maas wordt nu ingesloten door de Ardennen, hetgeen zorgt voor een prachtig
panorama. Dinant is de parel van deze
streek. Ook hier vinden we hoog boven de
stad een imposante burcht. U kunt deze
burcht bereiken via een trap van 408 treden
of maak gebruik van de kabelbaan. Ook kunt
u zich aan boord opgeven voor een rondrit(*) door de omgeving van Dinant.

De prachtige binnenstad en omgeving maken het de moeite waard om nog een dag in
Maastricht te blijven. Een ideale gelegenheid
om te winkelen in één van de vele winkelstraten of een bezoek te brengen aan een
museum, kerk of één van de mooiste boekhandels van Nederland. De Dominicanen is
een boekenwinkel die gevestigd is in de 700
jaar oude Dominicaanse kerk. Tussen de
oude wandschilderingen en grote zuilen
staan rijen en rijen boekenkasten. Voor de
boekliefhebber is dit het mooiste plekje in
Maastricht.

Zondag: Dinant – Namen
We varen, nu stroomafwaarts, nogmaals
door het schitterende rivierdal. Namen is
onze volgende bestemming. Tijdens een
wandeling door het historische hart van de
stad ziet u prachtig gerenoveerde gebouwen. De citadel torent hoog boven de stad
uit en biedt u mooie uitkijkpunten over het
Maasdal en de Sambre.

Maandag: Namen - Maastricht
In alle vroegte lichten wij het anker. Na een
lange vaardag arriveren wij tegen het einde
van de middag in Maastricht. ‘s Avonds moet
u beslist even een kijkje gaan nemen in de
smalle straatjes rondom het nabijgelegen
Vrijthof.

Woensdag:
Maastricht - Roermond - Venlo
Al voor het ontbijt verlaten we Maastricht en
rond het middaguur arriveren we in de gezellige bourgondische stad Roermond. Aan
het Munsterplein vindt u diverse cafés en
terrasjes. Tijdens het diner varen we verder
naar Venlo waar we overnachten.

In Heusden bestaat de binnenstad vrijwel
geheel uit monumentale panden.

Vrijdag:
Heusden - Wijk bij Duurstede
We verlaten het mooie plaatsje Heusden en
zetten koers naar de laatste overnachtingsplaats van deze fantastische reis. In Wijk bij
Duurstede getuigen o.a. het kasteel Duurstede en de Molen ’Rijn en Lek’ van een rijke
geschiedenis.

Zaterdag:
Wijk bij Duurstede - Arnhem

(pag. 156

el

)

13-daagse Zuid-Nederland & België
Vertrekdata
Juni
Augustus

Poseidon
14
9

Prijzen hoofddek
3p-hut
2p-hut

1.330
1.540

Prijzen promenadedek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut

1.330
1.640

Extra informatie

De Neder-Rijn brengt ons weer terug in
Arnhem. Om 14.00 uur meren wij hier af en is
er een eind gekomen aan deze prachtige en
afwisselende reis.

• Welkomstcocktail

• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Poseidon 65
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 162.

• Koffie en thee inclusief
• Meerdere excursiemogelijkheden
• High Tea
• Vier avonden live entertainment

Donderdag:
Venlo - Heusden

Poseidon

Moez

Frankrijk

• Captains Dinner

In de ochtenduren laten we Limburg achter
ons en zetten koers naar Brabant.
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De inscheping van deze reis geschiedt in
Arnhem. Zodra iedereen aan boord is verlaten wij Arnhem en zetten koers naar Hoorn.
Na het diner heeft u nog de gelegenheid een
wandeling te maken door het centrum.

pen van de bruine vloot leggen aan in de
moderne haven van de historische binnenstad. Op één van de terrasjes kunt u al genietend van een drankje de drukte op het water
bekijken.

Woensdag:
Medemblik - Oudeschild (Texel)

Dinsdag: Hoorn - Medemblik
De ochtend verblijven we nog in Hoorn. Een
leuke winkelstad met een sfeervol centrum.
De levendige haven herbergt veel bezienswaardigheden uit het rijke VOC-verleden.
Tijdens de lunch verlaten we Hoorn en gaan
we via het IJsselmeer naar Medemblik. In het
centrum van deze watersportplaats tref je
een mix van modern en historisch naast
elkaar. Prachtige jachten en historische scheHoorn

Met een beetje geluk zien we tijdens de
oversteek van de Waddenzee naar Texel nog
een groepje zeehonden op een zandbank
liggen. Op Texel meren we aan in de vissershaven van Oudeschild. Aan boord kunt u
zich opgeven voor een busrondrit(*) over dit
prachtige eiland.

Donderdag: Oudeschild (Texel) Harlingen - Franeker
Al vroeg verlaten we het Waddeneiland om
koers te zetten naar Harlingen, waar we na
de lunch aankomen. De prachtig gerestaureerde pakhuizen aan de havens getuigen
nog steeds van de handel met exotische landen. Aan het einde van de middag vervolgen
we de reis naar Franeker. U heeft na het diner
de gelegenheid om een bezoek te brengen
aan deze typisch Friese plaats.

Vrijdag: Franeker - Delfzijl
We hebben een lange maar onvergetelijke
vaardag voor de boeg. Via het Van Harinxma-

70

aal

Keulen

Harlingen

Brussel

België

Maastricht

Bonn

as
Ma

kanaal en het Eemskanaal varen we naar
Delfzijl. Het is een bijzondere ervaring om
met zo’n groot schip door het Friese en Groningse weidelandschap te varen. Tegen het
einde van de middag komen we in Delfzijl
aan. Bij deze zeehaven mondt de Eems in de
Noordzee uit. Aan boord kunt u zich opgeven voor een dagexcursie vanuit Franeker
naar het prachtige Waddeneiland Ameland
(*) waarna u aan het einde van middag in
Delfzijl weer aan boord komt.

Zaterdag: Delfzijl - Leer
Bij Delfzijl verlaten we Nederland en richten
we de steven op het mooie en gezellige
Duitse stadje Leer. De oude panden in de
voetgangerszone van de Altstadt zijn prachtig onderhouden.

Maandag: Emden - Groningen
We varen weer terug naar Nederland en onze
bestemming is Groningen, de hoofdstad van
de gelijknamige provincie. Groningen heeft
van alles te bieden. De stad manifesteert zich
als het culturele centrum van Noord-Nederland. Er zijn tal van musea en bezienswaardigheden. Het gezellige centrum, gelegen
op zo’n 25 minuten lopen van onze ligplaats,
is zeker de moeite waard om te bezichtigen.

Dinsdag: Groningen - Sneek

Vrijdag: Kampen - Deventer

Door het Groningse en Friese landschap
varen we naar Sneek, ter plaatse ook wel
Snits genaamd. Sneek is gelegen aan het
Sneekermeer en geniet vooral bekendheid
vanwege de smalle grachten, de Waterpoort,
de Elfstedentocht en de Sneekweek.

Aan het begin van de middag arriveren wij in
de volgende Hanzestad, Deventer. Dit is één
van de oudste steden van Nederland en er
zijn dan ook tal van monumenten die herinneren aan de Hanzetijd.

Zaterdag: Deventer - Arnhem
Zondag:
Leer - Emden
Vandaag blijven we in Duitsland. Na een paar
uurtjes varen arriveren we in de meest westelijke haven van Duitsland, Emden. Het
loont zonder meer de moeite om een wandeling door het centrum te maken en neer te
strijken op een terras bij één van de ijssalons.
Aan boord kunt u zich opgeven voor een
busexcursie naar de bekende Meyer Werft(*).
Hier worden immens grote zeecruiseschepen gebouwd en u zult versteld staan van de
technische wonderen die hier worden verricht.

Woensdag: Sneek - Lemmer
Via het Prinses Margrietkanaal komen wij in
de loop van de ochtend in Lemmer aan. Het
is erg gezellig in deze, gedurende de zomer
door watersporters overspoelde, stad. Het,
net buiten het centrum gelegen, stoomgemaal is een bezoek meer dan waard.

K

Namen

Vroeger was dit plaatsje een eiland en de
oude dorpskom van Urk levert voor de toerist een pittoresk plaatje op. Tijdens de lunch
gooien we de trossen los om vervolgens
over het Ketelmeer naar Kampen te varen.
Hier zullen wij in de loop van de middag afmeren. De historische Hanzestad Kampen
is een gezellige stad met veel historische
gebouwen. Vanavond nodigt uw kapitein u
uit voor het Captains Dinner.

Het duurt niet lang meer voordat Arnhem
aan de horizon verschijnt. Wij zijn er zeker
van dat u heeft genoten van de afwisseling
in steden en landschappen. Om 14.00 uur
arriveren wij weer in Arnhem.

• Koffie en thee inclusief
• Meerdere excursiemogelijkheden

Al vroeg zetten we koers naar onze volgende
bestemming: Urk, de Parel van Flevoland.
Wanneer u hier over de gezellige kade of
door de nauwe steegjes en straatjes (ginkies)
wandelt, waant u zich in vervlogen tijden.

• High Tea

Dinant

Bernkastel
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13-daagse Noord-Nederland,
EmdenSaarburg
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Vertrekdata
Frankrijk
Juli
Augustus

Prijzen hoofddek
3p-hut
2p-hut
Prijzen promenadedek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut

el

Merzig
Poseidon
Saarlouis
12
Saarbrücken
23

1.330
1.540
Straatsburg
1.330
1.640
Breisach

Extra informatie

• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
Bas
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- Z
lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Poseidon 65
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 162.

• Welkomstcocktail

Donderdag: Lemmer - Urk - Kampen

Cochem

Moez

Maandag: Arnhem - Hoorn

Düsseldorf

rt Ka
n

Rijn

Wilt u het noorden van ons land eens vanaf het water ontdekken?
Dan is dit de cruise voor u! Vanaf Arnhem maakt u in dertien dagen een
boog door het land langs prachtige plaatsen als Oudeschild op Texel,
Franeker, het Duitse Leer, Groningen en Urk. U ziet Nederland zoals u
het nog nooit heeft gezien!

Albe

• Vier avonden live entertainment
• Captains Dinner
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Korte verwenvakanties!

Minicruise Middenrijn
4 dagen
v.a. € 300,-

Minicruises

Maandag: Arnhem - Keulen
(bustransfer) - Keulen - Andernach

Statendam

gen. We verlaten Koblenz waarna we na
het diner in Königswinter aanleggen. De
kapitein nodigt u ’s avonds uit voor het
Bremerhaven
Captains Dinner.

Vanuit Arnhem vertrekt u om 09.30 uur per
comfortabele touringcar richting Keulen. Onderweg maken we een stop voor een kopje
Groningen
Königswinter - Keulen koffie. We vervolgen de reis naar Keulen
en bij Donderdag:
Leeuwarden
Bremen
aankomst aan boord staat de lunch voor u Arnhem (bustransfer)
klaar.
’s Middags kunt u genieten van het uit- Vroeg in de ochtend varen we naar Keulen.
Noordzee
IJssel- door de Na het ontbijt nemen wij afscheid van u en
zicht en wordt u welkom geheten
Nederland
Alkmaar
kapitein. Na het diner
bereiken we de stad staan de touringcars bij het schip klaar om
meer
Andernach. Hier kunt u ’s avonds nog een u weer terug naar Arnhem te brengen waar u
IJmuiden maken door het oude
rond 12.00 uur arriveert.
heerlijke wandeling
Amsterdam
centrum.
Osnabruck
Gouda

Arnhem

Neder-Rij n
Dinsdag:
Andernach - Boppard
Rotterdam

• Welkomstcocktail
• Eén avond live entertainment
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Bonn

Vertrekdata
Mei
Augustus
September
Oktober Hamburg
Prijzen hoofddek
3p-hut
2p-hut B
2p-hut
1p-hut B
1p-hut
Prijzen promenadedek
2p-hutHannover
1p-hut

Statendam
3
30
20
4

Elbe

300
350
380
455
475

420
525
Maagdenburg

• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en
zijn exclusief bij te boeken extra opties.
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Statendam 100

t Kan

Al vroeg zet het schip koers anaar
Koblenz
as
M
waar we in de loop van de ochtend zullen
Namen
aankomen. U heeft tot het
einde van de middag de tijd om deze prachtige
Dinant stad, gelegen
aan de monding van de Moezel, te bezichti-

)

Extra informatie

Tijdens deDordrecht
lunch arriveren
Waal we in het
M
• Captains Dinner
beroemde wijnstadje Boppard metahaar
a s ge- R
ijn
pe
• Bustransfer
Lip Arnhem - Keulen v.v.
zellige pleinen en terrassen. U kunt over de
• Afscheidscocktail
boulevard wandelen of met de stoeltjeslift
Ruhr
aan het uitzichtpunt
Oostende een bezoek brengen
Antwerpen
Düsseldorf
Brugge
bovenop de berg.
Albe
r

Woensdag:
Maastricht
BoppardBrussel
- KoblenzBelgië
- Königswinter
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4-daagse Minicruise Middenrijn

l
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Minicruise Middenrijn
De 4-daagse Minicruise Middenrijn voert u
tot halverwege de Romantische Rijn. In het
voorjaar maken het voorjaarszonnetje en het
frisse groen de omgeving nog mooier dan
deze al is. Maar ook de goudgeel gekleurde
wijngaarden tijdens de afvaarten in het najaar leveren een prachtig plaatje op. U start
de reis met een bustransfer van Arnhem naar
Keulen waar de Statendam op u ligt te wachten. U bezoekt plaatsen als Boppard, Koblenz
en Königswinter. Deze cruise eindigt weer in
Keulen en vanaf hier wordt u per touringcar
terug naar Arnhem gebracht.

Even een korte vakantie op het mooiste stukje van de Rijn? Heerlijk!
Gewoon om uzelf te verwennen, eens kennis te maken met een riviercruise of bijvoorbeeld om iets te vieren met familie of vrienden.
Deze reis is daar perfect voor. U gaat met de bus naar Keulen en
vaart vanaf daar naar prachtige plaatsen als Boppard en Koblenz.

Wes
er

De Minicruises zijn al lange
tijd erg populair. Het is een uitstekende manier om er even een
paar dagen tussenuit te zijn met
familie, vrienden of collega’s.
Dit jaar staan er twee verschillende routes met de Statendam
op het programma.

•
Het is niet mogelijk om de avond voor
vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) is niet bij te
boeken.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar pagina 162.
• Een hotelovernachting voor aanvang is mogelijk.
Meer informatie hierover is op aanvraag.

Würzburg

Bamberg

Ook dit jaar bieden wij een
korte reis aan onder de naam
‘Snoepreisje om van te proeven’.
Wij willen diegenen die nog
nooit een riviercruise hebben
gemaakt hiermee de kans geven om in slechts enkele dagen
kennis te maken met de unieke
beleving van een riviercruise.
Velen weten niet wat zij qua
accommodatie, verzorging en
reisgenot aan boord van een
riviercruiseschip kunnen en
mogen verwachten. Snoepen en
proeven, proberen en genieten,
daar draait het allemaal om bij
deze reizen.

De Snoepreisjes naar Duitsland worden uitgevoerd door de Rembrandt van Rijn en
hebben een kort maar gevarieerd programma.
U bezoekt bruisende en imposante steden
waar van alles te beleven is. Al met al een uitstekend alternatief voor een stedentrip of om
er zomaar gezellig een paar dagen tussenuit
te zijn.

Om te ervaren hoe leuk een riviercruise is moet u het gewoon eens proberen. En dit Snoepreisje is daar echt perfect voor. In vier dagen bezoekt u
drie grote Duitse metropolen en aan boord wordt u in de watten gelegd
door de vriendelijke bemanning. U bent er echt even helemaal uit.
Dag 1: Arnhem - Keulen
Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom aan
boord. Terwijl u geniet van een overheerlijk
diner laten we Arnhem achter ons en varen
we naar Keulen. Vanavond kunt u nader kennis maken met uw medepassagiers en in de
lounge zorgt de muzikant voor een gezellige
avond.

Rembrandt van Rijn

Vertrekdata
Rembrandt
April
23
Augustus		28
September		24
Oktober
3

Dag 2: Keulen - Bonn

Amsterdam

Gouda
Dag 3:
Rotterdam
Bonn - Königswinter - Düsseldorf

M

aa

s

n

Prijzen promenadedek
3p-hut
2p-hut
Suite 2-personen
Suite 3-personen

330
425
800
555

345
440
815
570

exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief
(*).
Elbe
Bremen
• Vaarschema’s
zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen:
Rembrandt van Rijn 75

•
Het is niet mogelijk
om de avond voor
Hannover
vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
Maagdenb
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te
boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar pagina 162.
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• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
Bremerhaven

Neder-Rij n
Waal

Prijzen hoofddek
2p-hut

Extra informatie

Arnhem

Dordrecht
Wilt u in korte tijd kennis maken
met het
prachtige Bonn? Geef u dan aan boord op
voor een stadsrondrit(*). Het historische centrum met uitgebreide
is
Oostende voetgangerszone
Antwerpen
Brugge
Albe
ideaal voor een aangename
wandeling.
rt Ka
naal
Bonn is ook de stad van Beethoven. Zijn
geboortehuis geeft een kijkje in zijn leven.
Brussel België
Aan het eind van de ochtend varen we naar
as
Ma
Königswinter. Dit oude wijnstadje, gelegen

Cochem

Frankfurt
M
ai n

Bernkastel

Boppard

)

4-daagse Snoepreisje om van te proeven - Duitsland

aan de voet van het Siebengebirge, is beroemd om de Drachenfels. Bovenop deze
321 meter hoge rots staat de ruïne van de
burcht Drachenfels. We laten Königswinter
achter ons en terwijl u geniet van het Farewell Dinner varen we stroomafwaarts naar
Düsseldorf. Na het diner heeft u nog de
mogelijkheid om een avondwandeling te
maken door de Altstadt van Düsseldorf.

In de loop van de ochtend komen we in Keu- Dag 4: Düsseldorf - Arnhem
len aan en wie aan Keulen denkt, denkt aan Met een heerlijke champagnebrunch sluiten
de Dom. Dit imposante gotische bouwwerk we dit Snoepreisje door Duitsland af. Om
is een bezoek meer dan waard. De stad heeft 11.00 uur zijn we terug in Arnhem en nemen
nog veel meer te bieden, de uitgestrekte we afscheid van u.
winkelstraten zijn een walhalla voor de shoppers onder u. Aan de Glockengasse vindt • Welkomstcocktail
u het huis van ’s werelds bekendste reukwa• Meerdere excursiemogelijkheden
Groningen
Leeuwarden
ter 4711. Maar ook aan musea geen gebrek.
• High Wine
Onze favoriet is toch wel het ChocoladeNoordzee
Gehele reis live entertainment
museum. Kunt u niet kiezen? Tijdens een •IJsselNederland
Alkmaar• Farewell
Dinner
stadswandeling(*) krijgt u een goede indruk
meer
van deze metropool. Aan het einde van de • Champagnebrunch
IJmuiden
middag vervolgen we onze reis naar
Bonn.

(pag. 148

Rijn

74
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Natuurlijk zijn deze reizen ook ideaal voor onze
vaste gasten, die er even een paar dagen tussenuit willen en zich eens lekker in de watten
willen laten leggen.

4 dagen
v.a. € 330,-

Wes
er

Proef ook eens van een riviercruise!

Snoepreisjes

Snoepreisje om van te
proeven - Duitsland

75

Door het landschap van onze grote oosterbuur stromen niet minder dan
5 prachtige rivieren, met schitterende panorama’s en interessante plaatsen.
Welke rivier uw hart ook wegdraagt, u bent verzekerd van een heerlijke reis
door een afwisselend landschap met uitstekende verzorging aan boord.
De majestueuze Rijn
De Rijn is één van de belangrijkste waterwegen van
Europa. De Rijn verbindt de Alpen met de Noordzee en onderweg vormt de rivier op sommige plekken de grens tussen twee landen. Na de beroemde
waterval bij Schaffhausen stroomt hij verder naar
Basel. Een gedeelte van de oorspronkelijke Bovenrijn is niet bevaarbaar. Hier maakt de scheepvaart
gebruik van het Grand Canal d’Alsace. In de Bovenrijnse laagvlakte is de begroeiing op de oevers weelderig. Het traject tussen Mainz en Koblenz wordt
ook wel de Romantische Rijn genoemd vanwege de
vele burchten en kastelen op de steile berghellingen aan weerszijden van de rivier. Al in de Romeinse
tijd ontstonden hier verschillende vestingwerken
en veel steden hebben hun authentieke karakter
behouden. Eén van de hoogtepunten op de Rijn is
de Loreley. Een 132 meter hoge leisteenrots nabij
St. Goarshausen. De Rijn is hier 25 meter diep en
maar 113 meter breed, wat het erg indrukwekkend
maakt om doorheen te varen.
We openen het vaarseizoen naar Duitsland met een
6-daagse Paascruise naar Cochem. Een gezellige
reis over de Rijn en Moezel. Ook populaire reizen
zoals de 5-daagse reis naar Koblenz en Boppard
staat weer op het programma. De 6-daagse cruises naar Rüdesheim en de 7-daagse reizen over de
Romantische Rijn zijn nog steeds favoriet, net als de
13-daagse reis naar Basel. Gaat u voor de 11-daagse
reis naar Straatsburg? Een prima keus! U vaart langs
prachtige steden als Andernach en Speyer om uiteindelijk in Straatsburg aan te komen.

5 prachtige wateren!

Riviercruises
Duitsland
Daarnaast is er een 7-daagse reis naar Cochem en
Boppard, een 7-daagse reis Sprookjesachtige Moezel en een 10-daagse reis naar Bernkastel. Waar u
ook voor kiest, het schitterende landschap en de
uitstekende verzorging vallen zeker in de smaak.

De idyllische Saar
Om bij de Saar te komen moeten we altijd over
de Rijn en de Moezel. Maar dat is zeker geen straf!
De 13-daagse reis naar Luxemburg brengt u eerst
naar de Saarschleife en dan weer terug naar het
idyllische stadje Saarburg. Door de waterpartijen
in het centrum kreeg dit mooie stadje de bijnaam
‘Venetië van het Noorden’. De andere 13-daagse
reis gaat zelfs nog verder de smalle Saar op naar de
charmante vestingstad Saarlouis.

De smalle Neckar
De Neckar heeft een smal rivierdal met een intiem
karakter. Schilderachtige steden en dorpen met
een romeins verleden bevolken de mooie oevers.
Bezoek deze streek eens tijdens onze cruise langs
Heidelberg en Eberbach. Of misschien kiest u voor
een van de 10-daagse reizen naar Mannheim. Van
hieruit kunt u dan met een bustocht naar Heidelberg.
Een prachtige plaats met een bewogen historie.

De afwisselende Main
De Main slingert zich door een afwisselend landschap langs interessante steden als Miltenberg,
Wertheim en Würzburg. Een mooie afwisseling als
u al eens een Rijn of Moezelreis heeft gemaakt.
Ontdek deze prachtige rivier tijdens de 13-daagse
cruise naar Würzburg.

De sprookjesachtige Moezel
De Moezel ontspringt in de Franse Vogezen en is
545 kilometer lang. De wijngaarden tegen de steile
hellingen geven het Moezeldal een sprookjesachtige uitstraling. Op haar weg naar Koblenz heeft
deze rivier een verval van meer dan 120 meter en
18 sluizen. Onze Rijn- en Moezelcruises variëren van
zes tot dertien dagen. Zo heeft u de keuze uit een
6-, 7- of een 8-daagse cruise naar Cochem of een
9-daagse reis naar Cochem en het aan de Rijn gelegen Rüdesheim.
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5-daagse Over de Rijn naar Straatsburg
Keulen en Koblenz
Vertrekdata
Statendam
April
25
Augustus		22
Breisach

Deze 5-daagse cruise begint in Arnhem. Tijdens de reis doen we interessante
plaatsen aan zoals Keulen en Koblenz. Onderweg geniet u natuurlijk van de
prachtige omgeving. De cruise eindigt in Keulen waar de touringcars klaar
staan om u terug te brengen naar Arnhem.
Zondag:
Arnhem - Emmerich
Wij heten u om 20.00 uur van harte welkom
aan boord. Zodra alle passagiers aan boord
zijn vertrekken we rond 22.00 uur uit onze
thuishaven Arnhem. We zetten koers naar
Emmerich waar we rond middernacht zullen
aanleggen voor de overnachting.

Maandag:
Emmerich - Düsseldorf
In de loop van de middag komen we in Düsseldorf aan. In de Altstadt, ook wel gezien als

78

het kloppend hart van Düsseldorf, vindt u
veel musea, winkelstraten en uitgaansgelegenheden. Eén van de drukste winkelstraten
van Düsseldorf is de Schadowstrasse. Maar
bekender, vooral om haar stedenbouwkundig karakter en exclusieve winkels is de
Königsallee, ook wel “die Kö” genoemd.

Dinsdag:
Düsseldorf - Keulen
We vervolgen onze reis naar Keulen. In de
winkelstraten, gelegen achter de Dom, kunt
u heerlijk shoppen. U kunt een bezoekje

brengen aan Parfumhuis 4711 gelegen aan
de Glockenstrasse, hier kunt u terecht voor
een flesje van het bekendste reukwater ter
wereld. Ook een bezoek aan het Chocolademuseum behoort tot één van de vele mogelijkheden die u in deze stad kunt ondernemen.

Woensdag
Keulen - Koblenz - Andernach
Zodra we Bonn gepasseerd zijn verandert
het panorama in een heuvelachtig landschap. De wijngaarden tegen het Siebengebirge hangen vol met druiven die binnen-

kort zullen worden geoogst. Na de lunch
arriveren we in Koblenz. De Deutsche Eck
met het standbeeld van Keizer Wilhelm I en
de hoog gelegen vesting Ehrenbreitstein zijn
slechts enkele bezienswaardigheden waar u
vanmiddag een bezoek aan kunt brengen.
‘s Avonds zal de kapitein u uitnodigen voor
het Captains Dinner. Tijdens het diner varen
we naar Andernach waar we overnachten.

ontbijt nemen we afscheid van u en brengen
de touringcars u terug naar Arnhem waar u
rond 12.00 uur arriveert.

• Welkomstcocktail
• Eén avond live entertainment
• Captains Dinner

Prijzen hoofddek
3p-hut
2p-hut B
2p-hut
1p-hut B
1p-hut

340
390
Basel
420
495
515

Prijzen promenadedek
2p-hut
1p-hut

460
565

355
405
Zwitse
435
510
530

475
580

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Statendam 100
•
Het is niet mogelijk om de avond voor
vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te
boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.

• Afscheidscocktail
• Bustransfer Keulen - Arnhem

Donderdag: Andernach Keulen - Arnhem (bustransfer)
De laatste dag is alweer aangebroken. Met
de stroom mee varen we naar Keulen. Na het
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Straatsburg
5-daagse Over de Rijn naar Boppard

Vertrekdata
April

Een cruise over de Rijn is altijd prachtig en zeker in het voorjaar. Deze reis
brengt u in vijf dagen tot halverwege de ‘Burgenstrasse’: een romantisch
deel van de Rijn met meer dan 70 kastelen, paleizen en schitterende residenties. Het heerlijke voorjaarszonnetje en het eerste frisse groen doen de rest.
Maandag 5 april:
Arnhem - Düsseldorf
De inscheping geschiedt zoals gebruikelijk
in Arnhem. Indien gewenst kunt u ook reeds
de avond voor vertrek aan boord komen.

Om 09.30 uur lichten wij het anker en zetten koers naar Düsseldorf waar wij in de loop
van de avond zullen arriveren. We meren hier
af in de nabijheid van de immer bruisende
Altstadt.
Andernach

Boppard

Dinsdag 6 april:
Düsseldorf - Keulen - Andernach
Onze eerste stop maken wij vandaag in de
Domstad Keulen. Hier kunt u een bezoek
brengen aan het Romaans-Germaans museum of een wandeling maken door de
gezellige oude straatjes. In de loop van de
middag vervolgen wij de reis. Zodra we de
voormalige hoofdstad Bonn zijn gepasseerd
krijgen we de toppen van het imposante Siebengebirge in het vizier. Onze bestemming
Andernach was ooit één van de 50 Romeinse
vestingwerken langs de Rijn. Achter de dikke
stadsmuren vinden we nog veel overblijfselen uit vervlogen tijden.

Woensdag 7 april:
Andernach - Loreley - Boppard
De Rijn op z’n mooist! Burchten en kastelen
vervolmaken vandaag het prachtige panorama. We bevaren de Romantische Rijn tot

80

voorbij de Loreley. Na het aanschouwen van
deze 132 meter loodrecht uit het water opkomende rots, keren wij de steven en varen
terug naar het wijnstadje Boppard. De promenade langs het water leidt u als vanzelf
naar het kleine, maar leuke centrum. Ook
kunt u deelnemen aan een busexcursie(*)
door de mooie omgeving of met de kabelbaan tussen de wijnstokken door naar de
Vierseenblick(*) vanwaar u een prachtig uitzicht heeft over de Bopparder Hamm.

Donderdag 8 april:
Boppard - Linz - Duisburg
Al tijdens het ontbijt zijn wij op weg naar
Linz. De kleurige vakwerkhuizen rondom
de marktplaats hebben gezorgd voor de benaming Bonte Stad. Weer terug aan boord
varen wij in snel tempo langs o.a. Keulen en
Düsseldorf naar Duisburg. Vanavond komt er
een muzikant aan boord voor een gezellige
afscheidsavond.

Vrijdag 9 april:
Duisburg - Emmerich - Arnhem
Rond de klok van 09.30 uur arriveren wij in
het grensplaatsje Emmerich. Emmerich is
een leuke plaats om uw laatste inkopen te
doen. Om 12.00 uur verwachten wij u weer
aan boord voor de uitgebreide lunch. Om
14.00 uur meren wij af in Arnhem, waarmee
een einde is gekomen aan deze prachtige
reis en wij afscheid van u nemen. Tot ziens!

• Welkomstdrankje
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Diverse begeleide wandelingen
• Eén avond live entertainment
• Captains Dinner
• Uitgebreide afscheidslunch

81

Salvinia
5
Breisach

Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut B
2p-hut
2p-hut Plus (met 3e bovenbed)
1p-hut
Prijzen promenadedek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut (2 p bed)
2p-hut
1p-hut

450
450
Basel570Zwitserla
610
720

510
620
620
780

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Salvinia 75
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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6-daagse Paascruise Cochem

Aan boord van de Statendam geniet u van de heerlijke voorjaarszon in het
prachtige Rijn- en Moezeldal. Tijdens deze mooie reis van zes dagen ontdekt
u enkele parels van de streek, zoals het mooie Koblenz en natuurlijk de
eindbestemming Cochem, een gezellige wijnplaats in het Moezeldal.
Vrijdag 2 april: Arnhem - Düsseldorf
We heten u van harte welkom aan boord
en vertrekken om 09.30 uur vanuit Arnhem.
Onderweg heeft u alle tijd om dit gezellige
schip te verkennen en de andere passagiers

te ontmoeten. In het begin van de avond arriveren we in Düsseldorf. Na het diner kunt u
nog een wandeling maken door het nabijgelegen centrum. Onderweg passeert u talrijke
cafeetjes waar het Altbier rijkelijk vloeit.

Vertrekdata
April

Zaterdag 3 april:
Düsseldorf - Keulen - Andernach
Tijdens de lunch komen we in Keulen aan en
wie aan Keulen denkt, denkt aan de Dom.
Dit imposante gotische bouwwerk is een bezoek meer dan waard. De stad heeft nog veel
meer te bieden, de uitgestrekte winkelstraten zijn een walhalla voor de shoppers onder
u. Aan de Glockengasse vindt u het huis van
’s werelds bekendste reukwater 4711. Maar
ook aan musea geen gebrek. Onze favoriet
is toch wel het Chocolademuseum. Aan het
eind van de middag varen we verder naar
Andernach waar we zullen overnachten.

Zondag 4 april: Andernach - Cochem
Vandaag is het 1e Paasdag. In het restaurant
wacht u een heerlijk en uitgebreid paasontbijt. Al vroeg hebben we de reis voortgezet
naar Cochem. Nadat we bij Koblenz de eerste sluis gepasseerd zijn begeven we ons op
de rustige Moezel. Het beroemde plaatsje
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Cochem is een gezellig en karakteristiek
stadje. Met een mooie Rijksburcht als blikvanger wat zeker een bezoek waard is. U
heeft dan tevens een prachtig uitzicht op het
stadje en het Moezeldal.

Düsseldorf. Deze stad leent zich bij uitstek
om heerlijk te shoppen. Na een wandeling
over de bekende Königsallee en de lange
winkelpromenades moet u beslist nog een
glaasje Alt proberen. ’s Avonds serveren wij
aan boord het Captains Dinner.

Maandag 5 april: Cochem - Koblenz
Geniet deze ochtend nog even van de omgeving. Tijdens de lunch komen we in Koblenz
aan. Vanaf de ligplaats loopt u zo het centrum
in. In de binnenstad zijn er op de pleinen
veel gezellige terrasjes, Biergartens en wijnlokalen te vinden. Deze stad ligt ingeklemd
tussen de Moezel en de Rijn. De Deutsche
Eck, het punt waar de Moezel uitmondt in
de Rijn, is een toeristische trekpleister. Oude
vestingmuren, burchttorens en kastelen zijn
overblijfselen uit een bewogen verleden en
zijn nog steeds zichtbaar in deze stad.

Woensdag 7 april: Düsseldorf - Arnhem
De laatste dag van de reis is aangebroken.
Om 14.00 uur leggen wij in Arnhem de
loopplank voor u uit en is het weer tijd om
afscheid te nemen. U zult met veel plezier terugkijken op deze uitzonderlijke Paascruise.

• Welkomstcocktail

Prijzen hoofddek
3p-hut
2p-hut B
2p-hut
1p-hut B
1p-hut
Prijzen promenadedek
2p-hut
1p-hut

Straatsburg

Statendam
2

560
655
710
870
890
Basel

Breisach

Zwitse

770
965

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Statendam 100
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.

• Meerdere excursiemogelijkheden
• Twee keer live entertainment
• Captains Dinner
• Afscheidscocktail

Dinsdag 6 april: Koblenz - Düsseldorf
In de loop van de middag arriveren we in
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Al voor het ontbijt vervolgen wij onze tocht.
Onderweg passeren we de imposante torens
van de Keulse Dom en de voormalige regeringsgebouwen van Bonn. De Salvinia maakt
in Bonn haar eerste stop. In het centrum staan
vele monumentale panden waaronder het
geboortehuis van de beroemde Ludwig van
Beethoven. De Azolla vaart door naar Königswinter, gelegen aan de voet van het Siebengebirge. De bekende Drachenfels, die hoog
boven de stad gelegen is, biedt u een prachtig
uitzicht. Een tandradbaan brengt u naar boven. Aan het begin van de avond vervolgen wij
onze reis naar Andernach.

Woensdag:
Andernach - Rüdesheim

Kaub
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We laten Andernach achter ons en genieten
vandaag, in het romantische Rijndal, van een
prachtige omgeving. De vele burchten en de
imposante Loreley maken van deze dag een
fantastische belevenis. Rüdesheim heeft u van

Trier
Saarburg

Mannheim
Merzig
Speyer
Saarlouis
Saarbrücken

Heidelberg

Rij

n

Moez

M

Rüdesheim Mainz

kar

Na een hartelijk welkom aan boord vertrekken
wij om 09.30 uur uit Arnhem. Het duurt niet
lang voordat wij ons in Duitsland bevinden.
Wanneer we door het bedrijvige Ruhrgebied
varen, heeft u ruimschoots de gelegenheid
om kennis te maken met de andere passagiers. In de loop van de avond arriveren wij in
Düsseldorf.

Dinsdag:
Azolla: Düsseldorf - Königswinter Andernach
Salvinia: Düsseldorf - Bonn Andernach

el

Frankfurt

Nec

Maandag: Arnhem - Düsseldorf

Frankrijk

Boppard

ai n

Bernkastel

Een drankje drinken in één van de vele Wijnstuben aan de Drosselgasse,
of een wandeling maken over de Deutsche Eck. Tijdens deze reis heeft u de
gelegenheid! En dat niet alleen. U ontdekt nog veel meer monumentale
gebouwen en oude nederzettingen die u eeuwen terug in de tijd brengen.
Bijvoorbeeld in Rüdesheim, waar de Kelten een nederzetting hadden en in
de Romeinse tijd al wijn werd verbouwd. De gezellige Drosselgasse is een
belevenis op zich!

Duitsland

Rijn

Ma

alles te bieden waaronder het Niederwalddenkmal en de wereldberoemde Drosselgasse.
Een wandeling door dit gezellige straatje mag
niet ontbreken tijdens uw bezoek aan deze
plaats. Aan boord kunt u zich inschrijven voor
een excursie(*) naar Siegfrieds Mechanisches
Musikkabinett. Hier bevindt zich de grootste
collectie nog spelende mechanische muziekinstrumenten ter wereld.

Donderdag:
Rüdesheim - Boppard - Koblenz
Al bijtijds meren we af in de Keltische nederzetting Boppard, gelegen in het wijngebied
de Bopparder Hamm. Een wandelpromenade
leidt u naar de oude stadskern. De veelal historische bouwwerken huisvesten leuke winkels en gezellige Bierstuben. Na de lunch kunt
u deelnemen aan een busexcursie(*) door
de omgeving. Het schip verlaat tegelijkertijd
Boppard en zet koers naar de handelsstad Koblenz, centraal gelegen aan de Rijn en Moezel.
In Koblenz komen de bussen van de excursie
weer bij het schip. De meeste winkels in Koblenz blijven op donderdag langer geopend.

Linz wordt ook wel de Bonte Stad genoemd
vanwege de felgekleurde vakwerkhuisjes
in het centrum. Zorg dat u niet te lang in de
Altstadt blijft hangen, want rond het middaguur lichten we het anker en gaan we stroomafwaarts langs o.a. Keulen en Düsseldorf.
Vanavond overnachten wij in Duisburg.

Zaterdag:
Salvinia: Duisburg - Emmerich - Arnhem
Azolla: Duisburg - Arnhem
Voordat wij de grens met Nederland over varen maakt de Salvinia nog een korte stop in
Emmerich. Hier heeft u nog de gelegenheid
om het centrum te verkennen. In deze plaats
vindt u niet ver van het schip een leuke winkelpromenade. De Azolla vertrekt iets later uit
Duisburg. Beide schepen komen rond 14.00
uur in Arnhem aan waar wij afscheid van u
nemen. Tot ziens!

Azolla & Salvinia
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Straatsburg

6-daagse Rüdesheim
Vertrekdata		
Azolla
Salvinia
Breisach
April			26
Juli				5
September		27		13
Oktober			11Basel

Zwitserland

Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)		
610
540
580
2p-hut B		
655
540
580
2p-hut C (2 p bed)		
655			
2p-hut		 700
685
725
2p-hut Plus (met 3e bovenbed)			
730
785
1p-hut			 860
900
Prijzen promenadedek
3p-hut (bovenbed)			
2p-hut (2 p bed)			
2p-hut		 740
1p-hut		 820

615
750
750
940

655
790
790
980

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Azolla 55, Salvinia 75

• Welkomstdrankje
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Eén avond met live entertainment
• Captains Dinner

•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar pagina 162.

Vrijdag: Koblenz - Linz - Duisburg
Vanochtend maken we een stop in Linz, dat
gelegen is tegenover de monding van de Ahr.
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6-daagse Beleef de Rijnromantiek
naar Rüdesheim

Nergens ter wereld vindt u meer burchten en kastelen dan langs de oevers
van de Middenrijn. Een reis met fabelachtige landschappen, mythen en sagen en pittoreske steden en dorpen die u de romantiek van het Rijndal doen
ervaren. En wanneer u op het zonnedek, genietend van een glas wijn, de zon
achter de heuvels ziet zakken weet u waarom de Rijn zo bijzonder is!
Dinsdag/Vrijdag:
Arnhem - Düsseldorf
We heten u van harte welkom aan boord
en vertrekken om 09.30 uur vanuit Arnhem.
Tijdens onze tocht naar Düsseldorf heeft

u alle tijd om dit gezellige schip te verkennen en de andere passagiers te ontmoeten.
Aan het begin van de avond arriveren we in
Düsseldorf, waar we onze eerste nacht door
zullen brengen.

Vertrekdata
April
Mei
Oktober

Woensdag/Zaterdag:
Düsseldorf - Bonn - Andernach
Al vroeg varen we langs Keulen. Vanaf het
schip heeft u een mooi uitzicht op de skyline
van deze stad. Na de lunch leggen we aan
in de voormalige hoofdstad van Duitsland,
Bonn. Deze levendige stad heeft een zeer
lange geschiedenis. Het historische centrum
met zijn uitgebreide voetgangerszone is
ideaal voor shoppers of voor een aangename wandeling. Naast de vele musea en
prachtige gebouwen treft u hier ook het geboortehuis van Ludwig van Beethoven aan.
Aan het begin van de avond gaan we verder
stroomopwaarts naar Andernach.

Donderdag/Zondag:
Andernach - Boppard
Terwijl u van het ontbijt geniet zetten we de
reis voort. Onderweg naar Boppard passeren
we hoge rotspartijen met burchten en kastelen die het panorama nog mooier maken.
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We zullen rond het middaguur in Boppard
arriveren. Deze midden in een wijngebied
gelegen stad heeft een lange Rijnpromenade die u als vanzelf naar het romantische
centrum met prachtige vakwerkhuizen leidt.

Vrijdag/Maandag:
Boppard - Rüdesheim
Zodra we de imposante Burg Rheinfels
gepasseerd zijn verschijnt de legendarische
Loreley. In het gezellige centrum van Rüdesheim kunt u een bezoek brengen aan Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett of het
wijnmuseum. ’s Avonds heeft u nog de gelegenheid om een wandeling te maken door
de beroemde Drosselgasse met zijn vele
gezellige terrasjes.

Zaterdag/Dinsdag:
Rüdesheim - Keulen
Geniet deze ochtend nog even van het romantische Rijndal waar we doorheen va-

ren. In de loop van de middag komen we in
Keulen aan. De Dom van Keulen is al van verre te herkennen aan zijn twee grote torens.
U heeft ruim de tijd om deze mooie kathedraal te bezoeken. In de lange autovrije
winkelstraten kunt u in de vele winkels en
warenhuizen naar hartenlust shoppen.

Zondag/Woensdag:
Keulen - Arnhem
De laatste dag van de reis is aangebroken.
Om 14.00 uur leggen wij in Arnhem de
loopplank voor u uit en is het weer tijd om
afscheid te nemen. U zult met veel plezier
terugkijken op deze prachtige cruise.

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Twee keer live entertainment
• Captains Dinner
• Afscheidscocktail
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Straatsburg

Breisach

Prijzen hoofddek
3p-hut
2p-hut B
2p-hut
1p-hut B
1p-hut
Prijzen promenadedek
2p-hut
1p-hut

Statendam
20
11
8

560
Basel

655
Zwitserland
710
870
890

770
965

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Statendam 100
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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Maandag/Donderdag:
Arnhem - Düsseldorf
Om 09.30 uur laten we Arnhem achter ons
en naderen al snel de Duitse grens. Op de
eerste dag van deze bijzondere reis varen we
naar Düsseldorf.

U heeft tot het einde van de middag de tijd
om de stad te bezichtigen. Tijdens de reis
naar Andernach verrijzen de uitlopers van
het machtige Siebengebirge aan de horizon.

Dinsdag/Vrijdag:
Düsseldorf - Bonn - Andernach

Woensdag/Zaterdag:
Azolla & Statendam:
Andernach - Cochem
Salvinia: Andernach - Cochem - Alken

Al vroeg varen we weg uit Düsseldorf. Bij
Keulen passeren we de grootste kathedraal
van Duitsland. De 157 meter hoge torens zijn
reeds van ver te zien. Na de lunch meren wij
af in Bonn, de geboortestad van Beethoven.

Wij zijn al voor het ontbijt vertrokken en na
het ronden van de Deutsche Eck zien we het
Moezeldal. Na de drukte op de Rijn wordt
u in het prachtige Moezeldal als het ware
overvallen door een serene rust. De steile,
Koblenz

88

Grevenmacher

met wijngaarden bedekte hellingen, aan
weerszijden, van de rivier zorgen voor een
onvergetelijke dag. In Cochem heeft u vanaf
de hoog gelegen Reichsburg een prachtig
uitzicht over het rivierdal. Cochem is een
toeristenplaats bij uitstek en in het drukke
centrum is dan ook van alles te beleven.
De Salvinia vaart aan het begin van de avond
naar het liefelijke plaatsje Alken. Onderweg
geniet u van het heerlijke Captains Dinner.
De Azolla en de Statendam overnachten in
Cochem.

Donderdag/Zondag:
Azolla & Statendam: Cochem Alken - Remagen
Salvinia: Alken - Remagen
In Alken domineert aan stuurboordzijde de
burcht Thurant het schitterende panorama.
Een bezoek aan de 300 jaar oude gewelven
wijnkelder en de beeldschone St. Michaelskapel zijn zeker de moeite waard. ’s Middags
kunt u vanuit Alken deelnemen aan een
interessante busexcursie(*) door de omgeving. Het schip vaart ondertussen verder
naar het aan de Rijn gelegen stadje Remagen. De Apollinariskirche boven het stadje
is ontworpen door dezelfde architect als
die van de Keulse Dom. De prachtige villa’s
langs de Rijn geven Remagen een voorname
aanblik. In Remagen komen de passagiers
die hebben deelgenomen aan de excursie
weer aan boord.

Azolla, SalviniaFrankrijk
& Statendam

Vrijdag/Maandag:
Remagen - Keulen - Duisburg

Zaterdag/Dinsdag:
Salvinia: Duisburg - Emmerich - Arnhem
Azolla & Statendam: Duisburg - Arnhem
Voordat wij de grens met Nederland over
varen maakt de Salvinia nog een korte stop
in Emmerich. Hier heeft u nog de gelegenheid om het centrum te verkennen. In deze
plaats vindt u niet ver van het schip een
leuke winkelpromenade. De Azolla en de
Statendam vertrekken iets later uit Duisburg. De schepen komen rond 14.00 uur in
Arnhem weer aan waar wij afscheid van u
nemen.

Trier
Saarburg

Mannheim
Speyer

Saarbrücken

6-daagse Over de Rijn en Moezel naar Cochem

Al vroeg in de ochtend komen we in Keulen
aan. U heeft ruim de tijd om de bekende
kathedraal te bezoeken of een wandeling te
maken door de nabijgelegen Altstadt. In de
loop van de middag varen we verder naar
het noorden. We overnachten in Duisburg.

Mainz

Rüdesheim

Merzig
el
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)
Moez

Van de indrukwekkende Keulse Dom tot de burcht Thurant in Alken en de
Reichsburg in Cochem, u geniet volop van de mooiste bouwwerken in het
prachtige Duitse landschap. En natuurlijk is er voor de wijnliefhebber ook
van alles te zien en te proeven. U komt vol prachtige indrukken weer terug in
Nederland!

Luxemburg

Vertrekdata		
Azolla		
Salvinia		
Statendam
April		 19		
Mei				10
Juni					21
Juli						22
Straatsburg
Augustus			2			
September			13		 20
Oktober		 18		
Prijzen hoofddek
Breisach
3p-hut (bovenbed)		
570
610
560
580
595
2p-hut B		
615
655
560
580
690
2p-hut C (2 p bed)		
615
655			
2p-hut		
660
700
705
725
745
Basel
2p-hut Plus (met 3e bovenbed)			
755
785
1p-hut B						
905
1p-hut				 880
900
925
Prijzen promenadedek
3p-hut (bovenbed)				
2p-hut (2 p bed)				
2p-hut		
700
740
1p-hut		
770
820

635
770
770
960

655
790
790
980

n

België

Rij

Brussel

Maastricht

Zwitse

805
1.000

• Welkomstdrankje

Extra informatie

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Azolla 55, Salvinia 75, Statendam 100
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) incl. avond eerder inschepen is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar pagina 162.

• Eén avond met live entertainment
• Captains Dinner
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6-daagse Die schöne Loreley

Zin in een zeer gevarieerde reis over de Rijn? Dan is dit een uitgelezen
kans. In 6 dagen pakt u al het moois mee. Van een grote stad als Keulen,
tot het wijngebied rond Rüdesheim en klassieke trekpleisters als de indrukwekkende Loreley. Natuurlijk is het aan boord ook volop genieten.
Zondag/Zaterdag:
Arnhem - Düsseldorf
Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom aan
boord. Nadat de bemanning aan u is voorgeBingen

steld, gooien we de trossen los en zetten we
koers naar onze eerste bestemming Düsseldorf. Na het diner kunt u in de lounge alvast
plannen maken voor de komende dagen. De
muzikant zal zorgdragen voor een gezellige
avond.

Maandag/Zondag:
Düsseldorf - Bonn
Nog voor het ontbijt arriveren we in Düsseldorf. In de ochtend kunt u deelnemen aan
een stadswandeling(*). Tijdens deze wandeling maakt u kennis met de mooie
binnenstad van deze metropool. U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid de stad
verkennen. Achter de gezellige Altstadt liggen lange winkelstraten met de bekende
modemerken en warenhuizen. Terwijl we
’s middags naar Bonn varen kunt u genieten
van een High Tea in de lounge.
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Vertrekdata
Rembrandt
Straatsburg
April
18
Mei		15
Juli		10

Dinsdag/Maandag:
Bonn - Boppard
‘s Morgens blijven we nog even in de voormalige hoofdstad van West-Duitsland. Rond
het middaguur richten wij de steven op onze
volgende bestemming, Boppard. Naarmate
we verder de Rijn opvaren verandert het
landschap zienderogen. Het wordt heuvelachtiger en de eerste wijngaarden komen in
zicht. Ondertussen heeft de keukenbrigade
een heerlijke barbecuelunch klaar staan op
het zonnedek. In de loop van de avond
arriveren wij in het wijnstadje Boppard. De
promenade langs het water leidt u als vanzelf naar het kleine, maar leuke centrum.

Woensdag/Dinsdag:
Boppard - Loreley - Rüdesheim
Vandaag staat het hoogtepunt van deze reis,
de Loreley op het programma. Vanuit
Boppard bieden wij u een gratis transfer per
bus naar het uitzichtpunt van de Loreley.
Vanaf hier heeft u een schitterend uitzicht op

het Rijndal en de Loreley. De Rijn is hier 25
meter diep en maar 113 meter breed. Ondertussen ziet u het schip langs de Loreley
varen. In Oberwesel komen de gasten die
naar het uitzichtpunt zijn mee geweest weer
aan boord. Onderweg naar Rüdesheim varen
wij over de Romantische Rijn waar u geniet
van prachtige uitzichten. Het duurt niet lang
meer voor we in Rüdesheim aankomen.
Rüdesheim staat bekend om de vele wijnlokalen, historische vakwerkhuizen en de
Drosselgasse. In deze smalle steeg kunt u in
één van de gezellige Weinstuben genieten
van een heerlijke Riesling uit de streek.

Donderdag/Woensdag:
Rüdesheim - Keulen
We genieten nogmaals van het prachtige
panorama. We houden het tempo er goed in,
want we willen bijtijds in Keulen arriveren.
In de winkelstraten, gelegen achter de Dom,
kunt u heerlijk shoppen. Ook een bezoek aan
het Chocolademuseum behoort tot één

van de vele mogelijkheden. Of breng een
bezoek(*) aan het nabijgelegen prachtige
kasteel Augustusburg.

Vrijdag/Donderdag:
Keulen - Arnhem
De laatste dag is alweer aangebroken. Als
afsluiting van deze mooie reis hebben wij
een heerlijke champagnebrunch voor u klaar
staan. Rond 11.00 uur komen we in Arnhem
aan. Hier nemen wij afscheid van u en wensen u een wel thuis.

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Eén keer lokaal entertainment
• High Tea
• Gehele reis live entertainment
• Farewell Dinner
• Champagnebrunch
• Inclusief bustransfer naar de Loreley
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Prijzen hoofddek
2p-hut
Prijzen promenadedek
3p-hut
2p-hut
Suite 2-personen
Suite 3-personen

Breisach
730

755

615
Basel 640
795
820
1.490
1.515
1.035 Zwitserla
1.060

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en
zijn exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen:
Rembrandt van Rijn 75
•
Het is niet mogelijk om de avond voor
vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te
boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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6-daagse Burchten & Kastelen

Vanwege de tactische ligging van de vele nederzettingen langs de Rijn
werden hier vaak burchten, kastelen en andere vestingen gebouwd.
Om daar met een schip langs te varen is een belevenis op zich.

Braubach

Dag 1: Arnhem - Düsseldorf
Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom aan
boord. In de loop van de avond zal in de
lounge de bemanning aan u worden voorgesteld en kunt u onder het genot van een
drankje nader kennismaken met uw medepassagiers. Tijdens het diner gooien we de
trossen los en varen we rustig naar onze eerste bestemming Düsseldorf.

Dag 2:
Düsseldorf - Bonn
In de ochtend heeft u de gelegenheid om
Düsseldorf te verkennen. Deze metropool is
niet alleen de hoofdstad van de deelstaat
Nordrhein-Westfalen, maar is ook toonaangevend op het gebied van mode. Het is een
waar shopping-paradijs, met de Königsallee
als kers op de taart. Maar ook de cultuurliefhebber zal in Düsseldorf niets tekort komen
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Vertrekdata
Rembrandt
Breisach
April
29
Juni		14
Oktober
8

met de vele musea en oude gebouwen zoals
het stadhuis en de Schlossturm. Terwijl we
onze reis vervolgen en langs Keulen varen
zal er ’s middags in de lounge een High Tea
worden geserveerd. In de loop van de avond
leggen we aan in Bonn.

Dag 3: Bonn - Andernach
De ochtend brengen wij door in Bonn, de
voormalige hoofdstad van West-Duitsland.
Als één van de oudste steden van Duitsland
bezit Bonn een rijke en boeiende geschiedenis. Naast de vele musea en regeringsgebouwen heeft de stad ook lange autovrije
winkelstraten en sfeervolle pleinen. We laten
Bonn aan het einde van de ochtend achter
ons en varen door naar de Keltische vestingstad Andernach.

Dag 4:
Andernach- Rüdesheim - Koblenz
Al vroeg vervolgen wij onze reis naar Rüdesheim. Wij varen over de Romantische Rijn

waar u geniet van prachtige uitzichten.
We passeren vele burchten en kastelen op
dichtbegroeide bergtoppen. Aan het begin
van de middag komen we in de wijnstad Rüdesheim aan. De middeleeuwse stadskern,
evenals gedeelten van de stadsversterking
zijn bewaard gebleven. In de Drosselgasse is
het altijd gezellig. Onder het genot van live
muziek kunt u in de vele restaurants en
barretjes genieten van de wereldberoemde
Rüdesheimer Kaffee of één van de lokale
wijnen. Tijdens het diner varen we terug naar
Koblenz waar we overnachten.

Dag 5:
Koblenz - Duisburg
De handelsstad Koblenz ligt ingeklemd tussen de Moezel en de Rijn. De Deutsche Eck,
het punt waar de Moezel uitmondt in de Rijn,
is een toeristische trekpleister. Oude vestingmuren, burchttorens en kastelen zijn overblijfselen uit een bewogen verleden en zijn
nog steeds zichtbaar in deze stad. Tijdens de

lunch varen we verder stroomafwaarts naar
Duisburg. ’s Avonds geniet u in het restaurant van het Farewell Dinner met aansluitend
een gezellige avond in de lounge.

Dag 6:
Duisburg - Arnhem
De laatste dag is al weer aangebroken. Als
afsluiting van deze mooie reis hebben wij
een heerlijke champagnebrunch voor u klaar
staan. Aangekomen op onze eindbestemming Arnhem, nemen wij om 11:00 uur afscheid van u en wensen u een wel thuis.

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden

Prijzen hoofddek
2p-hut
Prijzen promenadedek
3p-hut
2p-hut
Suite 2-personen
Suite 3-personen
Extra informatie

Basel

Zwitser

730

755

615
795
1.490
1.035

640
820
1.515
1.060

• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen:
Rembrandt van Rijn 75
•
Het is niet mogelijk om de avond voor
vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te
boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.

• Gehele reis livemuziek
• Eén keer lokaal entertainment
• High Tea
• Farewell Dinner
• Champagnebrunch
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Straatsburg
7-daagse Door het romantische
Rijndal naar Mainz

Van het Chocolademuseum tot de Weinstuben in de Drosselgasse, tijdens
deze riviercruise proeft u letterlijk en figuurlijk van de Duitse cultuur.
Onderweg zien we prachtige parels als de Loreley en het sfeervolle
centrum van Mainz met de Dom. Ontspanning verzekerd!

Dag 1:
Arnhem - Krefeld

Dag 2:
Krefeld - Keulen - Königswinter

Om 09.30 uur gooien we de trossen los en
verlaten we Arnhem. Al snel passeren we de
Duitse grens en varen we stroomopwaarts
over de Rijn naar Krefeld, waar we tijdens het
diner zullen aankomen.

We zetten koers naar Keulen waar u de hele
middag de tijd heeft om de stad te bezichtigen.
De Dom in Keulen is wereldberoemd. Rondom
deze imposante kathedraal bevinden zich
prachtige winkelstraten en tal van beziens-

Vertrekdata
Statendam
April
13
Juni		2
Breisach
Augustus		7

waardigheden zoals het parfumhuis 4711 en
het aan de Rijn gelegen Chocolademuseum.
Tijdens het diner vervolgen we onze reis naar
Königswinter waar we blijven overnachten.

Dag 3:
Königswinter - Andernach
We laten Königswinter achter ons en meren
in de loop van de ochtend aan in Andernach.
In het gezellige centrum van deze voormalige keltische vesting zijn, achter de nog
deels intact gebleven stadsmuren, veel
overblijfselen uit die tijd terug te vinden.
Vanmiddag kunt u deelnemen aan een
mooie busexcursie naar het Ahrdal(*).

Dag 4:
Andernach - Rüdesheim - Mainz

Boppard
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Het gedeelte van de Rijn dat wij vandaag bevaren wordt niet voor niets de Romantische
Rijn genoemd. De vele burchten en kastelen
langs de rivier en de nauwe passage bij de
Loreley zorgen voor een fantastisch panorama. Rüdesheim is een geliefde toeristen-

plaats en heeft van alles te bieden. U kunt er
een bezoek brengen aan Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett(*) of u kunt met de
kabelbaan naar het uitzichtpunt boven de
stad. In de beroemde Drosselgasse treft u
vele gezellige Weinstuben aan. Tijdens het
diner varen we door naar Mainz, waar we
zullen overnachten.

Dag 5: Mainz - Boppard
In Mainz kunt u de binnenstad met haar vele
historische gebouwen en monumenten bezichtigen. Het oudste en bekendste bouwwerk is de Dom van Mainz. ’s Middags is er
een transfer(*) naar Heidelberg. Deze Universiteitsstad ligt tussen de Neckar en de
uitlopers van het Odenwald, waarvan de
Köningsstuhl één van de bergtoppen is. In
het historisch centrum, gelegen tussen de
oude stenen brug en de rode kasteelruïne,
vind je prachtige barokke gebouwen in
mooie kleuren, vaak versierd met gevelstenen en inscripties. Zodra we allemaal weer
aan boord zijn varen we tijdens het diner

naar Boppard en passeren in de loop van de
avond nogmaals de Loreley.

Dag 6: Boppard - Düsseldorf
U heeft deze ochtend nog voldoende tijd om
het gezellige centrum van Boppard te bezichtigen. In de middag varen we met de
stroom mee naar Düsseldorf. Na het diner
kunt u nog een wandeling maken door de
Altstadt, het historische centrum van Düsseldorf. Slenter door de smalle straten langs de
vele cafés en terrassen.

Dag 7: Düsseldorf - Arnhem
De laatste dag van de reis is helaas alweer aangebroken. Om 14.00 uur zijn wij weer terug in
Arnhem waar we afscheid van u nemen!

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Twee avonden met live entertainment
• Captains Dinner
• Afscheidscocktail
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Prijzen hoofddek
3p-hut
2p-hut B
2p-hut
1p-hut B
1p-hut

650
Basel
770
825
1.010
1.030

Prijzen promenadedek
2p-hut
1p-hut

895
1.120

685

Zwitserla
805
860
1.045
1.065

930
1.155

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Statendam 100
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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7-daagse Romantische Rijn
Vertrekdata
September

Volop genieten van de romantische sfeer in het Rijndal? Dan is dit dé
riviercruise voor u. Vanaf het sfeervolle schip de Horizon bewondert u
in zeven dagen de indrukwekkende burchten en kastelen die tegen de
steile berghellingen liggen. Tel daar het prachtige natuurschoon en de
gezellige dorpen en steden bij op en u beleeft een bijzondere reis.
Donderdag:
Arnhem - Düsseldorf
De inscheping geschiedt aan de kade in Arnhem. Onderweg naar Düsseldorf informeren
wij u alvast over al het moois wat u tijdens de
reis te wachten staat. ’s Avonds kunt u nog
een heerlijke wandeling maken door de gezellige Altstadt.

Vrijdag:
Düsseldorf - Keulen - Bonn
De Rijn slingert zich door het mooie landschap en net na Düsseldorf lijkt het wel of
we een rondje varen. Aan het einde van de
ochtend verschijnen de torens van de Keulse
Dom aan de horizon. Hier loopt u over de altijd gezellige Rijnpromenade zo naar de aan
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de rivier gelegen Altstadt. Er zijn meerdere
musea en ook de indrukwekkende kathedraal is zeker het bezichtigen waard. Tijdens
het diner vervolgen we onze reis naar Bonn.

Zaterdag:
Bonn - Linz - Andernach
Ter hoogte van Königswinter wordt het panorama bepaald door de toppen van het machtige Siebengebirge, uw eerste kennismaking
met de zo vaak bezongen romantiek van de
Rijn. In de ochtend maken we een stop in Linz.
De felgekleurde vakwerkhuisjes in de binnenstad zijn een lust voor het oog. Tijdens de
lunch vervolgen wij de reis naar Andernach.
In deze van oorsprong Keltische nederzetting
zullen wij vanavond overnachten.

Zondag:
Andernach - Rüdesheim
Het hoogtepunt van de reis! Het prachtige
panorama dat vandaag aan u voorbij trekt
bestaat uit een aaneenschakeling van burchten, kastelen, steile met wijngaarden bedekte berghellingen en natuurlijk de wereldberoemde Loreley. Net na de middag meren wij af in het toeristenstadje Rüdesheim.
Bezienswaardigheden zoals het Niederwalddenkmal, Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett en de talrijke Weinstuben in de
smalle Drosselgasse zorgen ervoor dat u zich
beslist niet zult vervelen.

Maandag:
Rüdesheim - Oberwesel - Boppard
We varen nogmaals door het schitterende
rivierdal. In het historische Oberwesel zul-

len wij de ochtend doorbrengen. Hier kunt
u onder andere een bezoek brengen aan de
Onze Lieve-Vrouwe-Kerk of een wandeling
maken door deze indrukwekkende plaats.
Tijdens de lunch varen wij verder naar Boppard. Hier kunt u heerlijk wandelen over de
boulevard of ga met de kabelbaan naar het
hoog boven de Rijn gelegen uitzichtpunt de
Vierseenblick.

Dinsdag:
Boppard - Düsseldorf
We zijn al vroeg vertrokken want het is een
heel stuk varen naar Düsseldorf. In snel
tempo trekken plaatsen als Bonn en Keulen
nogmaals aan het oog voorbij. In de loop
van de middag arriveren wij in Düsseldorf.
Net achter het oude centrum vindt u winkels
in overvloed. Aan boord treft de bemanning

ondertussen alle voorbereidingen om het op
deze laatste avond van de reis extra gezellig
te maken.

Woensdag:
Düsseldorf - Arnhem
Rond het middaguur passeren we de Nederlandse grens. U heeft door deelname aan
deze reis zelf kunnen ervaren dat bedrijvigheid en romantiek op de rivier de Rijn uitstekend samen gaan. Om 14.00 uur leggen wij
in Arnhem de loopplank voor u uit en is het
weer tijd om afscheid te nemen.

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Eén avond met live entertainment
• Captains Dinner
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Basel Horizon
Zwitserland
2
30

Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut B
2p-hut
1p-hut

710
760
790
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770
950

Prijzen promenadedek
2p-hut

855

835

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Horizon 65
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 162.
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7-daagse Over de Rijn en Moezel naar Boppard
en Cochem

Indrukwekkend, zo mogen we deze riviercruise wel noemen. Over de Rijn en
de Moezel maakt u kennis met machtige steden als Keulen en Koblenz maar
ook overweldigende natuur en cultuur. De Drachenfels bij Königswinter en
het sfeervolle Moezeldal zijn slechts enkele hoogtepunten. Wij noemen dat
Genieten. Inderdaad, met een hoofdletter.
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wijnstadje, gelegen aan de voet van het Siebengebirge, is beroemd om de Drachenfels.
Een burcht die bovenop de 321 meter hoge
rots staat.

Woensdag/Donderdag:
Arnhem - Düsseldorf

Vrijdag/Zaterdag:
Königswinter - Boppard

Tijdens onze tocht naar Düsseldorf heeft
u alle tijd om het schip te verkennen en de
andere passagiers te ontmoeten. Vanavond
arriveren we in Düsseldorf, waar we onze eerste nacht doorbrengen. In het centrum is het
’s avonds nog altijd een drukte van belang.

Onze bestemming van vandaag ligt midden
in een grote Rijnbocht, ook wel de Bopparder
Hamm genoemd. Het is één van de grootste
wijnbouwgebieden langs de Rijn. De lange
Rijnpromenade leidt u als vanzelf naar het
centrum van dit toeristenstadje. Ook is er de
mogelijkheid om met de kabelbaan naar het
hooggelegen uitzichtpunt te gaan. Denk aan
uw camera, want het schitterende uitzicht
wilt u beslist vastleggen.

Donderdag/Vrijdag:
Düsseldorf - Keulen - Königswinter

Drachenfels

Vertrekdata
Statendam
Straatsburg
Mei
26
Juli		1

Na de lunch zullen we arriveren in Keulen.
De gotische kathedraal is de hoofdkerk van
het aartsbisdom Keulen en één van de grootste kathedralen van Europa. U heeft tot het
einde van de middag om de bezienswaardigheden van Keulen te bekijken. De avond
brengen wij door in Königswinter. Dit oude

bedekte berghellingen. Cochem is een typische Moezelstad en heeft een mooie oude
binnenstad met vakwerkhuizen. Hoog boven
de stad torent de romantische Reichsburg
uit. De vele souvenirwinkels in de smalle
straatjes van het centrum worden afgewisseld door gezellige Weinstuben. U heeft de
middag en avond de tijd om hier door te
brengen.

Zondag/Maandag: Cochem - Koblenz
Vandaag gaan we naar Koblenz. Deze stad
heeft ondanks zijn grootte nog steeds een
intiem karakter met smalle straatjes en talrijke winkeltjes. Vanaf onze ligplaats is het
maar een stukje lopen naar het centrum.
Hier kunt u winkelen in één van de grote
winkelcentra of in de gezellige binnenstad.

Zaterdag/Zondag: Boppard - Cochem
Bij de Deutsche Eck verlaten we de Rijn en
maken we kennis met het sprookjesachtige
Moezeldal. We genieten van een prachtige
vaardag tussen de steile met wijngaarden

Maandag/Dinsdag:
Koblenz - Düsseldorf

te shoppen. Een wandeling door het nabijgelegen centrum leidt u naar de Königsallee,
een chique en exclusieve winkelstraat. Onderweg passeert u talrijke cafeetjes waar het
Altbier rijkelijk vloeit. ’s Avonds serveren wij
aan boord het Captains Dinner.

Dinsdag/Woensdag:
Düsseldorf - Arnhem
De laatste dag van de reis is aangebroken.
Om 14.00 uur leggen wij in Arnhem de
loopplank voor u uit en is het weer tijd om
afscheid te nemen met een hartelijk ‘Tot
Ziens’ en ‘Wel Thuis’.

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Twee avonden met live entertainment
• Captains Dinner
• Afscheidscocktail

Tijdens de lunch arriveren we in Düsseldorf.
Deze stad leent zich bij uitstek om heerlijk
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Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Statendam 100
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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Rembrandt van Rijn
Even een weekje er echt helemaal uit doet wonderen voor lichaam en geest.
Zeker wanneer dit een weekje cruisen door het Rijn- en Moezeldal is. Geniet
van adembenemende landschappen, schitterende steden en pittoreske
dorpjes. Aan boord zal de bemanning er zorg voor dragen dat het u aan
niets ontbreekt.
Donderdag/Maandag:
Arnhem - Düsseldorf

Vrijdag/Dinsdag:
Düsseldorf - Bonn

Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom
aan boord. Omstreeks 19.00 uur starten we
de motoren en zetten koers naar Düsseldorf. Na het diner kunt u in de lounge alvast
kennismaken met uw medepassagiers. De
muzikant die de gehele reis aan boord is, zal
de avonden een extra gezellig tintje geven.

In de ochtend heeft u de gelegenheid om
Düsseldorf te verkennen. De Altstadt laat u
het oude gedeelte van Düsseldorf zien, terwijl u in de Medienhafen kennismaakt met
de moderne architectuur. Een stadswandeling(*) is de ideale manier om kennis te maken met alle bijzonderheden die deze stad te
bieden heeft. Tijdens de lunch vervolgen we
onze reis naar Bonn. In de lounge kunt u vanmiddag genieten van een heerlijke High Tea.

Zaterdag/Woensdag:
Bonn - Königswinter - Andernach
Tot het middaguur verblijven we in Bonn, de
voormalige hoofdstad van West-Duitsland.
Na een aangenaam oponthoud in deze interessante stad varen wij verder naar Königswinter. Dit wijnstadje aan de Rijn is vooral
bekend om de hoog boven de stad gelegen
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7-daagse Over de Rijn en Moezel naar
Cochem en Boppard
Vertrekdata
Mei
September

burcht Drachenfels. De ruïne is per tandradbaan te bereiken. De volgende en laatste
bestemming voor vandaag is Andernach. In
het sfeervolle centrum zijn een aantal middeleeuwse gebouwen behouden gebleven,
waaronder de Stadtburg, een deel van de
stadswal met de Koblenzer Tor, de Rheintor
en de Runde Turm.

Zondag/Donderdag:
Andernach - Cochem
Bij Koblenz verlaten we de Rijn en maken
we kennis met het mooie Moezeldal. We
genieten van een prachtige vaardag tussen
de steile, met wijngaarden bedekte berghellingen. Cochem is een typische Moezelstad
en heeft een mooie oude binnenstad met
vakwerkhuizen. Hoog boven de stad torent
de romantische Reichsburg uit. Het Moezeltreintje staat bij het schip klaar voor een
korte rondrit(*) naar het centrum. Hier kunt
u naar hartenlust struinen door de prachtige
straatjes van Cochem. U heeft de gehele

middag en avond de gelegenheid om de
vele souvenirwinkeltjes, lokale Weinstuben
en terrasjes te bezoeken.

Maandag/Vrijdag: Cochem - Boppard
Onze bestemming van vandaag, Boppard,
ligt midden in een grote Rijnbocht, ook wel
de Bopparder Hamm genoemd. Het is één
van de grootste wijnbouwgebieden langs de
Rijn. De lange Rijnpromenade leidt u naar het
centrum van dit toeristenstadje. Ook is er de
mogelijkheid om met de kabelbaan naar het
hooggelegen uitzichtpunt te gaan. Denk aan
uw camera, want het schitterende uitzicht
(Vierseenblick) wilt u beslist vastleggen.

Dinsdag/Zaterdag:
Boppard - Keulen- Düsseldorf
Op onze terugreis richting Keulen kunt u
nogmaals genieten van de prachtige omgeving. Vanmiddag heeft u de gelegenheid
om Keulen te verkennen. U kunt er ook voor
kiezen om deel te nemen aan een stadsrond-

rit(*)door de domstad. Aan het begin van de
avond zal de kapitein u uitnodigen voor het
Farewell Dinner. Terwijl u aan het dineren
bent varen we verder stroomafwaarts naar
Düsseldorf waar we overnachten.

Woensdag/Zondag:
Düsseldorf - Arnhem
De laatste dag is alweer aangebroken. Als
afsluiting hebben wij een heerlijke champagnebrunch voor u klaar staan. Zodra we
om 11.00 uur in Arnhem zijn aangekomen
nemen we afscheid van u met een hartelijk
‘Tot Ziens’ en ‘Wel Thuis’.

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Eén keer lokaal entertainment
• High Tea
• Gehele reis live entertainment
• Farewell Dinner
• Champagnebrunch
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Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen:
Rembrandt van Rijn 75
•
Het is niet mogelijk om de avond voor
vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te
boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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Horizon

Ontdek de feeërieke sfeer van het sprookjesachtige Moezeldal!
Terwijl u geniet op het zonnedek, glijden prachtige panorama’s voorbij.
Het volgende moment zit u in een gezellige Weinstube aan een heerlijk
glaasje Moezelwijn. Een reis vol afwisseling en ontspanning.

Donderdag: Arnhem - Düsseldorf
De inscheping voor deze reis geschiedt
gewoontegetrouw in Arnhem. Vervolgens

lichten wij het anker en zet de Horizon koers
richting Duitsland. Het is een behoorlijk stuk
varen naar Düsseldorf, hetgeen u de gelegenheid geeft om tijdens deze eerste dag
van de reis kennis te maken met uw medepassagiers. In de loop van de avond meren
wij dicht bij de bruisende Altstadt af.

Vrijdag:
Düsseldorf - Keulen - Bonn
Tijdens het ontbijt laten we Düsseldorf achter ons. Keulen, onze volgende bestemming,
is bekend vanwege de Dom, maar er is nog
veel meer te beleven. Rondom het centrum
vindt u talrijke musea waaronder het Chocolademuseum aan de Rijn. Ondanks het feit
dat Keulen meer dan één miljoen inwoners
telt, heerst er in het centrum een gemoedelijke sfeer. Het is dan ook zeer plezierig
een wandeling te maken over de kilometers
lange winkelpromenade. In het begin van de
avond vervolgen wij de reis naar Bonn, de
voormalige hoofdstad van Duitsland.
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Straatsburg

7-daagse Sprookjesachtige Moezel

Zaterdag:
Bonn - Koblenz
Tijdens onze tocht naar Koblenz zien we het
landschap snel veranderen. Rond koffietijd
krijgen we het Siebengebirge in het vizier.
Ook de eerste wijngaarden dienen zich aan.
Koblenz is gelegen aan de monding van de
Moezel en is het handelscentrum van de
wijde omgeving. Dat is in het grotendeels
nog authentieke centrum goed te merken
aan de grote verscheidenheid in winkels en
wijnhuizen.

Zondag:
Koblenz - Cochem
We passeren al vroeg de eerste sluis van de
Moezel. Eenmaal omhoog geschut ervaren
we pas echt het verschil tussen de Rijn en
de Moezel. Vanaf nu worden we omgeven
door een serene rust. Het adembenemende
panorama geeft u het gevoel dat u in een
sprookje bent beland. De rivier wordt ingesloten door steile, veelal met wijngaarden
bedekte berghellingen, die samen met de

pittoreske dorpjes zorgen voor een schitterend geheel. Cochem is een toeristenstad bij
uitstek en ook op zondag is het er in de regel
een drukte van belang.

Maandag:
Cochem - Andernach
De stroom volgend, genieten we nogmaals
van het prachtige rivierdal. Bij Koblenz zijn
we weer terug op de Rijn en het duurt dan
niet lang meer voor wij afmeren in de Keltische vestingstad Andernach. In het ommuurde centrum zijn nog tal van restanten
uit de tijd van de Romeinen te zien.

Dinsdag:
Andernach - Düsseldorf
Nadat wij uit Andernach zijn vertrokken
passeren we in de loop van de ochtend
nogmaals de 157 meter hoge torens van
de Keulse Dom. Eenmaal in Düsseldorf aangekomen is er nog voldoende tijd om een
wandeling te maken naar het centrum. Hier
kan men een glaasje Alt drinken op één van

de vele terrassen aan de Bolkerstrasse, maar
misschien geeft u er wel de voorkeur aan om
de etalages van de exclusieve winkels aan de
Königsallee te gaan bekijken. Ondertussen
treft men aan boord alle voorbereidingen
voor het Captains Dinner en een feestelijke
afscheidsavond.

Woensdag:
Düsseldorf - Arnhem

Vertrekdata
Horizon
Mei
6
Juni		17
Breisach
September
23
Prijzen hoofddek
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Prijzen promenadedek
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Extra informatie

Een afwisselende reis is bijna ten einde. Rond
het middaguur passeren wij de grens en om
14.00 uur arriveren wij in Arnhem. We zijn er
zeker van dat u nog vaak terug zult denken
aan al het moois dat wij u met deze gevarieerde reis hebben laten zien.

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Eén avond met live entertainment
• Captains Dinner
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• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Horizon 65
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 162.
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Het is een genot op zich om negen dagen aan boord van de Statendam te
verblijven tijdens deze reis. De schitterende en gevarieerde landschappen
die aan u voorbij trekken en de prachtige dorpen en steden die we onderweg
aandoen zorgen ervoor dat uw reis niet meer stuk kan. Van de Drosselgasse
in Rüdesheim tot aan de vakwerkhuisjes in Cochem; het is in één woord
genieten.
Maandag/Zaterdag:
Arnhem - Düsseldorf
De inscheping van deze reis geschiedt gewoontegetrouw in Arnhem. Om 09.30 uur
starten we de motoren en varen we richting

Düsseldorf. Onderweg wordt de bemanning
aan u voorgesteld en kunt u kennis maken
met uw medepassagiers. In de loop van de
avond arriveren we in Düsseldorf.
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9-daagse Over de Rijn en Moezel
naar
Straatsburg
Cochem & Rüdesheim

oude Romeinse stad heeft als achterland de
Eifel. Dit was vroeger een vulkanische gebied
waar de, net buiten de stad gelegen, koudwatergeiser nog een overblijfsel van is.

Donderdag/ Dinsdag:
Andernach - Cochem - Alken

Bonn is een moderne en levendige stad met
een zeer lange geschiedenis. Het historische
centrum met zijn uitgebreide voetgangerszone is ideaal voor een aangename wandeling. Naast de vele musea en prachtige gebouwen treft u hier ook het geboortehuis
van Ludwig van Beethoven aan.

Na de drukte op de Rijn wordt u in het prachtige Moezeldal als het ware overvallen door
een serene rust. De steile, met wijngaarden
bedekte, hellingen aan weerszijden van de
rivier zorgen voor een onvergetelijke dag.
Cochem is een gezellige toeristenplaats en
in het drukke centrum is dan ook van alles te
beleven. Vanaf de hoog gelegen Reichsburg
heeft u een prachtig uitzicht over het rivierdal. Na het diner vervolgen we onze reis naar
Alken waar we overnachten.

Woensdag/Maandag:
Bonn - Andernach

Vrijdag/Woensdag:
Alken - Boppard

In de ochtend verschijnen aan de oevers de
eerste beboste heuvels met hier en daar een
burcht of ruïne. Tijdens de lunch bereiken we
Andernach. Vanaf de brede boulevard loopt
u door de stadspoort het plaatsje in. Deze

Rond het middaguur verruilen we bij Koblenz de Moezel voor de Rijn. Het duurt niet
lang meer voordat we in Boppard aanleggen. Hier kunt u een bezoek brengen aan het
knusse centrum, of zweef met de kabelbaan

Dinsdag/Zondag:
Düsseldorf - Bonn

Rüdesheim

Statendam

over de wijngaarden naar de Vierseenblick,
vanwaar u een mooi uitzicht heeft over het
Rijngebied.

Zaterdag/Donderdag:
Boppard - Rüdesheim
Wanneer we de Loreley zijn gepasseerd
komt Rüdesheim al snel in zicht. Dit beroemde wijnstadje staat bekend om de vele
wijnlokalen, historische vakwerkhuizen en
de Drosselgasse. In deze smalle steeg kunt
u in één van de gezellige Weinstuben genieten van een heerlijke Riesling uit de streek.
Rüdesheim biedt vele bezienswaardigheden
zoals het beroemde Niederwalddenkmal en
het Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett.

Vertrekdata
Statendam
Mei
17
Augustus		14
Breisach

Maandag/Zaterdag:
Koblenz - Keulen - Düsseldorf
Al vroeg gooien we de trossen los zodat
we op tijd in Keulen aankomen. U heeft
voldoende tijd om de Dom te bezichtigen
of te slenteren door de winkelstraten in de
Altstadt van Keulen. ‘s Avonds nodigen we u
uit voor het Captains Dinner terwijl het schip
verder vaart naar Düsseldorf.

Dinsdag/Zondag:
Düsseldorf - Arnhem
Deze prachtige reis is bijna ten einde. We
verlaten Düsseldorf al vroeg en zetten koers
naar Nederland. Om 14.00 uur meren we af
in Arnhem en nemen daar afscheid van u.

Zondag/Vrijdag: Rüdesheim - Koblenz

• Welkomstcocktail

In de ochtend passeren we nog éénmaal
de Loreley en een gedeelte van de Romantische Rijn. Voor de lunch komen we aan in
Koblenz. In de binnenstad treft u gezellige
pleinen en steegjes aan. U vindt er naast
prachtige gebouwen en monumenten ook
veel wijnhuizen met terrassen en moderne
winkelstraten.

• Meerdere excursiemogelijkheden
• Drie avonden live entertainment
• Captains Dinner
• Afscheidscocktail
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Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Statendam 100
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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Een reis voor echte fijnproevers en wijnproevers, zo kunnen we deze cruise
wel samenvatten. Een combinatie van indrukwekkende grote steden als
Düsseldorf en Keulen en prachtige wijngebieden rond Boppard en Cochem.
Een heerlijke cruise!
Maandag 2 augustus:
Arnhem – Düsseldorf

Woensdag 4 augustus:
Bonn - Andernach

Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom
aan boord. In de loop van de avond zal in
de lounge de bemanning aan u worden
voorgesteld en kunt u onder het genot van
een drankje nader kennismaken met uw
medepassagiers. Tijdens het diner gooien
we de trossen los en varen we rustig naar
onze eerste bestemming Düsseldorf.

U heeft tot het middaguur de tijd om Bonn
te gaan verkennen. Het voetgangersgebied
in het centrum is één van de grootste in
Duitsland. In de gezellige smalle straatjes en
rondom de sfeervolle pleinen zijn winkels in
overvloed. Bekende winkelstraten zijn onder
andere de Bonngasse, de Poststrasse en de
volledig gemoderniseerde Friedrichstrasse.
Of brengt u liever een bezoek aan het geboortehuis van Beethoven? Onderweg naar Andernach begint de omgeving langs de rivier
langzaam te veranderen en komen de eerste
wijngaarden in zicht. Andernach is van oorsprong een Keltische vesting en is één van de
oudste steden aan de Rijn. Het beeld van deze
stad wordt bepaald door de eeuwenoude 56
meter hoge ronde toren. In het gezellige centrum, achter de oude vestingmuren, zijn veel
overblijfselen uit die tijd terug te vinden.

Dinsdag 3 augustus:
Düsseldorf – Bonn
Al vroeg in de ochtend komen we in Düsseldorf aan. Na het ontbijt maakt u tijdens een
stadswandeling(*) kennis met de prachtige
binnenstad van Düsseldorf. De Altstadt met
zijn gezellige terrassen en winkelstraten ligt
op loopafstand van het schip. Terwijl we in
de middag onze reis vervolgen, zal er in de
lounge een High Tea worden geserveerd.
In de loop van de avond leggen we aan in
Bonn.

Donderdag 5 augustus:
Andernach - Cochem
Vanaf de aanlegplaats loopt u zo het centrum
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en de mooie muur- en plafondschilderingen
zijn het bewonderen zeker waard.

van Cochem in. Terwijl u wandelt door de stad
komt u al snel op het marktplein aan. Het plein
wordt omringd door pittoreske vakwerkhuizen in verschillende kleuren met daarin leuke
winkels en verschillende drink- en eetgelegenheden gevestigd. Verder vindt u op het
plein ook de prachtige Martinsbrunnen, een
fontein uit 1767. Cochem staat vooral bekend
om de moezelwijnen. Langs de oevers van de
rivier zijn de vele wijngaarden op de hellingen
van de heuvels te zien. De wijnranken kunnen
door de steiltegraad van de heuvels niet
machinaal geplukt worden en worden dan
ook jaarlijks met de hand geoogst. De moezelwijnen die er vervolgens mee gemaakt
worden kunt u dan ook zeker proeven bij één
van de vele proeflokalen in stad.

Tijdens het ontbijt varen we over de romantische Rijn stroomopwaarts naar Rüdesheim.
Het prachtige panorama dat vandaag aan u
voorbij trekt bestaat uit een aaneenschakeling van burchten, kastelen, steile met wijngaarden bedekte berghellingen en natuurlijk de wereldberoemde Loreley. Net na de
middag meren wij af in het toeristenstadje
Rüdesheim. Het mooie middeleeuwse centrum staat bekend om haar vele wijnlokalen
die vaak in historische vakwerkhuizen gevestigd zijn.

Vrijdag 6 augustus:
Cochem - Boppard

Zondag 8 augustus:
Rüdesheim - Koblenz

Geniet deze ochtend nog even van de rust en
de prachtige omgeving van het Moezeldal.
Eenmaal weer op de Rijn bereiken we al snel
Boppard. Hier maakt de Rijn een grote lus en
bevinden we ons midden in het wijnbouwgebied Bopparder Hamm. De prachtige torens
van de St. Severuskerk kunt u al van ver zien
en bepalen het stadsbeeld van Boppard. De
vele kleuren van de gebrandschilderde ramen

Eén van de uitstapjes die u op eigen gelegenheid in Koblenz kunt maken is naar de
vesting Ehrenbreitstein. Vanaf de boulevard
zweeft u met de kabelbaan op spectaculaire
wijze over de Rijn naar de burcht. Geniet van
het adembenemende uitzicht op de schilderachtige stad Koblenz en de Deutsche
Eck. Dit is het punt waar de Moezel in de Rijn
uitmondt.

Zaterdag 7 augustus:
Boppard - Rüdesheim

Rembrandt van Rijn
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Straatsburg
9-daagse De Rijn en Moezel op z’n Mooist

Maandag 9 augustus:
Koblenz - Keulen - Duisburg
We houden het tempo er goed in, want we
willen bijtijds in Keulen arriveren. Keulen is
natuurlijk mede bekend door de 4711- Eau
de Cologne maar ook vanwege de machtige
Keulse Dom. Vlak achter deze kathedraal ligt
een uitgestrekt winkelgebied en een sfeervolle Altstadt. Tijdens het Farewell Dinner
richten wij de steven op Duisburg.

Dinsdag 10 augustus:
Duisburg - Arnhem
De laatste dag is alweer aangebroken. Als
afsluiting hebben wij een heerlijke champagnebrunch voor u klaar staan. Om 11.00 uur
komen we in Arnhem aan waar we afscheid
van u nemen.

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden

Vertrekdata
Augustus

Rembrandt
2
Breisach

Prijzen hoofddek
2p-hut
Prijzen promenadedek
3p-hut
2p-hut
Suite 2-personen
Suite 3-personen

1.205
Basel

Zwitse

1.020
1.310
2.425
1.700

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen:
Rembrandt van Rijn 75
•
Het is niet mogelijk om de avond voor
vertrek in te schepen.
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
• 
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te
boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.

• Eén keer lokaal entertainment
• High Tea
• Gehele reis live entertainment
• Farewell Dinner
• Champagnebrunch
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Langs de Rijn zijn in de loop der eeuwen vele hoogtepunten ontstaan.
Overweldigende natuur, maar ook prachtige steden met elk hun eigen
geschiedenis. Tijdens deze reis wordt de smalle, sfeervolle rivier de Neckar
gecombineerd met al dit moois. Een mooie gelegenheid om bijvoorbeeld
het indrukwekkende slot van de universiteitsstad Heidelberg te bezoeken
of het schilderachtige Eberbach dat omringd is door oude stadsmuren.
Terug op de Rijn wordt rond Koblenz de sfeer rondom de rivier echt romantisch door de vele kastelen en burchten bovenop de heuvels. Echt genieten!

Donderdag: Arnhem - Düsseldorf
We laten Arnhem om circa 09.30 uur achter
ons. Al snel passeren we de grens en varen
we naar Düsseldorf, waar de eerste overnachting zal plaatsvinden.

Vrijdag: Düsseldorf Königswinter - Andernach
De nautische bemanning gaat vandaag
vroeg uit de veren, want al voor het ontbijt
zetten we koers naar Königswinter. Dit stadje
is gelegen aan de voet van het machtige
Siebengebirge. Na enkele uren vervolgen we
onze reis naar Andernach.

Zaterdag:
Andernach - Rüdesheim
We passeren Koblenz en bevaren vandaag
het mooiste deel van de Rijn met als hoogtepunt de wereldberoemde Loreley. Aan het
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Azolla
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10-daagse Over de Rijn en Neckar naar
Heidelberg en Eberbach Basel Zwitserland

Dinsdag:
Heidelberg - Eberbach - Hirschhorn
Genietend van een prachtig panorama varen we door het smalle Neckardal verder

begin van de middag arriveren we in Rüdesheim. Hier mag u de bekende Drosselgasse
met zijn gezellige Kneipen niet missen.

Zondag: Rüdesheim - Mannheim
Onze volgende bestemming is het 400 jaar
oude Mannheim, gelegen aan de Rijn en
Neckar. Een kleine wandeling brengt u hier
in een drukke winkelstraat, die geen einde
lijkt te hebben. Mannheim staat bekend als
de stad met vele gezichten.

naar het door oude stadsmuren omringde
Eberbach. Deze schilderachtige stad wordt
beschouwd als een juweel in het Rhein-Neckar district en is een populaire toeristische
bestemming. Tijdens het diner vervolgen
we onze reis over de Neckar. Door de hoge
bergen, lijkt de rivier nog smaller dan hij in
werkelijkheid is. Een paar uur later arriveren
we in Hirschhorn. Een klein plaatsje met veel
historische gebouwen en vakwerkhuisjes.

boven de rivier gebouwde burchten en kastelen zorgen voor een fantastisch panorama.

Vrijdag:
Koblenz - Düsseldorf
Met de stroom mee komt Düsseldorf al snel
in zicht. Hier lonkt de gezellige Altstadt met
zijn ontelbare cafeetjes. De winkels op de
Königsallee zijn extreem duur maar het is
alleen al leuk om langs de exclusieve modehuizen te wandelen.

Woensdag: Hirschhorn - Mainz
We verlaten Hirschhorn en zetten koers
naar Mainz. Deze stad aan de Rijn heeft een
historisch centrum met veel monumenten
waaronder de Dom en een diversiteit aan
barokke architectuur. In de middeleeuwse
straatjes van de binnenstad kunt u ook lekker winkelen.

Maandag: Mannheim - Heidelberg
Vandaag varen we naar de universiteitsstad
Heidelberg. Daar heeft u de tijd om het centrum te bezoeken en Slot Heidelberg(*) te
bezichtigen. De bouw begon rond het jaar
1400. In 1689 werden de stad en het slot
verwoest. Langdurige renovaties hebben
geleid tot volledige herstelling van het slot.

Breisach
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Mannheim

Zaterdag:
Düsseldorf - Arnhem
De laatste dag van deze reis is helaas alweer
aangebroken. Nadat we bij Emmerich de
grens zijn gepasseerd, zullen we om circa
14.00 uur in Arnhem arriveren.

• Welkomstcocktail

Donderdag: Mainz - Koblenz

• Meerdere excursiemogelijkheden

De Rijn volgend zetten we onze tocht voort
naar Koblenz. Het gedeelte van de Rijn dat
wij vandaag bevaren wordt niet voor niets
de Romantische Rijn genoemd. De hoog

• High Tea
• Twee avonden met live entertainment
• Captains Dinner
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Vertrekdata
Juni
Augustus

Azolla
10
19

Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut B
2p-hut C (2 p bed)
2p-hut

980
1.055
1.055
1.130

Prijzen promenadedek
2p-hut
1p-hut

1.215
1.350

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Azolla 55
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,-p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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Het landschap verandert nu zienderogen.
Tegen de hellingen van het imposante Siebengebirge zien we de meest noordelijk
gelegen wijngaarden van het Rijndal. Onze
bestemming Koblenz is gelegen aan de Rijn,
maar ook aan de Moezel. Deze centrale ligging heeft ervoor gezorgd dat Koblenz een
belangrijk handelscentrum is voor de wijde
omgeving. In de gezellige straten van het
centrum vindt men dan ook een rijke schakering van winkels en voormalige koopmanshuizen.

We blijven de ochtend nog in Rüdesheim
liggen en zetten tegen het middaguur koers
naar Wiesbaden-Biebrich. Hier staat een
prachtig barokslot uit de 18e eeuw met een
1200 meter lange slottuin. Later in de middag
richten we de steven op Mannheim. Na het
diner heeft u hier nog de mogelijkheid om
een wandeling langs de Neckar te maken.
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Mannheim
Merzig
Heidelberg
Saarlouis
Saarbrücken
n

Om 09.30 uur laten we Arnhem achter ons.
De eerste dag van deze reis staat Düsseldorf
op het programma. We arriveren hier pas in
de loop van de avond, dus u heeft volop de
tijd om kennis te maken met uw medepassagiers.

Vandaag bevaren we de Romantische Rijn.
Dit deel van de rivier wordt zo genoemd
vanwege de vele tegen de steile oevers gebouwde burchten en kastelen. Onze eerste
stop maken wij in Braubach waar de Marksburg zich hoog boven de Rijn verheft. Deze
burcht is per treintje(*) te bezichtigen. Rond
de middag vervolgen wij onze tocht door
het schitterende Rijndal. Zodra we in Rüdesheim zijn aangekomen, kunt u een bezoek brengen aan Siegfrieds Mechanisches

el

Rij

Maandag/Vrijdag: Rüdesheim Wiesbaden Biebrich - Mannheim

Zondag/Donderdag:
Koblenz - Braubach - Rüdesheim

Trier

kar

Musikkabinett, het Wijnmuseum, of de gezellige Drosselgasse.

Zaterdag/Woensdag:
Königswinter - Koblenz

De bemanning is vandaag vroeg uit de veren, want al voor het ontbijt zetten we koers
naar Keulen. De 157 meter hoge torens van
de Keulse Dom zijn reeds van verre te zien.
Vanaf onze ligplaats is het maar een klein
stukje lopen naar de Altstadt en de daarachter gelegen winkelpromenade. Een transfer
naar het centrum met het treintje(*) is eventueel ook mogelijk. Na een aangenaam oponthoud in deze interessante stad varen wij
verder naar Königswinter. Dit wijnstadje aan
de Rijn is vooral bekend om de hoog boven
de stad gelegen Drachenfels. De ruïne van
deze burcht is per tandradbaan te bereiken.

M

Rüdesheim Mainz

Saarburg

Salvinia

Donderdag/Maandag:
Arnhem - Düsseldorf

Vrijdag/Dinsdag:
Düsseldorf - Keulen - Königswinter

Frankfurt

Nec

Tijdens deze 10-daagse reis naar Mannheim ervaart u de grote variatie
die het Duitse landschap rijk is. De grote steden en de pittoreske dorpen
langs de Romantische Rijn zijn een lust voor het oog. U kunt zelfs met
de bus naar Heidelberg (inclusief). Zo ervaart u optimaal de intieme
sfeer die het Neckardal uitstraalt. In Heidelberg is het centrum zeker
een bezoek waard, net als het hoog boven de stad gelegen slot.

Moez
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ai
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Frankrijk

Duitsland

Rijn
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Dinsdag/Zaterdag: Mannheim (bustransfer Heidelberg) - Mainz
‘s Ochtends heeft u tijd om te gaan shoppen
of een wandeling te maken in het centrum
van Mannheim. Na de lunch kunt u deelnemen aan een mooie bustocht (inclusief ) naar
de universiteitsstad Heidelberg. Hier moet
u zeker een bezoek gaan brengen aan Slot
Heidelberg(*). De bouw hiervan begon rond
1400 en er zijn verschillende bouwstijlen te
herkennen uit onder andere de gotiek en
renaissance. In 1689 werden de stad Heidelberg en het slot verwoest, na een langdurige restauratie is het slot weer in zijn oude
staat hersteld. Onderweg naar Heidelberg
geniet u in het Neckerdal van de prachtige
omgeving. Weer terug aan boord, lichten wij

het anker en varen nu stroomafwaarts naar
Mainz. Hier moet u beslist nog even een
wandeling maken naar de prachtig verlichte
kathedraal.

Woensdag/Zondag: Mainz - Boppard
We vertrekken pas rond het middaguur, dus
u kunt op uw gemak de stad even inlopen.
Onderweg naar onze volgende bestemming,
Boppard, passeren we nogmaals de veel bezongen Loreley. Boppard, gelegen midden in
de Bopparder Hamm, is een bekend wijngebied in het Rijndal. Een korte wandeling over
de promenade langs de rivier brengt u in
het gezellige centrum. Ook kunt u zich met
de kabelbaan naar het Vierseenblick laten
brengen. Vanaf dit uitzichtpunt lijkt het net
alsof de Rijn uit vier meren bestaat.

Donderdag/Maandag:
Boppard - Andernach - Bonn
Na het ontbijt kunt u deelnemen aan een
busexcursie(*) door de omgeving. Het schip
verlaat tegelijkertijd Boppard en zet koers
naar vestingstad Andernach. Hier komen
de bussen van de excursie ook weer bij het
schip. Achter de dikke stadsmuren vinden
we nog tal van overblijfselen uit vroegere
tijden. Aan het begin van de middag laten
we Andernach achter ons en varen wij verder naar Bonn.
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10-daagse Over de Rijn naar Mannheim
Straatsburg
‘Heidelberg aan de Neckar’

Vrijdag/Dinsdag:
Bonn - Düsseldorf - Emmerich
Met de stroom mee komt Düsseldorf rond
het middaguur in zicht. Vlakbij de ligplaats
bevindt zich de gezellige Altstadt met zijn
ontelbare cafeetjes en exclusieve winkels
op de Königsallee. Het is alleen al leuk hier
eens overheen te wandelen. Na een oponthoud van enkele uren varen wij verder naar
Emmerich waar wij de laatste nacht zullen
doorbrengen.

Zaterdag/Woensdag:
Emmerich - Arnhem
Er is nog tijd om het grensplaatsje Emmerich
in te gaan. Het is een leuke plaats om uw
laatste inkopen te doen. Om 12.00 uur verwachten wij u weer aan boord voor de uitgebreide lunch. Rond 14.00 uur meren wij af
in Arnhem, waarmee een einde is gekomen
aan deze prachtige reis en wij afscheid van u
nemen. Tot ziens.

• Welkomstdrankje
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Diverse begeleide wandelingen
• Twee avonden met live entertainment
• Captains Dinner
• Uitgebreide afscheidslunch
• Inclusief bustocht naar Heidelberg

111

Vertrekdata
Juni
Juli

Breisach

Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
Basel
2p-hut B
2p-hut
2p-hut Plus (met 3e bovenbed)
1p-hut
Prijzen promenadedek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut (2 p bed)
2p-hut
1p-hut

Salvinia
3
26

935

Zwitserland
935
1.180
1.260
1.465

1.115
1.340
1.340
1.675

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Salvinia 75
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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De Moezel staat natuurlijk bekend om zijn heerlijke wijnen. Uit plaatsen
als Cochem, Zell en Bernkastel komen de lekkerste varianten waar u naar
hartenlust van kunt proeven. Maar ook als natuur- of cultuurliefhebber komt
u aan uw trekken, met schitterende vergezichten en pittoreske dorpjes.

Maandag/Donderdag:
Arnhem - Düsseldorf

Dinsdag/Vrijdag:
Düsseldorf - Keulen - Königswinter

Om 09.30 uur vertrekken we met de Salvinia
uit Arnhem richting Duitsland. Terwijl wij het
Ruhrgebied doorkruisen heeft u de gelegenheid om kennis te maken met uw reisgenoten. Onze bestemming Düsseldorf bereiken
we in de loop van de avond.

‘s Ochtends laten we Düsseldorf achter ons
en zetten wij in eerste instantie koers naar
Keulen. Aan het einde van de ochtend verrijzen de hoge torens van de Keulse Dom
aan de horizon. Vanmiddag heeft u de tijd
om deze imposante stad te bezichtigen. Aan
boord kunt u zich opgeven voor een transfer(*) naar het centrum met het treintje. Aan
het einde van de middag zullen wij onze reis
vervolgen naar Königswinter. Eenmaal weer
onderweg verschijnt aan bakboordzijde
het indrukwekkende Siebengebirge. Na het
diner is er nog tijd genoeg om een wandeling door Königswinter te maken.

Woensdag/Zaterdag:
Königswinter - Alken

Bernkastel

112

Vandaag verruilen we de Rijn voor de Moezel. Nadat we twee sluizen gepasseerd hebben, komen we in Alken aan. Hier kunt u
heerlijk gaan wandelen langs de rivier of
een bezoek brengen aan het Michaelskerkje.
Ook het bezichtigen van de plaatselijke wijnkelders is de moeite waard.

Salvinia
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10-daagse Over de Rijn en
Moezel naar Bernkastel
Straatsburg

Donderdag/Zondag:
Alken - Beilstein - Zell

Zaterdag/Dinsdag:
Bernkastel - Traben-Trarbach

De hele dag worden we getrakteerd op een
magnifiek panorama dat bestaat uit steile
berghellingen met talloze wijngaarden. Als
eerste leggen we aan in Beilstein. Dit middeleeuwse dorp heeft een sprookjesachtig
stadsbeeld met vakwerkhuizen in kronkelige straatjes. Onze volgende bestemming
Zell mag dan erg klein zijn, maar is qua witte
wijn daarentegen wereldberoemd. De lekkere Moezelwijn Zeller Schwarze Katz kent
haast iedereen. Wat weerhoudt u ervan om
op één van de gezellige terrasjes neer te
strijken en eens een glaasje van deze wijn
te bestellen?

’s Morgens kunt u deelnemen aan een busexcursie(*) door de interessante omgeving.
Het schip vaart ondertussen verder naar de
prachtige tussen de steile wijngaarden gelegen plaats Traben-Trarbach. De vakwerkhuisjes geven de stad een schilderachtig aanzien.

Vrijdag/Maandag:
Zell - Bernkastel
Onderweg naar Bernkastel geniet u van de
rust en schoonheid van het welhaast feeërieke Moezeldal. Rond het middaguur komen we aan in Bernkastel. Op het marktplein
van deze wijnplaats treft u nog vele oude
vakwerkhuizen en een 17e-eeuws stadshuis
aan. U heeft de hele middag de tijd om deze
mooie plaats en het uitzicht bij de Burg
Landshut te bekijken.

Zondag/Woensdag:
Traben-Trarbach - Cochem
Tijdens de lunch arriveren we in Cochem.
In de stad is van alles te beleven. U kunt er
flaneren over de gezellige boulevard en slenteren door de smalle winkelstraatjes. Hoog
boven de stad domineert de Reichsburg het
prachtige panorama. Het uitzicht over het
Moezeldal vanaf deze burcht is schitterend.

Maandag/Donderdag:
Cochem - Koblenz - Andernach
Het is alweer de laatste dag op de Moezel. Onze
bestemming Koblenz is door zijn ligging aan
de Rijn en Moezel uitgegroeid tot de handelsstad van de wijde omgeving. Er zijn winkels
in overvloed, waaronder kleine speciaalzaken
met antiek en kunst. Ook is er een groot overdekt winkelcentrum. In de middag vervolgen
wij onze reis naar Andernach. De stad bevindt

zich achter de nog vrijwel geheel intact zijnde
stadsmuren en heeft een gezellige binnenstad.

Vertrekdata
Salvinia
Mei
24
Augustus		5
Breisach

Dinsdag/Vrijdag:
Andernach - Bonn - Duisburg
We verlaten Andernach en zetten eerst koers
naar de voormalige hoofdstad, Bonn. Tijdens
het middaguur varen we verder naar Duisburg, waar we de laatste avond van deze reis
doorbrengen.

Woensdag/Zaterdag:
Duisburg - Emmerich - Arnhem
Op deze laatste dag van onze reis kunt u
’s morgens eerst nog een wandeling maken
door de gezellige stad Emmerich. Om 12.00
uur verwachten wij u weer aan boord voor
de uitgebreide lunch. Rond 14.00 uur meren wij af in Arnhem, waarmee een einde
is gekomen aan deze prachtige reis en wij
afscheid van u nemen. Tot ziens!

• Welkomstdrankje
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Diverse begeleide wandelingen
• Twee avonden met live entertainment
• Captains Dinner
• Uitgebreide afscheidslunch
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Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut B
2p-hut
2p-hut Plus (met 3e bovenbed)
1p-hut
Prijzen promenadedek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut (2 p bed)
2p-hut
1p-hut

915
915
Basel
1.160
1.235
1.445

935
935
1.180
Zwitserla
1.260
1.465

1.095
1.320
1.320
1.655

1.115
1.340
1.340
1.675

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Salvinia 75
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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Het schip brengt u in alle rust naar prachtige plaatsen langs de Rijn en
Moezel, zoals Koblenz, Bernkastel en Cochem. Met als doel u de sfeer te
laten proeven in de leuke winkelstraatjes van deze wijndorpjes of een
bezoek te brengen aan één van de imposante burchten die het Moezeldal
rijk is. Ontspanning gegarandeerd!
Zondag/Woensdag: Arnhem - Krefeld
Om 09.30 uur vertrekken we met de Statendam uit Arnhem en varen door het Ruhrgebied richting Krefeld. Hier zullen we in het
begin van de avond arriveren zodat u nog in
de gelegenheid bent om een avondwandeling te maken.

Maandag/Donderdag:
Krefeld - Keulen
Tijdens het ontbijt laten we Krefeld weer
achter ons en zetten koers naar Keulen. De
torens van de machtige Keulse Dom bepalen
het silhouet van deze interessante stad. Er is
tijd genoeg om Keulen te ontdekken. U kunt
de Dom aanschouwen, één van de vele musea bezoeken, of wandelen door het immens
grote winkelcentrum om daarna voldaan
neer te strijken op één van de vele terrasjes.

Dinsdag/Vrijdag:
Keulen - Andernach - Winningen
De omgeving verandert zienderogen wanneer wij aan de horizon de toppen van het
Siebengebirge zien verschijnen. Onze bestemming van vandaag is Andernach. De
stadsmuren stammen hier nog uit de tijd van
de Romeinen. In het knusse centrum zijn gezellige winkelstraten. Tijdens het diner vervolgen we onze reis. Bij Koblenz draaien we
de Moezel op en zetten koers naar Winningen waar we zullen overnachten.
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Statendam
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10-daagse Over de Rijn enStraatsburg
Moezel naar Bernkastel

Woensdag/Zaterdag:
Winningen - Zell

Vrijdag/Maandag:
Bernkastel - Traben-Trarbach

Vandaag maakt u kennis met het Moezeldal.
De serene rust en de schoonheid waarmee
dit gepaard gaat zal iedereen bekoren. De
steile berghellingen aan weerszijden van de
rivier bieden een prachtig panorama. In de
loop van de middag arriveren we in Zell. Hier
komt de beroemde witte wijn, de Zeller
Schwarze Katz vandaan. In dit gezellige stadje kunt u heerlijk wandelen of neerstrijken
op een terras en genieten van de Moezelwijn.

’s Ochtends is het mogelijk om met een treintje(*) een tocht door Bernkastel en de aan de
overkant liggende wijnbergen te maken. We
vervolgen onze Moezelreis en zetten koers
naar Traben-Trarbach. Ook hier staat de wijnbouw centraal. Door de aanwezigheid van
de verschillende geneeskrachtige bronnen is
het ook een officieel erkend kuuroord.

Donderdag/Zondag:
Zell - Bernkastel
Na weer een mooie vaartocht over de Moezel
komen we na de lunch aan in het schilderachtige Bernkastel. Deze stad is met recht één
van de hoogtepunten van deze reis. De karakteristieke Duitse vakwerkhuisjes bepalen hier
het stadsbeeld. Vanmiddag kunt u deelnemen aan een middagexcursie(*) naar de oudste stad van Duitsland, Trier. Deze stad heeft
een rijke historie die tot uitdrukking komt
in een schat aan bezienswaardigheden. De
Porta Nigra is ongetwijfeld de bekendste.

Zaterdag/Dinsdag:
Traben-Trarbach - Cochem
Vanochtend varen we naar de druk bezochte
toeristenstad Cochem waar we de rest van de
dag zullen doorbrengen. Er is genoeg te beleven. Pittoreske straatjes en steegjes uit vervlogen tijden, met vakwerkhuizen, stadspoorten
en delen van de middeleeuwse muur geven
Cochem een authentieke sfeer.

Zondag/Woensdag:
Cochem - Koblenz
Geniet nog even van het mooie Moezeldal.
Rond het middaguur verlaten we de Moezel
en arriveren we in Koblenz. Een stad met
voor ieder wat wils. De binnenstad herbergt
gezellige terrassen en leuke winkels. Aan de

overkant van de rivier staat de imposante
vesting Ehrenbreitstein.

Vertrekdata
Juni
Juli

Maandag/Donderdag:
Koblenz - Düsseldorf

Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut B
2p-hut
1p-hut B
1p-hut

Met de stroom mee varen wij langs o.a. Bonn
en Keulen naar Düsseldorf. In Düsseldorf
kunt u naar hartenlust rondkijken in het
nabijgelegen centrum. Deze stad leent zich
bij uitstek om heerlijk te shoppen. ‘s Avonds
serveren wij aan boord het Captains Dinner.

Dinsdag/Vrijdag:
Düsseldorf - Arnhem

Prijzen promenadedek
2p-hut
1p-hut

Statendam
20
28

Breisach

970
1.160
Basel Zwitser
1.215
1.485
1.505

1.315
1.630

Extra informatie

De laatste dag van deze reis is aangebroken.
Om 14.00 uur leggen wij in Arnhem de loopplank voor u uit en is het helaas weer tijd om
afscheid te nemen.

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Drie avonden met live entertainment
• Captains Dinner
• Afscheidscocktail
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• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Statendam 100
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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Met de Statendam naar het statige Straatsburg, mooier kan een reis niet
samenvallen. U geniet onderweg van het afwisselende landschap langs de
Rijn en doet mooie plaatsen als Andernach en Mainz aan om uiteindelijk
Frankrijk binnen te varen. Straatsburg is natuurlijk bekend als zetel van
het Europees Parlement, maar er is nog veel meer te beleven in en om
deze bruisende stad!
Woensdag 9 juni: Arnhem - Krefeld
Om 09.30 uur starten we de motoren en
zetten koers richting Duitsland. Op deze
eerste dag varen wij door het bedrijvige
Ruhrgebied naar Krefeld, waar we na het
diner arriveren.

Donderdag 10 juni:
Krefeld - Keulen
Vandaag varen wij naar Keulen, uiteraard bekend om de Keulse Dom. Deze indrukwekkende kathedraal is zeker de moeite waard
om te bezichtigen. Daarnaast biedt Keulen
een ruim aanbod van musea en andere bezienswaardigheden. Vanmiddag heeft u voldoende tijd om deze stad te verkennen of te
winkelen in de bekende Hohe Strasse.

Vrijdag 11 juni: Keulen - Andernach
De omgeving wordt steeds mooier en de
Rijn wordt nu geflankeerd door het machtige Siebengebirge. De oude Romeinse stad
Andernach is gelegen aan de Rijn en heeft
als achterland de Eifel. Naast zijn oude cultuur, heeft deze stad een mooie boulevard
en gezellige winkels.

116

Zaterdag 12 juni:
Andernach - Rüdesheim
Het landschap dat deze ochtend aan u voorbij trekt is werkelijk adembenemend. De ene
burcht is nog mooier dan de andere om nog
maar niet te spreken van de schoonheid van
de imposante Loreley. We arriveren na de
lunch in Rüdesheim. Deze stad is bekend om
zijn wijnen die u kunt proeven in één van
de vele wijnlokalen in de beroemde Drosselgasse. Met de kabelbaan kunt u naar het
hooggelegen ‘Niederwald’ monument waar
u een uniek uitzicht heeft over het gebied
Rheinland-Pfalz.

Zondag 13 juni:
Rüdesheim - Speyer - Iffezheim
Speyer behoort tot de mooiste steden langs
de Rijn. Het stadsgezicht van deze Keizerstad wordt bepaald door de eeuwenoude
Romaanse kathedraal. Hier vindt u ook
Duitslands grootste techniekmuseum. Voor
de passagiers die in techniek geïnteresseerd
zijn, is dit een unieke kans om de middag
door te brengen tussen o.a. treinen, vliegtuigen, duikboten en motoren. Tijdens het

Straatsburg

diner varen we verder naar Iffezheim waar
we de nacht bij de sluis zullen doorbrengen.

Maandag 14 juni:
Iffezheim - Straatsburg
We passeren al vroeg de grens van Frankrijk
en stevenen af op onze volgende bestemming, Straatsburg. De prachtige gebouwen,
zowel naar Duitse als naar Franse architectuur gebouwd, getuigen van een rijke historie. Het zal u dan ook niet verbazen dat juist
deze stad dient als zetel van het Europees
parlement. Het middelpunt van de stad is de
Notre Dame de Strasbourg. Vanaf het schip
bieden wij u een gratis buspendel naar het
centrum aan.

Dinsdag 15 juni:
Straatsburg - Iffezheim
Vandaag blijft de Statendam in Straatsburg
liggen en kunt u deelnemen aan een dagexcursie(*) door de beroemde Elzas. Deze
excursie brengt u via de Weinstrasse langs
Obernai naar Riquewihr. Hier heeft u voldoende tijd voor een wandeling door het
schitterende centrum vol vakwerkhuisjes,
wijnwinkels en souvenirwinkeltjes. We vervolgen onze weg langs de romantische
Weinstrasse naar het schitterende Colmar,
ook wel klein Venetië genoemd. Ook hier

heeft u voldoende tijd om de stad te bezichtigen. Vergeet uw camera niet mee te
nemen, want er is volop gelegenheid tot het
maken van prachtige plaatjes. Aan het einde
van de middag zijn we weer terug in Straatsburg. Na het diner gooien we de trossen los
en varen terug naar Iffezheim.

Woensdag 16 juni:
Iffezheim - Mannheim
Vanaf de ligplaats in Mannheim loopt u zo
de binnenstad in. Met zijn ca. 2.500 winkels
is Mannheim een echte winkelstad. Hier
vinden shopliefhebbers alles wat hun hartje
begeert. Van grote warenhuizen tot kleine
boetiekjes. In de middag heeft u de gelegenheid om met een bustransfer(*) naar de
universiteitsstad Heidelberg te gaan. Hier
kunt u een bezoek brengen aan het slot of
een wandeling maken door het centrum
van deze stad.

Donderdag 17 juni:
Mannheim - Boppard
Al vroeg verlaten wij Mannheim en varen
we door het romantische rivierdal naar de
nederzetting Boppard, waar wij na de lunch
zullen arriveren. Al 2000 jaar lang wordt er
hier wijn verbouwd, waardoor Boppard nu
over 70 hectare aan wijngaarden beschikt.

Ook heeft deze vesting een prachtige promenade die u vanzelf naar het centrum leidt.

Statendam
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11-daagse Over de Rijn naar het
Franse Straatsburg in de Elzas
Vertrekdata
Juni

Vrijdag 18 juni:
Boppard - Düsseldorf
De stroom neemt ons mee naar Düsseldorf.
Drink hier eens een lekker glaasje Alt. Eén
van de drukste winkelstraten van Düsseldorf
is de Schadowstrasse. Maar bekender, vooral
om haar stedenbouwkundig karakter en exclusieve winkels is de Königsallee, ook wel
`die Kö’ genoemd.

Zaterdag 19 juni:
Düsseldorf - Arnhem
De thuishaven Arnhem nadert nu snel. Om
14.00 uur meren wij af in Arnhem, waarmee
een einde is gekomen aan deze prachtige
reis naar Straatsburg.

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Drie avonden live entertainment
• Captains Dinner
• Afscheidscocktail
• Incl. buspendel Straatsburg centrum
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Breisach

Statendam
9 Zwitserl

Basel

Prijzen hoofddek
3p-hut
2p-hut B
2p-hut
1p-hut B
1p-hut

1.065
1.280
1.335
1.635
1.655

Prijzen promenadedek
2p-hut
1p-hut

1.445
1.795

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Statendam 100
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de
avond voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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Laat u eens heerlijk verwennen tijdens deze prachtige 13-daagse cruise!
Onderweg ziet u de mooiste landschappen aan u voorbijtrekken. Met imposante burchten en vestingen op de romantische Rijn, lieflijke straatjes met
Weinstubes en meesterwerken als de Residentie van Würzburg, een parel
van het UNESCO Werelderfgoed. U zult gegarandeerd genieten!

Maandag 28 juni: Arnhem - Düsseldorf
Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom
aan boord. Tijdens het diner gooien we de
trossen los en laten Arnhem achter ons. Vanavond kunt in de lounge nader kennismaken
met uw medepassagiers terwijl we rustig
doorvaren naar Düsseldorf.

brengen. Dit oude wijnstadje, gelegen aan
de voet van het Siebengebirge, is beroemd
om de Drachenfels. Een burcht die bovenop
de 321 meter hoge rots staat. Tijdens het diner varen we nog even door naar Andernach
waar we zullen overnachten.

Breisach

Basel

ken uit verschillende tijdperken bepalen
het stadsbeeld. Een stad met een levendige
sfeer, waar kunst, cultuur en Frankenwein
bij het leven horen. Tijdens een stadswandeling(*) laat de lokale gids u kennismaken
met de mooiste plekjes in de binnenstad van
Würzburg.

op de Main zijn we weer op de Rijn. Tegenover de monding van de Main ligt de stad
Mainz. Hier treft u in de binnenstad vele
historische gebouwen en monumenten aan.
Het oudste en bekendste bouwwerk is de
Dom van Mainz. Een romaanse, uit rode
zandsteen opgetrokken, kathedraal.

Waar op het eerste deel van de Main de bebouwing nog enigszins de boventoon voert,
wordt de rivier nu ingesloten door de natuur
van het Odenwald- en Spessart gebergte. In
de loop van de middag komen we aan in
Miltenberg, de parel aan de Main. Vanaf het
prachtige door vakwerkhuizen omgeven
oude marktplein loopt u door de Schnatterturm zo het bos in.

Dinsdag 6 juli: Würzburg - Wertheim

Vrijdag 9 juli: Mainz - Düsseldorf

Aan de rand van het natuurpark Spessart,
waar de Tauber in de Main uitmondt, ligt
het romantische stadje Wertheim. Middeleeuwse steegjes, vakwerkhuizen, pleintjes
en de imposante burchtruïne in het centrum
nemen u mee terug in de tijd.

Vandaag staat er een lange vaardag op
het programma. Onderweg naar het levendige Düsseldorf passeren we nogmaals de
Loreley en de machtige burchten en kastelen langs de Romantische Rijn. Tijdens het
Farewell Dinner arriveren we in Düsseldorf.

Woensdag 7 juli:
Wertheim - Asschaffenburg

Zaterdag 10 juli: Düsseldorf - Arnhem

Zondag 4 juli: Miltenberg - Lohr

De veelzijdige stad Aschaffenburg wordt ook
wel ‘het Nice van Beieren’ genoemd vanwege het milde en zonnige klimaat. Een groot
deel van het centrum is voetgangersgebied.
In de smalle straten met vakwerkhuizen zijn
veel Weinstubes te vinden. Het mooie, aan
de Main gelegen, renaissanceslot Johannesburg en de Stiftsbasiliek in de binnenstad
zijn zeker het bezoeken waard.

van Frankfurt aan kunnen leggen. Vanmiddag kunt u alvast kennismaken met deze
stad. In de binnenstad treft u veel historische gebouwen aan. Met zijn hoge moderne
bankgebouwen heeft de stad een skyline die
aan New York doet denken.

Zaterdag 3 juli: Frankfurt - Miltenberg

Dinsdag 29 juni: Düsseldorf - Bonn

Donderdag 1 juli:
Andernach - Rüdesheim

In alle vroegte komen we in Düsseldorf aan.
Deze stad leent zich bij uitstek om heerlijk
te shoppen. Een bezoek aan de Königsallee,
een chique en exclusieve winkelstraat, mag
dan zeker niet ontbreken. Maar u kunt zich
ook als alternatief aan boord opgeven voor
de stadsrondrit per touringcar(*). U ziet
dan de hoogtepunten van deze bruisende
metropool. Tijdens de lunch vervolgen we
onze reis naar Bonn. Vanmiddag kunt u in de
lounge genieten van een heerlijke High Tea.
In de loop van de avond bereiken we Bonn.

Vandaag kunt u volop genieten van het landschap dat aan u voorbij trekt. Rond het middaguur ziet u eerst het, op een landtong in
de Rijn gelegen, legendarische standbeeld
van de nimf van de Loreley. Niet veel later
passeren we de hoge rots de Loreley en
maakt de rivier een scherpe bocht. Het duurt
dan niet lang meer voordat we in Rüdesheim
aankomen. Het gezellige wijnplaatsje is gelegen aan de Rijnvallei en staat bekend om
haar vele wijnlokalen die vaak in historische
vakwerkhuizen gevestigd zijn.

Woensdag 30 juni:
Bonn - Königswinter - Andernach

Vrijdag 2 juli: Rüdesheim - Frankfurt

Maandag 5 juli: Lohr - Würzburg

We verlaten Rüdesheim al vroeg en ter hoogte van Mainz verlaten we de Rijn en varen
we de Main op. We moeten nog door drie
sluizen voordat we in het financiële centrum

Aan het begin van de middag arriveren we
in Würzburg. Deze kleurrijke stad is één van
de hoogtepunten tijdens deze mooie cruise
over de Main. Architectonisch meesterwer-

U heeft tot het middaguur de tijd om Bonn
te gaan verkennen. Dan richten we de steven
op Königswinter waar we de middag door-
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We laten Miltenberg achter ons en zetten
koers naar Lohr. Geniet onderweg op het
zonnedek van de prachtige omgeving. In de
loop van de middag kunt u Lohr gaan verkennen. Laat u betoveren door de charme
van de schilderachtige binnenstad.

Donderdag 8 juli:
Asschaffenburg - Mainz

De tijd is voorbij gevlogen. Om 11.00 uur
arriveren wij weer in Arnhem, waar we afscheid van elkaar nemen. U zult nog lang
napraten over het al het moois dat u tijdens
deze prachtige reis heeft gezien.

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Gehele reis live entertainment
• Twee keer lokaal entertainment
• High Tea & High Wine
• Farewell Dinner

Na het passeren van de laatste zeven sluizen
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Zwitserland
Rembrandt van
Rijn
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13-daagse Over de Rijn en Main naar Würzburg
Vertrekdata
Juni

Rembrandt
28

Prijzen hoofddek
2p-hut

1.680

Prijzen promenadedek
3p-hut
2p-hut
Suite 2-personen
Suite 3-personen

1.425
1.825
3.375
2.365

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Rembrandt 75
•
Het is niet mogelijk om de avond voor
vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te
boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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Deze reis over de Rijn rijgt alle hoogtepunten aan elkaar. Van pittoreske
plaatsen als Speyer en Boppard in Duitsland tot aan Basel in Zwitserland.
Keer op keer wordt u geraakt door de heerlijke sfeer en het majestueuze
panorama. Echt een aanrader!

Donderdag 8 juli: Arnhem - Krefeld

Zondag 11 juli: Koblenz - Rüdesheim

Zoals gebruikelijk vertrekken we om 09.30
uur uit Arnhem. We zetten koers richting
Krefeld waar we aan het begin van de avond
aankomen. Onderweg wordt de bemanning
aan u voorgesteld en kunt u kennis maken
met uw medepassagiers.

Het panorama dat vanochtend aan u voorbij trekt is fantastisch. De ene na de andere
burcht komt in beeld en ter afsluiting van de
ochtend passeren we de imponerende Loreley. We arriveren na de lunch in Rüdesheim.
Deze plaats is bekend om zijn wijnen die u
uiteraard kunt proeven in één van de vele
cafés in de bekende Drosselgasse. Met de
kabelbaan kunt u naar het hooggelegen Niederwald monument vanwaar u een mooi uitzicht heeft over het gebied Rheinland-Pfalz.

Vrijdag 9 juli: Krefeld - Keulen
Eén van de bekendste plaatsen langs de Rijn
is Keulen. Deze gevarieerde stad biedt voor
elke toerist wel wat. Zo vindt u er prachtig
versierde middeleeuwse kerken met de Dom
als hoogtepunt, maar u kunt er ook uitstekend winkelen of genieten op een terras
langs de Rijn. Wat musea betreft is er niet
alleen kunst te zien, zo kunt u bijvoorbeeld
ook een bezoek brengen aan het Chocolademuseum.

Zaterdag 10 juli: Keulen - Koblenz
In de ochtend verschijnen aan de oevers
de eerste beboste heuvels met hier en daar
een burcht of ruïne. Tijdens de lunch komen
we aan in Koblenz. De gezellige pleinen en
steegjes in de binnenstad nodigen uit om de
stad te verkennen. U vindt er prachtige gebouwen en monumenten, vele wijnlokalen
en moderne winkelstraten.
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Maandag 12 juli:
Rüdesheim - Speyer - Iffezheim
Speyer behoort tot de mooiste steden van
de Rijn. Het stadsgezicht van deze Keizersstad wordt bepaald door de eeuwenoude
romaanse kathedraal. Vlakbij het centrum
van Speyer staat het techniekmuseum. Voor
die passagiers die in techniek geïnteresseerd
zijn, een unieke kans om de middag door te
brengen tussen o.a. treinen, antieke auto’s,
vliegtuigen, duikboten en motoren. Tijdens
het diner varen we door naar Iffezheim waar
we de nacht bij de sluis zullen doorbrengen.

Dinsdag 13 juli: Iffezheim - Straatsburg
Zodra we in Straatsburg aanleggen bevin-

Breisach

Basel

den we ons op Frans grondgebied. Na de
lunch heeft u de gelegenheid om de binnenstad te verkennen. Aan boord kunt u zich
opgeven voor een gratis buspendel naar
het centrum van Straatsburg. In deze levendige stad treft u onder andere een prachtige
gotische kathedraal, de oude stadswijk La
Petite France en interessante musea aan.

zien dan kunt u vandaag deelnemen aan
een prachtige bustocht door Zwitserland(*).
Deze mooie tour is één van de hoogtepunten van de reis en laat u de allermooiste stukjes van Zwitserland zien. U kunt zich
hiervoor aan boord inschrijven. Tijdens het
diner vertrekken wij uit Basel en zetten koers
naar het idyllische stadje Breisach.

Zondag 18 juli: Mannheim - Boppard

Woensdag 14 juli:
Straatsburg - Basel

Vrijdag 16 juli: Breisach - Kehl

Maandag 19 juli: Boppard - Düsseldorf

De gehele ochtend zullen wij in Breisach
doorbrengen. De ‘Altstadt’ bevindt zich bovenop een heuvel en het loont zich zonder
meer om er een kijkje te gaan nemen. Aan
het begin van de middag lichten wij het anker en varen over de Rijn die hier de grens
vormt tussen Duitsland en Frankrijk. In Kehl,
waar wij aan het eind van de middag arriveren, is het maar een klein stukje lopen naar
het gezellige stadscentrum.

Vanaf de ligplaats in Düsseldorf is het niet ver lopen naar de binnenstad. Hier kunt u na de lunch
heerlijk wandelen langs prachtige gebouwen
en monumenten die afgewisseld worden met
gezellige terrasjes. Ook de winkelliefhebber kan
hier zijn hart ophalen. In en rondom de Altstadt
zijn winkels en warenhuizen in overvloed.

Als we ons op de gekanaliseerde Rijn: het
‘Grand Canal d’Alsace’ bevinden, verrijzen
aan bakboordzijde de toppen van het Zwarte Woud aan de horizon. Aan stuurboordzijde ziet u de uitlopers van de Vogezen. Na
een prachtige vaardag zullen we na het diner
arriveren op onze eindbestemming Basel.

Donderdag 15 juli:
Basel - Breisach
Basel bevindt zich aan weerszijden van de
Rijn in het Dreiländereck, op deze plek grenzen de landen Zwitserland, Duitsland en
Frankrijk met elkaar. Het is een waar centrum
van kunst en moderne architectuur, voorzien
van een fraaie historische stadskern met zijn
kerken, stadhuis en stadspoorten. Tijdens
een wandeling door de binnenstad is het
zeker de moeite waard om even bij het
“Läckerli Huus” de traditionele Basler honingkoek te proberen. Wilt u meer van Zwiterland

Zaterdag 17 juli:
Kehl - Mannheim
De stroom volgend verlaten we bij Mannheim de Rijn en meren aan in de monding
van de Neckar. Vanaf onze ligplaats loopt
u zo de binnenstad van Mannheim in.
‘s Middags heeft u de gelegenheid om de
universiteitsstad Heidelberg te bezichtigen(*). Hier kunt u een bezoek brengen aan
het slot of een wandeling maken door het
centrum van deze stad.

We vervolgen onze reis over de Rijn naar het
pittoreske wijnstadje Boppard, gelegen tussen
de wijngaarden van de Bopparder Hamm. Een
ritje met de kabelbaan naar de Gedeons Eck
vanwaar u een schitterend uitzicht heeft, raden
wij u zeker aan. Natuurlijk kunt u ook gewoon
genieten van het bloemrijke Boppard.

Statendam
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13-daagse Basel, Parel aan de Rijn
Vertrekdata
Juli

Statendam
8

Prijzen hoofddek
3p-hut
2p-hut B
2p-hut
1p-hut B
1p-hut

1.275
1.545
1.600
1.970
1.990

Prijzen promenadedek
2p-hut
1p-hut

1.730
2.150

Extra informatie

Dinsdag 20 juli: Düsseldorf - Arnhem
Deze prachtige reis is bijna ten einde. We
verlaten Düsseldorf al vroeg en zetten koers
naar Nederland. Om 14.00 uur meren we af
in Arnhem en nemen afscheid van u.

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Drie avonden met live entertainment
• Captains Dinner
• Afscheidscocktail
• Incl. buspendel naar het centrum
van Straatsburg

121

• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Statendam 100
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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Van het Römerpark in Boppard tot aan het Grand Île in Straatsburg en de
Münsterplatz in Basel. U kunt het allemaal bekijken tijdens deze prachtige
reis over de Rijn. Onderweg wordt u getrakteerd op schitterende panorama’s
van het aan u voorbij trekkende landschap en ook aan boord zal het u aan
niets ontbreken.

Maandag 26 juli: Arnhem - Düsseldorf
Om 09.30 uur vertrekken wij uit Arnhem.
Op deze eerste dag varen we o.a. door het
bedrijvige Ruhrgebied. Aan het begin van
de avond leggen we aan in Düsseldorf. Hier
kunt u na het diner nog een heerlijke wandeling maken over de kade.

Dinsdag 27 juli: Düsseldorf - Bonn
We vervolgen onze reis naar Bonn waar we in de
loop van de middag zullen arriveren. Het voetgangersgebied van Bonn is één van de grootste
in Duitsland. In de gezellige smalle straatjes en
aan de sfeervolle pleinen Münsterplatz, Marktplatz en Friedenplatz zijn veel winkels te vinden.
Bekende winkelstraten zijn onder andere de
Bonngasse, de Poststrasse en de volledig gemoderniseerde Friedrichstrasse. Maar ook voor
de cultuurliefhebber heeft Bonn veel te bieden.

centrum van dit leuke stadje leidt. Met een
kabelbaan kunt u naar het hoog boven de
Rijn gelegen uitzichtpunt, de Vierseenblick.

Donderdag 29 juli: Boppard St. Goarshausen - Rüdesheim - Mainz
Al voor het ontbijt verlaten we Boppard. Vlak
voor de Loreley stoppen we in St. Goarshausen. Hier kunt u deelnemen aan een
excursie(*) naar de beroemde rotsformatie
de Loreley. We vervolgen onze reis naar Rüdesheim terwijl u geniet van een prachtig
panorama, gevormd door de steile oevers
aan weerskanten van de grillige rivier. In
Rüdesheim vindt u het Musikkabinett, het
wijnmuseum, de Drosselgasse, de AsbachUralt fabrieken en nog vele andere bezienswaardigheden. Aan het begin van de avond
varen we door naar Mainz waar we zullen
overnachten.

Woensdag 28 juli: Bonn - Boppard
De omgeving wordt steeds mooier en de
Rijn wordt nu geflankeerd door het machtige Siebengebirge. Na de lunch arriveren
we in de Keltische nederzetting Boppard.
Deze voormalige Romeinse vesting heeft
een prachtige promenade die u naar het
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Basel

door de eeuwenoude Romaanse kathedraal,
die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat.
Tijdens het diner vervolgen we onze reis
richting Rastatt waar we de nacht door zullen brengen.

allermooiste stukjes van Zwitserland zien.
De bussen vertrekken al vroeg vanuit Breisach. Ondertussen vaart het schip door naar
Basel waar de deelnemers van de excursie
ook weer aan boord komen. Voor deze dagexcursie kunt u zich aan boord inschrijven.

naar de vesting Ehrenbreitstein. Hier heeft
u een adembenemend uitzicht op de Deutsche Eck en de schilderachtige stad Koblenz.
Het uitzicht reikt tot ver in het romantische
Rijndal met haar vele burchten, kastelen en
historische wijnplaatsjes.

13-daagse Over de Rijn naar Basel

Dinsdag 3 augustus: Basel - Kehl

Vrijdag 6 augustus: Koblenz - Düsseldorf

Al vroeg vertrekken wij uit Basel en zetten
koers naar Kehl. Het gedeelte van de Rijn
waar we vandaag over varen, vormt de grens
tussen Duitsland en Frankrijk. Na het diner
arriveren we in Kehl.

De stroom neemt ons mee naar Düsseldorf,
waar u naar hartenlust kunt winkelen of een
glaasje Alt kunt drinken op één van de vele gezellige terrasjes. De Königsallee is befaamd om
zijn buitensporig dure en exclusieve winkels.

Prijzen hoofddek
3p-hut
2p-hut

1.330
1.540

Prijzen promenadedek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut

1.330
1.640

Woensdag 4 augustus: Kehl - Mannheim

Zaterdag 7 augustus:
Düsseldorf - Arnhem

Zaterdag 31 juli: Rastatt - Straatsburg
Tijdens onze ontdekkingstocht passeren we
al vroeg de grens met Frankrijk en stevenen
af op onze volgende bestemming, Straatsburg. De prachtige gebouwen getuigen van
een rijke historie en het zal u dan ook niet
verbazen dat juist deze stad dient als zetel
van het Europees Parlement. Met een kosteloze shuttle naar het centrum heeft u de
gehele middag en avond om deze prachtige
stad te ontdekken.

Zondag 1 augustus: Straatsburg - Breisach
Als we ons op de gekanaliseerde Rijn bevinden, verrijzen aan bakboordzijde de toppen
van het Zwarte Woud aan de horizon. Aan
stuurboordzijde ziet u de uitlopers van de Vogezen. Na een prachtige vaardag zullen we in
de loop van de middag arriveren in Breisach.

We richten nu de steven op Mannheim en
zullen hier afmeren in de monding van de
Neckar. Op de kilometers lange winkelpromenade is het altijd gezellig druk. ’s Middags
heeft u de gelegenheid om de universiteitsstad Heidelberg te bezichtigen(*). Hier kunt
u een bezoek brengen aan het wereldberoemde slot of een wandeling maken door
het schilderachtige centrum van deze gezellige stad.

Vrijdag 30 juli: Mainz - Speyer - Rastatt
Deze ochtend varen we verder over de Rijn
naar het zuiden. Zodra we Mannheim gepasseerd zijn duurt het niet lang meer voordat
we in Speyer aankomen. Het stadsgezicht
van deze oude Keizerstad wordt bepaald

Maandag 2 augustus: Breisach - Basel
U heeft vandaag de mogelijkheid deel te
nemen aan een magnifieke bustocht door
Zwitserland(*). Deze mooie tour is één van
de hoogtepunten van de reis en laat u de

Zwitserland

Donderdag 5 augustus:
Mannheim - Koblenz
In de loop van de middag arriveren we
vlakbij het centrum van Koblenz. Vanaf de
Rijnpromenade kunt u met een kabelbaan

Poseidon

(pag. 156

Vertrekdata
Juli

)

Poseidon
26

Extra informatie

Rond het middaguur passeren we Emmerich
en om 14.00 uur zullen wij weer in Arnhem
arriveren waarmee een einde is gekomen
aan deze prachtige reis.

• Welkomstcocktail

• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Poseidon 65
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.

• Koffie en thee inclusief
• Meerdere excursiemogelijkheden
• High Tea
• Vier avonden live entertainment
• Captains Dinner
• Incl. buspendel naar het centrum
van Straatsburg
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De Rijn laat zich niet weerhouden door landgrenzen en dat komt tijdens
deze prachtige reis helemaal tot uiting. Van Nederland, naar Duitsland,
Frankrijk en Zwitserland passeert u al varende verschillende grenzen.
Laat u overweldigen door het gevarieerde landschap waar de Rijn doorheen stroomt. U ziet prachtige burchten en kastelen, gezellige wijndorpjes en indrukwekkende stadscentra. Grenzeloos genieten!
Woensdag 2 juni: Arnhem - Düsseldorf
U bent vanaf 17.00 uur welkom aan boord.
Aan het begin van de avond lichten wij het
anker en zetten koers naar Düsseldorf. Na
het diner zal de muzikant in de lounge zorgen voor een gezellige avond.

Donderdag 3 juni:
Düsseldorf - Königswinter
Al voor het ontbijt komen we in Düsseldorf
aan. Hier vindt u een bonte verzameling
van moderne architectuur, oude kastelen,
en zelfs Japanse tempels. Terwijl we onze
reis vervolgen en langs o.a. Keulen en Bonn
varen, wordt er ’s middags in de lounge een
High Tea geserveerd. Het is al laat wanneer
we in Königswinter arriveren. Hier zullen we
de nacht doorbrengen.

Vrijdag 4 juni:
Königswinter - Koblenz
In de ochtend heeft u in Königswinter nog
tijd om een mooie wandeling over de promenade te maken. Onderweg naar onze
volgende bestemming wordt de omgeving
steeds mooier. Na de lunch meren we af in
Koblenz, gelegen aan de monding van de
Rijn en Moezel. De Altstadt is niet ver lopen
en heeft vele winkelstraten en terrassen.
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Zaterdag 5 juni:
Koblenz - Rüdesheim
De hoog boven de rivier gebouwde burchten en kastelen én de veel besproken Loreley zorgen vandaag voor een schitterend
panorama. Al vroeg vertrekken wij richting
Rüdesheim. Zodra we de Loreley zijn gepasseerd komt onze bestemming in zicht. Deze
geliefde toeristenplaats heeft van alles te
bieden. In het gezellige centrum van Rüdesheim kunt u een bezoek(*) brengen aan
Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett, of
met de kabelbaan naar het uitzichtpunt bij
het imposante Niederwalddenkmal. Het is
allemaal de moeite waard. Ook de verschillende weinstuben in de beroemde Drosselgasse bieden de hele dag volop vertier.

Zondag 6 juni:
Rüdesheim - Speyer
Met weemoed verlaten wij Rüdesheim en
zetten koers naar Speyer. De majestueuze
Dom in het centrum is de grootst bewaard
gebleven kathedraal in Romaanse stijl. Ook
een bezoek aan het techniekmuseum is
zeker de moeite waard.

Breisach

Basel

Maandag 7 juni:
Speyer - Straatsburg - Breisach
Zonder dat u het heeft gemerkt zijn wij vroeg
in de ochtend uit Speyer vertrokken. Vandaag ruilen we Duitsland in voor Frankrijk
om een bezoek te brengen aan Straatsburg.
De prachtige gebouwen getuigen van een
rijke historie en het zal u dan ook niet verbazen dat juist deze stad dient als zetel van het
Europees Parlement. Een gratis pendelbus(*)
brengt u van het schip naar het centrum van
deze prachtige stad.

Dinsdag 8 juni: Breisach - Basel
Terwijl u geniet van het ontbijt arriveren
we in Breisach. Hier staan de bussen klaar
voor de dagexcursie(*) naar Zwitserland. Na
het ontbijt vertrekken de bussen voor deze
prachtige tour die u de allermooiste stukjes
van Zwitserland laat zien. Later deze dag zal
het schip aankomen in Basel, waar ook de
deelnemers van de dagexcursie aan boord
zullen komen.

Basel herbergt het historische stadscentrum
waar de 12e eeuwse Münster beeldbepalend
is. In deze prachtige kerk vindt u het graf van
Erasmus. De Marktplatz met het gotische
stadhuis en jugendstilpanden behoort tot
de belangrijkste pleinen. U heeft nog tot de
lunch om deze interessante stad te verkennen. We varen ‘s middags weer terug naar
Breisach, waar wij aanleggen om te overnachten.

Donderdag 10 juni: Breisach - Kehl
Recht tegenover de plaats Straatsburg ligt
het grensstadje Kehl. Het nabijgelegen
park werd jaren geleden gebruikt voor de
Bundesgartenschau. Hier kunt u nog steeds
diverse mooie en bijzondere kunstwerken
bezichtigen.

Vrijdag 11 juni: Kehl - Mannheim
We richten nu de steven op Mannheim. Op
de kilometers lange winkelpromenade is het
altijd een drukte van jewelste.

Woensdag 9 juni:
Basel - Breisach

Zaterdag 12 juni:
Mannheim - Andernach

Basel ligt aan weerszijden van de Rijn, op
de linkeroever ligt Groot Basel en op de rechteroever Klein Basel. De twee stadsdelen
worden met elkaar verbonden door zeven
bruggen, waarvan één spoorbrug. De Mittlere Rhein Brücke is de bekendste brug. Groot

De talrijke burchten en kastelen laten een
onvergetelijke indruk achter. Onze bestemming Andernach heeft een gezellig centrum
met smalle straatjes en vele winkeltjes. De
stadsmuren, die nog grotendeels intact zijn,
stammen uit de tijd van de Romeinen.

Zondag 13 juni:
Andernach - Bonn - Duisburg
Na het ontbijt komen we in Bonn aan. Het
voetgangersgebied van deze stad is één
van de grootste in Duitsland. In de gezellige smalle straatjes en rondom de sfeervolle
pleinen zijn winkels in overvloed. Bekende
winkelstraten zijn onder andere de Bonngasse, de Poststrasse en de volledig gemoderniseerde Friedrichstrasse. Of brengt u liever
een bezoek aan het geboortehuis van Beethoven? Halverwege de middag vervolgen
we onze reis naar Duisburg waar we zullen
overnachten.

Maandag 14 juni: Duisburg - Arnhem
Ook aan deze mooie reis komt een einde.
In de loop van de ochtend staat ter afsluiting een heerlijke champagnebrunch voor
u klaar. Om 11.00 uur arriveren wij weer in
Arnhem en nemen wij afscheid van u.

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden

Zwitserland

Rembrandt van Rijn
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• High Tea & High Wine
• Gehele reis live entertainment
• Farewell Dinner
• Champagnebrunch
• Inclusief pendelbus Straatsburg
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13-daagse Vierlandencruise naar Basel
Vertrekdata
Juni

Rembrandt
2

Prijzen hoofddek
2p-hut

1.680

Prijzen promenadedek
3p-hut
2p-hut
Suite 2-personen
Suite 3-personen

1.425
1.825
3.375
2.365

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen:
Rembrandt van Rijn 75
•
Het is niet mogelijk om de avond voor
vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te
boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.

• Twee keer lokaal entertainment
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Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom
aan boord. Tijdens het diner gooien we de
trossen los en laten Arnhem achter ons.
’s Avonds kunt u in de lounge nader kennismaken met uw medepassagiers terwijl we
doorvaren naar Keulen.

Al vroeg arriveren we in Koblenz waar we
vlakbij de Deutsche Eck, in de monding van
de Moezel zullen afmeren. Hier zijn prachtige
wandelpromenades langs de Rijn en Moezel.
Tegenover de stad Koblenz ligt de vesting
Ehrenbreitstein, één van de indrukwekkendste vestingen langs de Rijn. In de middag
volgen we de Moezel tot aan wellicht de
bekendste stad aan deze rivier, Cochem. De
romantische Reichsburg torent hoog boven
de stad uit en bepaalt de aanblik van deze
klassieker onder de Moezelsteden. Eenmaal
aangekomen zal allereerst de fraai beplante
wandelpromenade opvallen. Daarnaast is er
een mooie oude binnenstad met vakwerkhuizen, leuke winkels en gezellige cafés.

Vrijdag/Woensdag: Keulen - Bonn
Aan het einde van de ochtend arriveren we
in Keulen. De gehele middag kunt u deze
prachtige Domstad met zijn vele bezienswaardigheden verkennen. Of u nu de kathedraal bezoekt of één van de vele musea,
u zult geen moeite hebben om de dag in te
vullen. In de loop van de avond vervolgen
we, onder het genot van een glas Sekt op het
zonnedek, onze reis naar Bonn.

Dinsdag/Zondag:
Traben-Trarbach - Schweich
Trier, de oudste stad van Duitsland, staat voor
vanmiddag op het programma. Na de lunch
staan de bussen(*) voor u klaar om u naar Trier
te brengen. In deze stad is van alles te beleven.
Er zijn vele bezienswaardigheden uit de tijd
dat Trier nog de keizerresidentie van het WestRomeinse Rijk was. De oude Romeinse stadspoort, Porta Nigra, is het bekijken meer dan
waard. Naast alle oudheden heeft Trier volop
mogelijkheden om heerlijk langs de winkels te
flaneren of te ontspannen op een terrasje.

Maandag/Zaterdag:
Cochem - Traben-Trarbach

Woensdag/Maandag:
Schweich - Saarlouis

In het centrum van Bonn zijn verschillende
monumenten te zien. Zo staat op het marktplein het in mooie pastelkleuren geschilderde Rathaus, dat in rococostijl is gebouwd. In
de omgeving van de markt vindt u een aantal
mooie oude kerken. In het geboortehuis van
Ludwig van Beethoven, dat nu een museum
is, treft u de grootste Beethoven-collectie ter
wereld aan. In de middag varen we door naar
Andernach. De omgeving langs de rivier verandert langzaam en de eerste wijngaarden
komen in zicht.

Na het ontbijt staat bij het schip het stadstreintje klaar om u middels een korte rondrit(*) naar dit prachtige centrum te brengen.
We varen verder over de sprookjesachtige
Moezel. Vanaf dit moment passeren we op
de Moezel en later op de Saar talloze sluizen
en bruggen. Het kan zo zijn dat we soms
even moeten wachten om een sluis te mogen passeren. Afhankelijk van de waterstand
kan het voorkomen dat wij de overkapping
van het zonnedek moeten laten zakken om
onder de lage bruggen door te varen. We

De Saar, de derde rivier van onze reis, doet
vandaag zijn intrede. De smalle Saarschleife
zal een onvergetelijke indruk op u maken.
In Saarlouis, de stad van de zonnekoning, is
nog veel dat herinnert aan het verleden. De
belangrijkste bezienswaardigheden zijn zonder twijfel de markante resten van het voormalig verdedigingsbastion van Lodewijk XIV.

Donderdag/Dinsdag: Saarlouis - Saarburg
Al vroeg zetten we koers naar Saarburg, de
stad van wijn en klokkengieters. Het mid-

deleeuwse Saarburg heeft een romantische
binnenstad en wordt vanwege de waterval
midden in de stad ook wel het Venetië van
Duitsland genoemd. Een treintje brengt u
vanaf het schip, middels een korte rondrit(*),
naar het pittoreske centrum. Zo kunt u op
een ontspannen manier genieten van deze
mooie stad.

Vrijdag/Woensdag: Saarburg - Bernkastel
We genieten nogmaals met volle teugen van
het wonderschone Moezeldal en arriveren
aan het einde van de middag in Bernkastel.
Hier vindt u smalle keienstraatjes, een mooie
markt met vakwerkhuizen, de Michaelsbron
en een roze met wit raadhuis in renaissancestijl. Hoog boven de stad prijkt de Burg
Landshut.

maken met al het moois dat deze omgeFrankrijk
ving te bieden heeft. Zodra de deelnemers
van de middagexcursie van boord zijn vaart
het schip door naar Koblenz. Hier komen de
passagiers van de excursie weer aan boord.
U heeft vanavond de tijd om een wandeling
te maken door deze mooie stad.

Tijdens de lunch arriveren we in Düsseldorf.
U heeft de gehele middag de tijd om deze
bruisende metropool met zijn gezellige Altstadt te verkennen. Aan boord kunt u zich
opgeven voor een busrondrit(*) door de
stad waarbij u de highlights van Düsseldorf
te zien krijgt. ’s Avonds kunt u genieten van
een heerlijk Farewell Dinner gevolgd door
een gezellige avond in de lounge.

Dinsdag/Zondag: Düsseldorf - Arnhem
Ook aan deze mooie reis komt een einde.
In de loop van de ochtend staat ter afsluiting een heerlijke champagnebrunch voor u
klaar. Om 11.00 uur arriveren wij weer in Arnhem en nemen wij afscheid van u.

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Twee keer lokaal entertainment

Zondag/Vrijdag: Zell - Alken - Koblenz

• High Tea & High Wine

Nog voordat we voor een korte stop in Alken aankomen domineert Burg Thurant het
uitzicht al. De busexcursie(*) in de middag
laat u op een comfortabele manier kennis-

• Gehele reis live entertainment
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Rembrandt vanStraatsburg
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13-daagse Over de Rijn, Moezel en Saar
naar Saarlouis

Maandag/Zaterdag:
Koblenz - Düsseldorf

Zaterdag/Donderdag: Bernkastel - Zell
Vroeg in de ochtend laten we Bernkastel
achter ons en richten de steven op Zell. Deze
hoofdstad van het wijngebied de ‘Zeller
Hamm’ ligt op het smalle gedeelte van een
zeer gelijkmatig gevormde Moezelbocht.
Geniet van een goed glas Zeller Schwarze
Katz in één van de wijncafés. Of wandel door
het centrum van Zell met zijn kleine boetiekjes
en fraaie vakwerkhuizen. Op het marktplein
staat zelfs een monument voor de Zwarte Kat.

Grevenmacher
el
Moez

vervolgen onze tocht over de bochtige Moezel en bereiken aan het begin van de avond
Traben-Trarbach. Rond 1900 was deze stad,
na Bordeaux, het belangrijkste centrum van
de wijnhandel in Europa. Nog steeds is deze
schilderachtige plaats bekend om de vele
wijnkelders en wijnboeren.

Zaterdag/Donderdag: Bonn - Andernach
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Rüdesheim

n

Zondag/Vrijdag:
Andernach - Koblenz - Cochem

Bernkastel

Luxemburg

F

Rij

Donderdag/Dinsdag:
Arnhem - Keulen

Boppard

Cochem

Dinant

Niet veel schepen varen over de Saar, maar het is de moeite meer dan waard.
Tijdens een prachtige reis via de romantische Rijn en de sprookjesachtige
Moezel komt u uiteindelijk op de smalle Saar. De Saarschleife en sfeervolle
plaatsjes als Saarlouis en Saarburg laten een onvergetelijke indruk op u achter.

Duitsla

Rijn

M

Bonn

aas

• Farewell Dinner
• Champagnebrunch
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Vertrekdata
Juli
Augustus
Prijzen hoofddek
2p-hut
Prijzen promenadedek
3p-hut
2p-hut
Suite 2-personen
Suite 3-personen

Rembrandt
15
31

Breisach

Basel
1.680

Zwitse

1.425
1.825
3.375
2.365

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen:
Rembrandt van Rijn 75
•
Het is niet mogelijk om de avond voor
vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te
boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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Het Groothertogdom Luxemburg is rijk aan mooie wijngebieden en
prachtige plaatsen. Onderweg hiernaartoe geniet u van de indrukwekkende
omgeving langs de Rijn en het sfeervolle Moezeldal. Bernkastel bijvoorbeeld,
waar u heerlijk kunt rondwandelen of een wijntje proeven. U kunt zich
opgeven voor een excursie naar de hoofdstad Luxemburg(*). Ook geniet u
nog van de karakteristieke Saar en de plaats Saarburg. Afwisseling alom!
Maandag:
Arnhem - Düsseldorf
Na een eerste kennismaking zetten wij om
09.30 uur koers richting Duitsland. De eerste
dag van uw vakantie varen wij dwars door
het indrukwekkende Ruhrgebied. In de Altstadt van Düsseldorf heerst ’s avonds nog
een gezellige drukte. Het lijkt wel of de dag
hier nooit ten einde komt.

Dinsdag:
Düsseldorf - Bonn
Als één van de oudste steden van Duitsland
bezit Bonn een rijke en boeiende geschiedenis. Naast de vele musea en regeringsgebouwen heeft de stad ook lange autovrije
winkelstraten en sfeervolle pleinen.

Woensdag:
Bonn - Koblenz
We verlaten Bonn al vroeg en gedurende
de ochtend zal de omgeving langs de Rijn
langzaam gaan veranderen. Zodra we het
Siebengebirge passeren komen de eerste
wijngaarden, burchten en kastelen in zicht.
Halverwege de middag leggen we aan in
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Koblenz bij de Deutsche Eck. Hier mondt
de Moezel uit in de Rijn. Vanaf de aan de
overkant gelegen vesting Ehrenbreitstein,
die u per kabelbaan kunt bereiken, heeft u
een prachtig uitzicht op de stad en beide
rivieren.

Donderdag:
Koblenz - Zell
De Moezel is sinds 1963 gekanaliseerd en
voordat we in Zell aankomen zullen wij
meerdere sluizen passeren. Tussen de steile
berghellingen, begroeid met talloze wijnstokken, waant u zich in een geheel andere
wereld. De wijnen van Zell zijn wereldberoemd. Wie kent de heerlijke Moezelwijn
Zeller Schwarze Katz niet. Het pittoreske Zell
is klein, maar erg gezellig.

Rij

n

Frankrijk

Moez

Remich

Rüdesheim

Straatsburg

Saarburg

Zaterdag:
Bernkastel - Remich

Dinsdag:
Trier - Traben-Trarbach

We varen verder stroomopwaarts totdat we
in Luxemburg zijn aangekomen. Hier maken
we eerst een korte stop in Grevenmacher
voor de liefhebbers die willen deelnemen
aan een interessante excursie(*) naar de
hoofdstad van het Groothertogdom. Daarna
varen we door naar het wijnstadje Remich.
Een toeristische plaats aan de voet van de
wijnbergen.

We laten Trier achter ons en zakken de Moezel af naar Traben-Trarbach. Dit schilderachtige plaatsje leent zich bij uitstek voor een
Weinprobe. Boven de stad heeft u vanaf de
Grevenburg een geweldig uitzicht over het
Moezeldal.

Zondag: Remich - Saarburg
Met de Rijn en Moezel nog in gedachten lijkt
de Saar nog smaller dan hij in werkelijkheid
is. Om het centrum van Saarburg te bereiken
moet u een hele klim maken, maar eenmaal
boven komt u ogen tekort. Midden in het
sfeervolle stadje vindt u een prachtige waterval. Vanaf één van de gezellige terrassen
geniet u van dit schitterende schouwspel.

Woensdag:
Traben-Trarbach - Cochem
Onze volgende bestemming, Cochem, is één
van de bekendste toeristische plaatsen aan
de Moezel. De mooie natuur, ruwe berghellingen, monumenten uit de middeleeuwen
en natuurlijk de rivier die dwars door de stad
stroomt, maken Cochem tot het bruisend
hart van dit gebied. De boven op de berg
gelegen Reichsburg biedt een schitterend
uitzicht over het Moezeldal en de stad.

Vrijdag:
Zell - Bernkastel

Maandag: Saarburg - Trier

Donderdag:
Cochem - Andernach

We genieten met volle teugen van het wonderschone Moezeldal en arriveren tijdens de
lunch in het idyllische Bernkastel. Middenin
het centrum bevindt zich het door eeuwenoude vakwerkhuizen ingesloten marktplein.

Genietend van de natuur stevenen we deze
ochtend af op Trier. Deze stad heeft een rijke
historie die tot uitdrukking komt in een schat
aan bezienswaardigheden. De Porta Nigra
(stadspoort) is ongetwijfeld de bekendste.

Voordat wij de Moezel weer verlaten, rest
ons nog een prachtige vaardag door een
sprookjesachtige omgeving. Na de lunch
meren wij af in Andernach. Dit was ooit één
van de vijftig Romeinse vestingwerken langs

de Rijn. De smalle straatjes achter de stadsmuren van deze stad laten vervlogen tijden
nog steeds herleven.

Vrijdag:
Andernach - Düsseldorf

Poseidon
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Breisach

13-daagse Over de Rijn, Moezel en Saar
naar Luxemburg
Vertrekdata
Juni
September

Poseidon
Basel
28
6

Met de stroom mee varen we weer langs grote steden als Bonn en Keulen. Aan het begin
van de middag komen we aan in Düsseldorf.
Hier kunt u vanmiddag heerlijk winkelen en
daarna even bijkomen op één van de vele
terrasjes in de Altstadt.

Prijzen hoofddek
3p-hut
2p-hut

1.330
1.540

Prijzen promenadedek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut

1.330
1.640

Zaterdag:
Düsseldorf - Arnhem

Extra informatie

Het afscheid komt nader. Pas nu beseft u
hoeveel de Rijn, Moezel en Saar van elkaar
verschillen. Om 14.00 uur worden we in
Arnhem verwacht en keert iedereen geheel
voldaan weer huiswaarts.

• Welkomstcocktail

Zwitse

• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Poseidon 65
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 162.

• Koffie en thee inclusief
• Meerdere excursiemogelijkheden
• High Tea
• Vier avonden live entertainment
• Captains Dinner
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‘An der schönen blauen Donau’, wie kent deze mooie Weense wals niet?
De Donau stroomt door tien landen. De rivier ontspringt in het Zwarte
Woud en bereikt na 2829 kronkelende kilometers, via de Donaudelta,
de Zwarte Zee. Langs de immens lange rivier zijn tientallen steden en
dorpen ontstaan, waaronder metropolen als Wenen, Budapest en
Bratislava. Reden genoeg om dit jaar, tijdens deze prachtige cruise,
mee te varen over deze bijzondere rivier.
Met de bus heen en weer
De Donaureis begint met een bustransfer
van Arnhem naar Passau. Onderweg maken we natuurlijk een stop voor de lunch
en zorgen we voor een kopje koffie. De eerste avond dineert en slaapt u in een comfortabel hotel in het zuiden van Duitsland.
De volgende dag scheept u rond de middag
in. Met comfortabele bussen reist u van Passau
weer terug naar Arnhem, deze rit zullen wij in
één dag doen zonder extra overnachting. De
uitgebreide beschrijving van deze prachtige reis
vindt u op pagina 132.

Nachtvaarten
Tijdens deze reis zijn er enkele nachtvaarten.
Zo heeft u meer tijd in de plaatsen die we aan
doen. In de namiddag of avond voorafgaand
aan de nachtvaart geniet u nog volop van het
uitzicht zodat u niets hoeft te missen. Door de
moderne aandrijftechniek van de Swiss Pearl
is het tijdens de nachtvaarten heerlijk stil aan
boord, zodat u prima zult slapen.

Geen toeslagen
Alle transfer- en hotelkosten zijn bij de reissom
inbegrepen, net als eventuele toeslagen havenof passagegelden.

Paspoortgegevens
Let op! Voor deze bestemming heeft u een
geldig legitimatiebewijs nodig. Deze dient
minimaal tot terugkeer in Nederland geldig te
zijn. Wanneer u niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit is het raadzaam om bij uw lokale
autoriteiten te informeren welke documenten
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u nodig heeft om de reis te kunnen maken. Om
vertraging bij de grenscontroles te voorkomen,
willen wij graag voor aanvang van de reis beschikken over een aantal paspoortgegevens,
zodat wij deze tijdig aan de lokale autoriteiten
kunnen overhandigen.

Unieke cruise over de Donau!

Donaucruises

Meer informatie vindt u in de algemene informatie op pagina 6. In de privacyverklaring, vermeld op onze website, leest u hoe wij met uw
persoonsgegevens omgaan.

Mobiliteit
Houdt u er rekening mee dat wij tijdens deze reis
in landen komen waar de infrastructuur niet zo
goed is als in Nederland en dat de begaanbaarheid soms te wensen overlaat. Indien u twijfelt
of deze reis geschikt voor u is neem dan hierover
contact met ons op, zodat wij kunnen nagaan in
hoeverre deze reis/accommodatie voldoet aan
uw fysieke gesteldheid.

Naar Passau met de trein of auto
De Donaureis begint en/of eindigt met een
bustransfer naar Passau. Het is een hele
afstand die moet worden afgelegd. Indien u er
de voorkeur aan geeft om deze reis op eigen
gelegenheid, per trein of auto te maken, kunt u
deze reis ook als cruise only boeken. Neem contact met ons op over aanpassing van de reissom.
Wij informeren u graag over het regelen van de
treinreis naar en het hotel in Passau.
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Deze speciale 12-daagse Donaucruise voert u door Duitsland, Oostenrijk,
Slowakije en Hongarije. De grote verschillen in cultuur, de interessante
steden als Wenen, Bratislava en Budapest én de grote variatie in landschap
zorgen voor een afwisselend geheel. De mooie Blauwe Donau is niet voor
niets wereldberoemd en dát willen wij u tijdens deze prachtige Donaucruise
graag laten ervaren.
Dag 1: Arnhem - Wirges Zuid-Duitsland (bustransfer)
Vanuit Arnhem vertrekken om 09.00 uur de
touringcars om u naar Passau (Lindau) te
brengen. Om te voorkomen dat wij te laat
in Passau (Lindau) arriveren, hebben wij er
voor gekozen de eerste nacht in een goed
hotel in Zuid-Duitsland door te brengen. Hier
verwachten wij aan het begin van de avond
te arriveren. Tijdens de busreis zorgen wij
uiteraard voor een kopje koffie en wordt er
in Wirges gestopt voor de lunch. Het diner
gebruiken wij in het hotel. Uw bagage blijft
in de bus dus zorg dat u uw toiletspullen e.d.
meeneemt in uw handbagage voor de overnachting in het hotel.

Dag 2: Zuid-Duitsland Passau (Lindau) - Dürnstein
Na een heerlijk ontbijt rijden wij verder naar
Passau (Lindau) waar het schip op u ligt te
wachten. Na een hartelijk welkom aan boord
gaan wij aan tafel voor de lunch en zetten
koers naar Dürnstein. Uw reis over de mooie
Blauwe Donau gaat beginnen.

Dag 3:
Dürnstein - Bratislava
Het plaatsje Dürnstein, gelegen in het hart
van de Wachau, is uw eerste kennismaking
met Oostenrijk. U kunt hier een kijkje nemen in het centrum, dat gedomineerd wordt
door de 12e-eeuwse Kunringerburcht. Tegen
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het middaguur vervolgen wij onze reis naar
Bratislava, waar wij in de loop van de avond
zullen arriveren.

Dag 4: Bratislava - Budapest
Na het ontbijt kunt u kennismaken met Bratislava. Tijdens een rondrit richting de burcht
gecombineerd met een wandeling door de
stad(*) leert u Bratislava echt kennen. U kunt
er ook voor kiezen om vanaf het schip naar
het in barokstijl gebouwde centrum te wandelen. De klim naar de hoog boven de stad
gebouwde burcht wordt beloond met een
adembenemend uitzicht over Slowakije,
Hongarije en Oostenrijk. Aan het begin van
de avond zeggen wij Slowakije vaarwel en
vervolgen we onze reis naar het vierde land
dat wij tijdens deze cruise zullen bezoeken.

Dag 5: Budapest
Hongarije is het land van de zigeunermuziek
en de paprika’s. De Donau scheidt de hoofdstad Budapest in twee delen: het heuvelachtige Buda en het vlakke Pest. Het is wel
vroeg opstaan, maar zorg dat u op het dek
aanwezig bent wanneer wij het Parlement
en de Vissschersbastei passeren en onder de
indrukwekkende Kettenbrücke door de stad
binnen varen. Naast gebouwen uit de Middeleeuwen in het Burchtkwartier en paleizen
in barokstijl heeft Budapest meer dan 100
badhuizen en is daarmee de grootste spastad van Europa. Op slechts een steenworp

Zwitserland

afstand van het schip bevindt zich het gezellige winkelcentrum van het stadsdeel Pest.
Ook in Budapest organiseren wij een stadsrondrit(*) om op een comfortabele manier
kennis te maken met alles wat deze stad te
bieden heeft. Na de lunch heeft u de kans
om een Hongaarse Puszta te bezoeken(*).
Over deze ervaring zult u nog lang napraten.

Dag 6:
Budapest - Esztergom
Vandaag nemen wij afscheid van Budapest
en richten de steven op Esztergom. Voor de
liefhebbers organiseren wij vandaag een
prachtige dagexcursie door Hongarije(*).
Om te beginnen brengen wij een bezoek aan
het schilderachtige stadje Szentendre. Vervolgens staat Visegrad op het programma,
waar u van een lokale lunch gaat genieten.
Voordat u in Esztergom aan boord gaat,
brengen wij eerst nog een bezoek aan de
hoog boven de stad gelegen basiliek. Dit
indrukwekkende bouwwerk is een ware
schatkamer van kerkelijke kunst. Aan het
eind van de middag lichten wij het anker en
zetten koers naar Oostenrijk.

Dag 7:
Esztergom - Wenen
In de loop van de middag meren wij aan in
de hoofdstad van Oostenrijk, Wenen. U kunt
zich opgeven voor een stadsrondrit(*) langs
de prachtige gevels, paleizen en vorstelijke
verblijven. Naast Jugendstil zult u ook veel
moderne bouwstijlen herkennen. In de
avond heeft u de mogelijkheid om een uniek

Hongarije

concert bij te wonen in paleis Schönbrunn(*).
Luisterend naar de klassieke geluiden, weet
u direct waarom Wenen bekend staat als het
centrum van de klassieke muziek.

Dag 8:
Wenen - Krems
We blijven vandaag nog de hele dag in
Wenen. Aan u de keus om de stad op eigen
gelegenheid te verkennen of om deel te nemen aan de interessante excursie naar het
paleis Schönbrunn(*). Vroeg in de avond verlaten we Wenen en varen we naar het, in de
prachtige Wachau gelegen, wijnstad Krems.

Dag 9:
Krems - Melk
Voordat wij vertrekken naar onze volgende
bestemming is er nog tijd om een wandeling
te maken door Krems. Tijdens de tocht naar
Melk zorgen de met wijngaarden bedekte
berghellingen in de Wachau voor een schitterend panorama. In Melk aangekomen, heeft
u de mogelijkheid om het beroemde barrokklooster(*) te bezoeken. De geschiedenis
van Oostenrijk leert u kennen tijdens een
wandeling door het centrum van dit pittoreske bedevaartsoord.

Dag 10:
Melk - Linz
Stroomopwaarts de Donau volgend, bereiken
wij de voormalige handelsplaats Linz. De indrukwekkende bouwwerken langs de Donau
bevestigen de hoogwaardige cultuur van
deze interessante stad.

Dag 11: Linz - Passau
De Donau wordt nog steeds geflankeerd
door steile berghellingen en de romantiek
viert hier hoogtij. De Schlögener Donaubocht is slechts één van de vele hoogtepunten van het traject dat wij vandaag bevaren.
Na de lunch komen we aan in Passau. Dit is
één van de mooiste en ook oudste steden van
Duitsland. De Altstadt is prachtig gelegen aan
drie verschillende rivieren, de Inn, de Ilz en
natuurlijk de Donau. Een bezoek aan het oude
centrum is zeker de moeite waard.

Dag 12: Passau - Passau (Lindau) Arnhem (bustransfer)
Wij vertrekken vroeg en varen een klein stukje
naar Passau (Lindau). Na het ontbijt staan de
touringcars gereed om u naar huis te brengen. De terugreis voert u door een prachtige
omgeving en ondertussen praat u na over
de vele indrukken die u heeft opgedaan. We
stoppen voor de lunch en onderweg wordt er
gezorgd voor een kopje koffie. Aan het begin
van de avond arriveert u weer in Arnhem.
Tijdens deze reis zullen we af en toe ’s nachts
varen. Zowel dag 1 als dag 12 van deze reis
zijn volledige reisdagen per touringcar.

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Twee keer lokaal entertainment
• High Tea
• Gehele reis live entertainment
• Farewell Dinner

Swiss Pearl
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12-daagse Over de Donau naar Wenen,
Bratislava en Budapest
Vertrekdata
Juli

Swiss Pearl
2 + 12

Emeralddek
3p-hut
2p-hut
1p-hut

1.395
1.795
2.295

Rubydek
2p-hut
2p-minisuites

1.895
2.240

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Swiss Pearl 75
•
Het is niet mogelijk om de avond voor
vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) is niet bij
te boeken.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar pagina 162.
• Een hotelovernachting voor aanvang is mogelijk.
Meer informatie hierover is op aanvraag.
*De in het dagprogramma beschreven excursies
zijn onder voorbehoud. Bij uw reisbescheiden ontvangt u een overzicht van de te boeken excursies.

Naar Passau met de trein of auto?
Voor meer informatie over het boeken
van een cruise-only, zie pagina 130.
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Een verblijf aan boord van onze schepen is al een genot. Maar tijdens de
feestdagen zorgen we voor een feestelijke tintje. En dat maakt uw reis extra
speciaal.
Kerstmarktcruises

Kerstcruise Rüdesheim

Tijdens alle Kerstmarktcruises serveren we een Oud
Hollandsch Captains Buffet en komt er een avond
livemuziek aan boord. Kortom, volop gezelligheid
en heerlijk om er voor de feestdagen nog een paar
dagen tussenuit te zijn. Zo zijn er twee 4-daagse
Kerstmarktcruises die Düsseldorf, Keulen en Bonn
aandoen. Op de eerste reist u heen over het water
en terug per touringcar. De tweede reis gaat precies
andersom. De Salvinia voert ook de populaire Kerstmarktcruise naar Düsseldorf uit. U kunt kiezen uit
drie verschillende data. Of misschien gaat u liever
mee met de 4-daagse reis naar Antwerpen in kerstsfeer?

De Rembrandt van Rijn heeft dit jaar een geheel
nieuwe Kerstcruise. Vanuit Arnhem vaart u in acht
dagen op en neer naar Rüdesheim. Onderweg naar
Rüdesheim varen we over de Romantische Rijn. Vlak
voordat we in Rüdesheim aanleggen passeren we
de imponerende Loreley. Kerstavond vieren we in
Koblenz waarna we Eerste Kerstdag in Bonn zullen doorbrengen. ’s Avonds bent u welkom bij het
voortreffelijke kerstdiner. Tweede Kerstdag brengt
u door in Keulen. Maar blijf niet te lang in het centrum, want de dag wordt afgesloten met een bruisend feest.

Genieten van de kerstsfeer!

Kerst(markt)- &
Nieuwjaarscruises

Kerst- & Nieuwjaarscruise
Kerstmarkten langs de Bovenrijn
Kerstsfeer ten top! In Arnhem staan de touringcars
voor u klaar die u naar Straatsburg brengen. Hier
ligt de luxueuze Antonio Bellucci al op u te wachten.
In zes dagen varen we van Straatsburg naar Arnhem
langs interessante steden en gezellige kerstmarkten. De magische kerstsfeer van Straatsburg zal een
onvergetelijke indruk bij u achterlaten. Een fantastische reis waarbij u gegarandeerd met originele
kerstcadeaus thuis zult komen.

De 11-daagse reis met de prachtige Antonio Bellucci is een feest op zich. Aan boord viert u Kerst
in Düsseldorf en Keulen. Via de machtige steden
Bonn en Koblenz bereiken we het verste punt van
deze reis: Mainz. Aan boord geniet u volop van de
culinaire hoogstandjes van de chef de cuisine en de
service van het vriendelijke personeel. Oud & Nieuw
vieren we samen in Keulen onder het genot van een
heerlijk glas champagne, met op de achtergrond
het vuurwerk bij de Dom.

Kerst- en Nieuwjaarscruises
Op de zeer geliefde Kerst- en/of Nieuwjaarscruises
doet u prachtig verlichte plaatsen aan waar in de
winterse dagen een gezellige warme sfeer hangt.
Met ‘s avonds livemuziek aan boord, is de ambiance
optimaal. Ons personeel legt u volledig in de watten met als hoogtepunt, het kerstdiner.
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Kerstmarktcruise
Antwerpen vanaf Rotterdam

Kerstmarktcruise
Düsseldorf

4 dagen
v.a. € 245,-

)

4-daagse Kerstmarktcruise Antwerpen
Vertrekdata
December

Salvinia
9

Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut B
2p-hut
2p-hut Plus (met 3e bovenbed)
1p-hut

245
245
300
320
375

Prijzen promenadedek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut (2 p bed)
2p-hut
1p-hut

270
325
325
405

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Salvinia 75

Vrijdag 10 december:
Rotterdam - Dordrecht - Willemstad
Tijdens het ontbijt zetten we koers naar Dordrecht. Hier kunt u een bezoek brengen aan
de grootste kerstmarkt van Nederland. De
route van deze gezellige kerstmarkt loopt
vanaf de haven, die versierd is met duizenden
lichtjes, naar het centrum van Dordrecht. Aan
het begin van de avond varen we door naar
Willemstad waar we overnachten. Na het
diner wordt de gezellige avond opgeluisterd
met livemuziek.

U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom aan
boord van de Salvinia. De prachtige kerstversiering zorgt voor een gezellige kerstsfeer aan
boord. Om 22.00 uur gooien we de trossen los
en zetten we koers naar Emmerich waar we
overnachten.

Zondag 12 december:
Antwerpen - Rotterdam
Onder het genot van een lekker ontbijt aanvaarden wij de terugreis naar Rotterdam. Na
de koffie en een warme lunch, nemen wij
hier afscheid van u. Wij wensen u prettige
Groningen
feestdagen.
Leeuwarden

Hamburg

Bremerhaven

Maandag/Vrijdag:
Emmerich - Duisburg

De talrijke, versierde houten huisjes en de
Bremen
vele kerstbomen toveren de Königstrasse om
Groningen
Leeuwarden
tot een gezellige kerstmarkt. Hier kunt u naar • Glas glühwein of chocolademelk bij de
hartenlust genieten van alle
lekkere en mooie
Noordzee
Koek & Zopie
dingen die in de kraampjes aangeboden worIJssel• Eén avondNederland
met live entertainment Berlijn
Alkmaar
den. Vanavond is er livemuziek.
meer
Spree
• Oud Hollandsch Captains Buffet
Hannover

• Noordzee
Glas glühwein of chocolademelk bij de
IJsselKoek & Zopie

Nederland

Alkmaar

meer
• Eén avond met live entertainment

• Oud Hollandsch
Captains Buffet
IJmuiden
Amsterdam
Gouda
Dordrecht

Neder-Rij n

Waal

Willemstad

Tijdens de lunch arriveren we in Antwerpen.
Middelburg
Vanaf onze aanlegplaats op de Schelde is het
slechts enkele minuten lopen naarOostende
de grote
Antwerpen
Brugge
Markt en de Groenplaats. Op onder andere
Albe
rt Ka
naal
deze twee pleinen treft u kerstmarkten aan.
Op het Steenplein is een schaatsbaan aange-

Brussel

Dinsdag/Zaterdag:
Duisburg - Düsseldorf

Osnabruck

Arnhem

Rotterdam

M

aa

s

Rij

n

pe
Lip
Ruhr

Düsseldorf
Keulen
Maastricht

België

Bonn

IJmuiden

Amsterdam

Maagdenburg
Terwijl u aan boord geniet van een overheerlijk
Gouda
Arnhem
Neder-Rij n
ontbijt vaart het schip verderRotterdam
naar Düsseldorf,
waar wij aan het einde van de ochtend afme- Waal
Dordrecht
M
ren. Hier heeft u de rest van de dag de tijd om
aa
s
Rij
pe
n
de stad te verkennen. De prachtig versierde
Lip
Duisburg
straten in de Altstadt leiden u als vanzelf naar
Ruhr
de Nikolausmarkt en de groots opgezette
Oostende
Antwerpen
Düsseldorf
kerstmarkt op deBrugge
Schadowplatz. Tegen
het
Albe
rt Ka
n
einde van de middag verwachten wij u weer aal
Keulen
terug aan boord voor een heerlijk glaasje glühMaastricht
België
Brussel
Bonn

Duitsland

M

aas

Rijn

Rijn

M

aas

Woensdag/Zondag:
Düsseldorf - Arnhem
Stroomafwaarts varen wij weer terug naar
Arnhem. Wij arriveren daar na de lunch om
ongeveer 14.00 uur en moeten dan helaas
weer afscheid van u nemen. Wij wensen u fijne
Elbe
feestdagen
toe en een spetterend 2022.
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4-daagse Kerstmarktcruise Düsseldorf

wein of warme chocomelk bij de Koek & Zopie.
Aansluitend is er een heerlijk Oud Hollandsch
Captains Buffet, gevolgd door een gezellige
avond.

e
Elb

Zaterdag 11 december:
Willemstad - Antwerpen

Zondag/Donderdag:
Arnhem - Emmerich

l
I J s se
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Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom aan
boord. De Salvinia is geheel in kerstsfeer versierd en op het zonnedek is er voor de winterse sfeer een heuse Koek & Zopie kraam. In de
warme gezellige lounge kunt u alvast kennis
maken met uw medepassagiers. We blijven
vanavond nog in Rotterdam liggen.

legd, die bijdraagt aan de winterse sfeer. Rond
17.00 uur verwachten wij u terug aan boord
voor de Koek & Zopie. ’s Avonds kunt u genieten van het Oud Hollandsch Captains Buffet
met aansluitend een gezellige avond.

l
I J s se

•
Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek
in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te boeken
voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.

Donderdag 9 december:
Rotterdam

Salvinia
Vertrekdata
November
December

21
5

Salvinia
2

Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut B
2p-hut
2p-hut Plus (met 3e bovenbed)
1p-hut

225
225
280
300
355

245
245
300
320
375

Prijzen promenadedek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut (2 p bed)
2p-hut
1p-hut

250
270
305
325
305
325
385
Hamburg 405

Bremerhaven
Extra informatie

• Alle prijzenBremen
zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Salvinia 75
Wes
er
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De Weihnachtsmarkt is een internationaal begrip. Tijdens het winterse
sprookje van Düsseldorf zijn er volop versierde kraampjes met artistiek
handwerk, kerstversiering, creaties van glas, houtsnijwerk en nog veel meer.
Overal ruikt u de heerlijkste lekkernijen die speciaal voor de kerst worden
bereid: gebraden appels (Bratäpfel), glühwein, kaneelkoeken (Zimtsterne),
warme chocolademelk, knapperige aardappel-pannenkoeken (Reibekuchen) en heerlijke punch. Ook aan boord is het genieten, bijvoorbeeld in de
sauna of whirlpool. Of op het zonnedek dat in kerstsfeer is gehuld.

Wilt u zich echt onderdompelen in kerst- sferen? Dan moet u eens naar
Antwerpen. De Grote Markt, de Suikerrui, Handschoenmarkt en de
Groenplaats worden ieder jaar omgetoverd tot sfeervolle kerstmarkten,
inclusief een heus kerstdorp. De fonkelende kerstverlichting en gezellige
muziek maken de beleving compleet in dit middeleeuwse gedeelte van de
stad. Struin lekker rond bij allerlei kraampjes en geniet van glühwein, een
kop warme chocolademelk of één van de andere lekkernijen.

Wes
er

Salvinia

4 dagen
v.a. € 225,-

Polen

Hannover
•
Het is niet mogelijk om de avond voor
Osnabruck
vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te
boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.

Dresden

Duitsland

137

Elbe

Kerstmarktcruise Düsseldorf,
Keulen en Bonn

Kerstmarktcruise Bonn,
Keulen en Düsseldorf

4 dagen
v.a. € 245,-

)

4-daagse Kerstmarktcruise Düsseldorf,
Keulen & Bonn
Vertrekdata
November

Salvinia
25

Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut B
2p-hut
2p-hut Plus (met 3e bovenbed)
1p-hut

245
245
300
320
375

Prijzen promenadedek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut (2 p bed)
2p-hut
1p-hut

270
325
325
405

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Salvinia 75

U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom aan
boord van de Salvinia. De warme, in kerstsfeer
versierde lounge nodigt uit om alvast een lekker drankje te nemen en kennis te maken met
uw medereizigers. Om 22.00 uur gooien we
de trossen los en varen we naar Emmerich.

Terwijl u uw koffer inpakt en geniet van het
ontbijt varen we van Keulen naar Bonn. De
kerstmarkten bevinden zich hier op en rondom de Münsterplatz, Bottlerplatz en Friedensplatz. De voetgangerszones, die de pleinen
met elkaar verbinden, zijn sfeervol gedecoreerd en de geur van glühwein, vers gepofte
kastanjes en peperkoeken brengen u geheel
in kerst- stemming. Terwijl u zich vermaakt in
de stad zetten wij uw bagage alvast in de bus.
Om 14.30 uur verwachten wij u weer bij het
schip waar de touringcars inmiddels klaarstaan voor de terugreis naar Arnhem.

Vrijdag 26 november:
Emmerich - Düsseldorf

Al vroeg verlaten we Emmerich en zetten
koers naar Düsseldorf. In de loop van de
middag kunnen we de eerste kerstmarkt bezoeken. Op zes verschillende pleinen staan
allerlei kraampjes met leuke kerstspulletjes,
heerlijke glühwein en lekkere hapjes. Elk plein • Glas glühwein of chocolademelk bij de
heeft een geheel eigen karakter. Zo zijn de
Koek Leeuwarden
& Zopie Groningen
kraampjes op de Marktplatz in dezelfde his• Eén avond met live entertainment
torische stijl neergezet alsNoordzee
de oude huizen in
• Oud Hollandsch Captains Buffet
de omgeving. Eenmaal aan boord is er na het IJsselNederland
Alkmaar
• meer
Bustransfer Bonn - Arnhem
diner een gezellige avond met livemuziek.

Hamburg
Bremerhaven

Maandag
29 november:
Elbe
Bonn - Keulen

Bremen

Hannover

Amsterdam

Osnabruck

Gouda

pe
Lip

Deze sfeervolle reis is bijna ten einde. We verlaten Düsseldorf al vroeg en varen terug naar
Arnhem waar we rond 14.00 uur arriveren.
Wij wensen u fijne feestdagen toe en een
spetterend 2022.
Groningen
• Glas glühwein
Leeuwarden of chocolademelk
bij de Koek & Zopie

Tijdens het ontbijt verlaten we Bonn en zetten we koers naar Keulen.
Ook hier zijn op
Noordzee
• Eén avond met live entertainment
verschillende locaties in de stad leuke kerst- IJsselNederland
Berlijn
Alkmaar• Oud Hollandsch
Captains Buffet
markten. De gehele stad is sfeervol versierd.
Spree
meer
•
Bustransfer
Arnhem
Polen - Bonn
We blijven de gehele dag en avond in KeuIJmuiden
len, dus u heeft
ruimschoots de tijdAmsterdam
voor het
Maagdenburg
Osnabruck
bezoeken van de kerstmarkten. Uiteraard
Gouda
Arnhem
kunt u voor uw kerstcadeausRotterdam
ook in de lange
Neder-Rij n
winkelstraten terecht. Aansluitend is er het Waal
Dordrecht
M
aa
heerlijke Oud Hollandsch Captains Buffet.
s
R
ijn

Ruhr

Dinsdag 30 november:
Oostende
Keulen - Düsseldorf

Düsseldorf

Bonn

M

Bonn

4-daagse Kerstmarktcruise Bonn, Keulen
& Düsseldorf
Vertrekdata
November

Salvinia
28

Prijzen hoofddek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut B
2p-hut
2p-hut Plus (met 3e bovenbed)
1p-hut

245
245
300
320
375

Prijzen promenadedek
3p-hut (bovenbed)
2p-hut (2 p bed)
2p-hut
1p-hut

270
325
325
405

Extra informatie
• Alle prijzen zijn perHamburg
persoon in euro’s en zijn

exclusief bij te boeken extra opties.
Bremerhaven

• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoudElen
be afhankelijkBremen
van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: Salvinia 75

•
Het is niet mogelijk om de avond voor
vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
Hannover
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) is niet bij te
Maagde
boeken.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
• Een hotelovernachting voor aanvang is mogelijk.
Meer informatie hierover is op aanvraag.

Duitsland
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We vervolgen onze reis naar Düsseldorf
waar
anaa
l
we halverwege de ochtend aan zullen komen. Op de Schadowplatz treft u de groots
Brussel België
opgezette Nikolausmarkt aan. De geur van

Keulen

Namen
Dinant

Woensdag 1 december:
Düsseldorf - Arnhem

e
Elb

Arnhem
Onze volgende bestemmingRotterdam
is Keulen. Ook
Neder-Rij n
hier zijn op verschillende locaties in de stad Waal
Dordrecht
M
aa
leuke kerstmarkten. De gehele stad is sfeervol
s
Rij
n
versierd. Naast de kerstmarkten kunt u voor uw
kerstcadeaus uiteraard ook in de lange winkelstraten terecht.Oostende
Tegen het einde van deAntwerpen
middag
Brugge
A
rt Ka
verwachten wij u weer terug aan boordlbevoor
naal
een lekker glaasje glühwein of warme chocoMaastricht
lademelk bij de Koek & Zopie. Aansluitend isBelgië
er
Brussel
het heerlijke Oud Hollandsch Captains Buffet,
as
Ma
gevolgd door een gezellige avond.

Vanuit Arnhem vertrekt u om 09.30 uur per
comfortabele touringcar naar Bonn. Hier aangekomen stopt de touringcar bij één van de
gezellige kerstmarkten in de binnenstad. De
kerstmarkten bevinden zich hier op en rondom de Münsterplatz, Bottlerplatz en Friedensplatz. De voetgangerszones, die de pleinen
met elkaar verbinden, zijn sfeervol gedecoreerd en de geur van glühwein, vers gepofte
kastanjes en peperkoeken brengen u geheel
in kerststemming. Terwijl u zich vermaakt in
de stad wordt uw bagage alvast naar het
schip gebracht. Aan het eind van de middag
verwachten wij u aan boord van de Salvinia
waar een heerlijk diner voor u klaar zal staan.

kerstgroen op deze kerstmarkt ruikt u goed
door de met dennengroen bedekte daken
van de houten kerstkraampjes, maar ook de
geur van poffertjes, gebrande amandelen en
glühwein zal u niet ontgaan. Tegen het einde
van de middag verwachten wij u weer terug
aan boord voor een heerlijk glaasje glühwein
of warme chocolademelk bij de Koek & Zopie. Aansluitend is er het diner, gevolgd door
een gezellige avond met livemuziek.
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Zaterdag 27 november:
Düsseldorf - Keulen

Zondag 28 november:
Arnhem - Bonn (bustransfer)

IJmuiden

Rijn
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Zondag 28 november:
Keulen - Bonn - Arnhem (bustransfer)

l
I J s se

•
Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek
in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te boeken
voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.

Donderdag 25 november:
Arnhem - Emmerich

Salvinia

Wes
er
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Tijdens deze gezellige vierdaagse Kerstmarktcruise bezoeken we dezelfde
kerstmarkten als op pagina 138 maar dan in een omgekeerde volgorde.
We beginnen de reis met een bustransfer naar Bonn. Op de terugreis vaart u
naar Keulen en Düsseldorf voor een bezoek aan de gezellige kerstmarkten.

Duizenden lichtjes, prachtig versierde kerst- bomen en de heerlijke geur van
gebrande noten en glühwein; ieder jaar weer veranderen de binnensteden van
Düsseldorf, Keulen en Bonn in ware kerstdorpen. De reis begint in Arnhem en
eindigt in Bonn, vanwaar u per touringcar terug naar Arnhem reist.
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Salvinia

4 dagen
v.a. € 245,-
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6-daagse De mooiste Kerstmarkten langs
de Bovenrijn
Vertrekdata
December

Honderden lampjes, de geur van vers geroosterde amandelen, glühwein en
peperkoek en de mooiste souvenirs. Dat is wat u te wachten staat tijdens
deze exclusieve Kerstmarktreis met de luxueuze Antonio Bellucci langs de
mooiste, grootste en oudste Kerstmarkten langs de Rijn. Kerstsfeer ten top!

Maandag 13 december:
Arnhem - Straatsburg (bustransfer)
Vanuit Arnhem vertrekken om 09.30 uur de

bussen om u naar Straatsburg te brengen.
Tijdens de busreis zorgen we uiteraard voor
een kopje koffie en wordt er onderweg gestopt voor de lunch. Aan het einde van de
middag komen we aan in Straatsburg waar
het schip al op u ligt te wachten. In de lounge
heet de bemanning u van harte welkom met
een verrukkelijke cocktail. Vervolgens kunt
u plaatsnemen in het restaurant waar u een
overheerlijk diner wordt geserveerd.

Dinsdag 14 december:
Straatsburg - Speyer
We blijven de hele dag in Straatsburg en dat
geeft u de mogelijkheid volop te genieten
van één van de grootste en oudste kerstmarkten. Rond de kathedraal en op 12 locaties in het hart van de stad zorgen de meer
dan 300 kraampjes, kilometers verlichting,
de grote kerstboom en verschillende shows
en optredens voor een magische kerstsfeer
die u niet snel meer zult vergeten. Aan het
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einde van de dag laten we Straatsburg achter ons en zetten koers richting Speyer waar
we de nacht zullen doorbrengen.

Woensdag 15 december:
Speyer - Mannheim
Vandaag kunt u deelnemen aan een dagexcursie(*) naar Heidelberg. In de loop van
de ochtend openen de houten huisjes op
de kerstmarkten in de oude binnenstad van
Heidelberg hun luiken. U komt ogen en oren
te kort. Liefhebbers kunnen de ijzers onderbinden en een rondje schaatsen op de
ijsbaan aan de Karlplatz. Vanaf hier heeft u
ook prachtig zicht op Slot Heidelberg. Het
schip is intussen naar Mannheim gevaren
waar de deelnemers van de excursie aan het
einde van de middag weer terug aan boord
komen. De rest van de dag kunt u heerlijk
struinen over de kerstmarkten van Mannheim. De mooiste vindt u ongetwijfeld bij de
Watertoren.

Donderdag 16 december:
Mannheim - Rüdesheim
De bemanning is vroeg op en wanneer u aanschuift aan het ontbijt zijn we al onderweg
naar Rüdesheim. In de loopt van de ochtend
kunt u in de lounge een heuse Apfelstrüdeldemonstratie bijwonen. Loopt het water u al
in de mond? Tijdens de lunch meren we aan
in Rüdesheim. Het bekendste straatje van
Rüdesheim is zonder twijfel de Drosselgasse.
In deze charmante smalle steeg wemelt het
van muzikale en culturele hoogtepunten.
Drink een lekker glaasje in één van de vele
wijnlokalen of ga op zoek naar mooie souvenirs in één van de vele bijzondere winkeltjes.

Vrijdag 17 december:
Rüdesheim - Koblenz - Arnhem
Tijdens het ontbijt laten we Rüdesheim
achter ons. De bestemming van vandaag
is Koblenz. Elk jaar tijdens de advent verandert het hart van deze Romeinse stad in een
sfeervol kerstparadijs. Wanneer u aan het

einde van de dag geheel voldaan en met de
laatste kerstinkopen terug aan boord komt
staat de warme chocolademelk en glühwein
met banketstaaf voor u klaar. Vanavond laten
we Koblenz achter ons en start de terugreis
naar Arnhem.

Zaterdag 18 december:
Arnhem
U kunt vanochtend in de lounge bijkomen
van deze fantastische reis. Na de brunch komen we in Arnhem aan, waar we om 13.00
uur afscheid van u nemen. Wij wensen u fijne
feestdagen en een mooi en gezond 2022.

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• Apfelstrüdel demonstratie
• Gehele reis live entertainment
• Farewell Dinner
• Inclusief pendelbus naar Straatsburg
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Basel

Zwitserla
A. Bellucci
13

Caravaggio-dek
Standaard
Standaard +

670
690

Da Vinci-dek
Standaard
Superior
Superior +

725
735
750

Bellucci-dek
Superior
Superior +
Suite

780
800
1.555

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen: A. Bellucci 85
•
Het is niet mogelijk om de avond voor
vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) is niet bij te
boeken.
• Voor informatie verwijzen wij naar pagina 162.
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Groningen

Leeuwarden

Noordzee

IJsselAlkmaar

8 dagen
v.a. € 935,-

Nederland

meer

IJmuiden
l
I J s se

Amsterdam
Gouda

Osnabruck

Arnhem

Neder-Rij n

Rotterdam

Waal

Dordrecht

M

aa

s

Rij

pe
Lip

n

Ruhr

Antwerpen

Oostende
Brugge

Albe

Düsseldorf

rt Ka
n

aal

Keulen

België

Brussel

Maastricht

Bonn

Duitslan

Rijn

as
Ma

Koblenz

Namen
Cochem

Dinant

Boppard

Bernkastel
Rüdesheim

Luxemburg

Mainz

Trier
Saarburg

el

Mannheim
Merzig
Speyer
Saarlouis
Saarbrücken

H

Rij

n

Frankrijk

Moez

Grevenmacher

Fr

Rembrandt vanStraatsburg
Rijn (pag. 148

)

8-daagse Kerstcruise Rüdesheim

Tijdens deze kerstcruise is sfeer het toverwoord. Natuurlijk aan boord, maar
ook in alle plaatsen die we in Duitsland aandoen. Een prachtige omgeving,
gezellige verlichting, de kerstmarkten, muziek en natuurlijk allerlei lekkers
maken dit een Kerst om nooit te vergeten.
Maandag 20 december:
Arnhem - Düsseldorf
Vanaf 08.00 uur heten wij u van harte welkom aan boord van de geheel in kerstsfeer
gehulde Rembrandt van Rijn. Om 9.30 uur
lichten wij het anker en zetten koers naar
Düsseldorf, waar wij in de loop van de avond
zullen arriveren. Onderweg wordt de bemanning aan u voorgesteld en kunt u kennis
maken met uw medepassagiers. De muzikant, die de gehele reis met u meevaart, zal
bijdrage aan een gezellige kerstsfeer in de
lounge.

Dinsdag 21 december:
Düsseldorf - Andernach
Düsseldorf is een geweldige stad voor kerstshoppen. Het gehele centrum is tijdens deze
periode prachtig versierd. Tot de lunch heeft
u de tijd om de gezellige kerstmarkten en
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winkels te bezoeken die in de loop van de
ochtend open zullen gaan. ’s Middags vervolgen we onze reis naar Andernach en zal
er in de lounge een High Tea geserveerd
worden.

Woensdag 22 december:
Andernach - Boppard
Ook Andernach maakt zich op voor de
feestdagen. Feestelijke lichtjes sieren deze
Keltische vestingstad. De historische winkelstraten ademen de speciale kerstsfeer. Op de
markt staat een levensechte kerststal. Zodra
we Andernach achter ons laten begeven we
ons op het gedeelte van de Rijn dat ook wel
de Romantische Rijn wordt genoemd. Vele
burchten en kastelen verfraaien deze heuvel- en bosachtige omgeving langs de Rijn.
Aan het einde van de middag arriveren we in
het wijnstadje Boppard.

Vertrekdata
December
Prijzen hoofddek
2p-hut

Donderdag 23 december:
Boppard - Rüdesheim
Rond koffietijd passeren we de bekende Loreley. Vanaf het schip heeft u een mooi uitzicht
op deze 132 meter hoge rots. De middag
verblijven we in Rüdesheim, een geliefd toeristenoord. Dit wijnplaatsje heeft van alles te
bieden waaronder het Niederwalddenkmal
en de wereldberoemde Drosselgasse. Een
wandeling door dit gezellige straatje mag
niet ontbreken tijdens uw bezoek aan Rüdesheim. Aan boord kunt u zich inschrijven voor
een excursie(*) naar Siegfrieds Mechanisches
Musikkabinett. Hier bevindt zich de grootste
collectie nog spelende mechanische muziekinstrumenten ter wereld.

Vrijdag 24 december:
Rüdesheim - Koblenz
Deze ochtend passeren we nogmaals de
Loreley en leggen we tijdens de lunch in
Koblenz aan. Hier zullen we de kerstnacht

doorbrengen. ’s Avonds kunt u in een nabijgelegen kerk de nachtmis bijwonen. Op deze
speciale avond zal er tegen middernacht
nog een snackbuffet aangeboden worden.

Zaterdag 25 december:
Koblenz - Bonn
Vandaag staat de hele dag in het teken van
Kerstmis. Terwijl u rondkijkt in het nabijgelegen centrum van Bonn is aan boord de keukenbrigade druk in de weer met de voorbereidingen voor een overheerlijk kerstdiner. Ter
verhoging van de kerstsfeer wordt het dragen
van feestelijke kleding zeer gewaardeerd.

Zondag 26 december:
Bonn - Keulen
Na de champagnebrunch arriveren we in
Keulen. Een bezoek aan de Keulse Dom is één
van de vele mogelijkheden om de middag in
deze metropool door te brengen. ‘s Avonds is
er aan boord een bruisend afscheidsfeest.

Maandag 27 december:
Keulen - Arnhem
Al vroeg verlaten we de Domstad en varen
we richting Arnhem waar we na een heerlijke
lunch om 14.00 uur afscheid van u nemen. U
zult nog lang terug denken aan deze bijzondere kerstreis.

• Welkomstcocktail
• Meerdere excursiemogelijkheden
• High Tea
• 8 dagen kerstsfeer
• Kerstavond met middernachtbuffet
• Champagnebrunch op Tweede
Kerstdag
• Een exclusief kerstdiner op Eerste &
Tweede Kerstdag
• Gehele reis live entertainment
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Prijzen promenadedek
3p-hut
2p-hut
Suite 2-personen
Suite 3-personen

Rembrandt
20

Breisach

1.105
Basel

Zwitser

935
1.200
2.220
1.555

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen:
Rembrandt van Rijn 75
•
Het is mogelijk om voor € 40,- p.p. de avond
voor vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.
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Antonio Bellucci
Tijdens deze cruise op het luxe schip Antonio Bellucci beleeft u de feestdagen
wel heel erg stijlvol. Kerst en Nieuwjaar zal u vieren in een zeer bijzondere
en feestelijke ambiance. De excellente verzorging aan boord en de culinaire
bedrevenheid van de chef de cuisine zorgen voor een onvergetelijke ervaring.
Donderdag 23 december:
Arnhem - Düsseldorf
De inscheping vindt plaats tussen 16.00 en
19.00 uur in Arnhem. Vanavond en de rest
van de reis zal de muzikant zorg dragen voor
extra gezelligheid aan boord. Tijdens het diner gooien we de trossen los en zetten koers
naar Düsseldorf.

ontbreken. Aan het einde van de middag
is er in de sfeervolle lounge een kerstaperitief. De chef de cuisine heeft al zijn culinaire
hoogstandjes verwerkt in het overweldigende kerstdiner. Wij stellen het zeer op prijs
wanneer u feestelijke kleding meeneemt
voor deze speciale avond.

Zondag 26 december: Keulen - Bonn
Vrijdag 24 december:
Düsseldorf
De feestelijk verlichte straten in de Altstadt
maken de kerstsfeer helemaal compleet.
Vandaag heeft u voldoende tijd om de binnenstad te verkennen. Na het diner zal de
muzikant in de lounge zorgen voor een gezellige kerstavond. Later op de avond kunt u
zich aan boord tegoed doen aan het middernachtbuffet. Prettig kerstfeest!

Zaterdag 25 december:
Düsseldorf - Keulen
Na het kerstontbijt vervolgen wij onze reis
naar Keulen. Natuurlijk mag vandaag een
bezoek aan de imposante Keulse Dom niet
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De ochtend zal beginnen met een heerlijke
champagnebrunch. Ondertussen varen we
naar Bonn. In het centrum van deze statige
stad zijn verschillende mooie monumenten
te zien. Het centrale marktplein wordt gedomineerd door het in pastelkleuren beschilderde Altes Rathaus.

Maandag 27 december: Bonn - Koblenz
Na de lunch meren wij aan in Koblenz. U kunt
hier de hele middag het gezellige centrum
verkennen of met de kabelbaan naar de
hoog gelegen vesting Ehrenbreitstein gaan.
Vanaf hier heeft u niet alleen een prachtig
zicht op de stad Koblenz, maar ook op de
Rijn en de Moezel.
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11-daagse Kerst- & Nieuwjaarscruise
Straatsburg
Vertrekdata
A. Bellucci
December
23

Dinsdag 28 december:
Koblenz - Mainz
Vandaag varen wij door het romantische
gedeelte van de Rijn. Vanaf het schip heeft u
een prachtig uitzicht op de diverse burchten
en kastelen. Ook de beroemde Loreley zullen
wij passeren. Halverwege de middag komen
wij in Mainz aan. Deze stad aan de Rijn heeft
een historisch centrum met veel monumenten waaronder de Dom en een diversiteit aan
barokke architectuur.

Woensdag 29 december:
Mainz - Boppard
Stroomafwaarts passeren we nog een keer
de Loreley waarna we aan het begin van de
middag in het wijnstadje Boppard aanleggen. De promenade langs het water leidt u
als vanzelf naar het kleine, maar leuke centrum.

Donderdag 30 december:
Boppard - Andernach
Wij verlaten Boppard in de ochtend en al
gauw varen we langs Koblenz. Op het punt
waar de Moezel en de Rijn samen komen,
de Deutsche Eck, staat het standbeeld van

Keizer Wilhelm I. Het is dan nog maar een
klein stukje varen naar Andernach. Dit was
ooit één van de vijftig vestingwerken langs
de Rijn. Achter de dikke stadsmuren vinden
we nog veel overblijfselen van deze tijd.

Vrijdag 31 december:
Andernach - Keulen
We komen tijdig in Keulen aan zodat u nog
de gelegenheid heeft om door de lange,
achter de Dom gelegen, winkelstraten te
wandelen. Aan het begin van de middag
zullen de winkels gaan sluiten en maakt
iedereen zich op voor een gezellige Oudejaarsavond. Vanavond serveren wij een heerlijk galadiner. De muzikant zorgt voor een
gezellige avond, terwijl u geniet van verrukkelijke amuses. Om middernacht laten wij de
champagnekurken knallen en wensen wij
u een goed en gezond 2022! Met de, door
vuurwerk verlichte, Dom op de achtergrond
zult u deze jaarwisseling niet snel vergeten.

Zaterdag 1 januari:
Keulen - Düsseldorf

champagnebrunch staat voor u klaar in het
restaurant waardoor u nog wat langer van
uw nachtrust kunt genieten. We varen rustig
terug naar Düsseldorf. Maakt u eens een verfrissende wandeling over de Rijnpromenade
of door de Altstadt!

Zondag 2 januari:
Düsseldorf - Arnhem
Gedurende de nacht zal het schip geruisloos
het laatste traject van deze stijlvolle cruise
afleggen. Na het ontbijt komen wij in Arnhem aan, waar wij afscheid van u nemen.

• Welkomstcocktail
• High Tea
• 11 dagen kerstsfeer
• Kerstavond met middernachtbuffet
• Champagnebrunch op Tweede
Kerstdag en Nieuwjaarsdag

Caravaggio-dek
Standaard
Standaard +
Da Vinci-dek
Standaard
Superior
Superior +
Bellucci-dek
Superior
Superior +
Suite

Breisach

1.525
1.575

Basel Zwitserla
1.645
1.670
1.700

1.770
1.825
3.530

Extra informatie
• Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn
exclusief bij te boeken extra opties.
• Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
• Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
• Minimum aantal personen:
Antonio Bellucci 85
•
Het is niet mogelijk om de avond voor
vertrek in te schepen.
• 
Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken
voor € 129,- p.p.
•  Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te
boeken voor € 120,- p.p.
• Voor meer informatie verwijzen wij u naar
pagina 162.

• Een exclusief kerstdiner op Eerste
& Tweede Kerstdag
• Gehele reis live entertainment

Op deze eerste dag van het nieuwe jaar
kunt u het rustig aan doen. Een heerlijke
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m.p.s. Salvinia

Scheepsplattegrond Salvinia

Scheepsindeling
Salondek
• Lounge met dansvloer en bar

17 cruises

Zonnedek
• Lift naar de lager gelegen dekken
Promenadedek
• 25 tweepersoonshutten
• 01 driepersoonshut (bovenbed)
• 04 éénpersoonshutten
• Restaurant en keuken
• Hal met receptie en souvenirverkoop, grote
boekenkast, lift naar de andere dekken

Bestemmingen
Dgn.
05
05
06
06
06
06
06
06
06
10
10
10
10
04
04
04
04

Bestemming
Bollencruise
Boppard
Verrassingscruise
Noord-Nederland
Hanzestedencruise
IJsselmeerspecial
Zeeuws Genieten
Rüdesheim
Cochem
Zuidwest-Nederland
Nederland op z’n Mooist
Mannheim ‘Heidelberg’
Bernkastel
Kerstmarktcruise Antwerpen
vanuit Rotterdam
Kerstmarktcruise Düsseldorf
Kerstmarktcruise Düsseldorf,
Keulen & Bonn
Kerstmarktcruise Bonn,
Keulen & Düsseldorf

Pag.
18
80
19
22
24
26
30
84
88
48
54
110
112
136
137
138
139

landschappen. Omdat de Salvinia spudpalen heeft, kunnen we aanleggen waar
we willen. Ook als er geen steiger is. Met de
kleine tender brengen we u dan aan wal.
De bar en de dansvloer in de lounge zijn prima
plekken voor een avond gezelligheid. Wilt u
liever ontspannen? Neem dan eens plaats in
een massagestoel. Vanuit de lounge kunt u zo
de stuurhut binnenlopen. Hier staan banken
vanwaar u op uw gemak de handelingen van
de kapitein of de stuurman kunt volgen. Of u
gaat eens het zonnedek op. Onder de overkapping staan enkele fitnessapparaten en diverse
zitjes. Het ruime restaurant bevindt zich een dek
lager en heeft natuurlijk grote ramen. Voorin
het schip op het hoofddek vindt u een ontspanningsruimte met grote whirlpool, sauna,
zonnecabine, fitnessapparatuur, massagestoel,
toilet en een grote doucheruimte.

Hut-accommodatie
De comfortabele Salvinia heeft met haar
drie dekken ruimte voor 124 passagiers. In
de ruime en smaakvol ingerichte lounge zit
u hoog boven het water, waardoor u een
prachtig uitzicht heeft op de langs glijdende
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In alle hutten zijn volop faciliteiten, zoals
een douche en toilet, aparte wastafel, föhn,
televisie, een kluisje, bergruimte, regelbare airconditioning en twee aparte bedden, waarvan
er één overdag wordt omgebouwd tot een
bankje. De hutten 130 en 131 hebben dezelfde

faciliteiten, maar dan met een vrijstaand tweepersoonsbed. In de 3-pers. hut is het derde bed
alleen geschikt voor kinderen. Deze hut is iets
groter dan de 2-pers. hut. De twee 3-pers. hutten op het hoofddek zijn ook te boeken voor
2 personen. Deze staan vermeld in de prijstabel als 2-pers. hut Plus. De 2-pers. B-hut is een
fractie kleiner dan de standaard 2-pers. hut.
Ook zijn er zeven 1-pers. hutten. De 2-pers.
hutten op het promenadedek hebben grotere
ramen dan die op het hoofddek. De ramen op
het hoofddek zijn hoger geplaatst.

Bereikbaarheid
Tussen de verschillende dekken is een personenlift voor zes personen.

1
 -persoonshut met douche en toilet
2-persoonshut

met douche en toilet
2-persoonshut

met douche en toilet
(2-pers. bed)

2
 -persoonshut met douche en toilet-B
3
 -persoonshut met douche en toilet
(bovenbed) / 2-persoonshut Plus
S olarium
L ift

Hoofddek
• 29 tweepersoonshutten
• 02 driepersoonshutten (bovenbed)
• 03 éénpersoonshutten
• Lift naar de hoger gelegen dekken
• Zonnecabine, whirlpool, sauna,
grote doucheruimte, toilet

Technische gegevens
• Lengte
91,50 m
• Breedte
10,00 m
• Diepgang
1,50 m
• Spanning
220 Volt
• Motoren
2 x 865 PK
• Boegschroef
2 x 200 PK
• Sprinklerinstallatie
• Elektronisch kaartsysteem
• Complete radar -en zenduitrusting
• GRATIS WiFi (beperkte ontvangst) in het
restaurant, lounge en hal.

Verzorging
Aan boord van de Salvinia begint u de dag met
een royaal ontbijtbuffet. U bepaalt zelf wanneer, want er is geen eindtijd. In de loop van
de ochtend verandert het buffet in een
lunchbuffet. Het diner serveren we aan tafel.
De barkaarten, souvenirs en excursies kunnen
contant betaald worden. Bedragen van € 20,of hoger kunnen gepind worden.

Eigenaar van het m.p.s. Salvinia
en uitvoerder van de reizen met dit
schip is Salvinia B.V. - Papendrecht.
Kijk op onze website voor meer informatie.
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m.p.s. Rembrandt van Rijn

Scheepsplattegrond Rembrandt van Rijn

Scheepsindeling
Zonnedek
• Fitnessapparatuur
• Traplift naar het promenadedek

14 cruises

TOIL.

Promenadedek
• 22 tweepersoonshutten
• 01 driepersoonshut
• 04 suites (21m2)
• Hal met receptie
• Souvenirshop
• Lounge met bar en dansvloer
• Personenlift naar het hoofddek

 -persoonshut met douche en toilet
2
lift

Bestemmingen
Dgn.
04
06
06
06
07
07
08
09
10
10
13
13
13
08

Bestemming
Snoepreisje Duitsland
Paascruise Nederland
Die Schöne Loreley
Burchten en Kastelen
Puur Nederland
Cochem en Boppard
Nederland & België
Rijn en Moezel op z’n Mooist
Highlights Zeeland
Texel en IJsselmeer
Würzburg
Vierlandencruise naar Basel
Saarlouis
Kerstcruise Rüdesheim

Pag.
75
20
90
92
36
100
46
106
50
56
118
124
126
142

Een riviercruise met de luxueuze
Rembrandt van Rijn is beslist een
aanrader. Met zijn fraaie interieur en
de uitmuntende verzorging aan boord,
staat de Rembrandt van Rijn met recht
te boek als exclusief. Het schip is royaal
opgezet, met een riante entree, een groot
restaurant en ruime hutten. De prachtige
kleuren en mooie materialen zorgen voor
een warme uitstraling.

De entree op het promenadedek lijkt zo uit een
chique hotel te komen. Verder naar voren vindt
u de gezellige Captains-Corner en de lounge
met een dansvloer en een gezellige bar. Vanuit het sfeervolle restaurant op het hoofddek
heeft u door de grote ramen een prachtig
uitzicht op de omgeving.

Bereikbaarheid
Het hoofddek bereikt u per trap of lift vanaf
het promenadedek. Het zonnedek is per trap
of traplift te bereiken. Onder de grote overkapping van het zonnedek vindt u diverse
fitnessapparaten en een aantal zitjes. Verder
naar achteren ligt u heerlijk onder de blauwe
hemel op de ligbedden of neemt u plaats op
de terrasstoelen.

Suites
Op het promenadedek bevinden zich vier prachtige suites. Ze zijn luxe uitgevoerd met een dubbel bed, voldoende kastruimte, televisie, minisafe,
telefoon, badjas en slippers. Het klimaat regelt u
met de airconditioning en verder vindt u er naast
een minibar, ook koffie- en theefaciliteiten.

 -persoonshut met douche en toilet
3
2-persoons suites

Hoofddek:
• 32 tweepersoonshutten
• Restaurant en keuken
• Bibliotheek

Technische gegevens

Door de twee glazen schuifdeuren, beide met
Frans balkon, mist u niets van de omgeving.

• Lengte
110,00 m
• Breedte
10,50 m
• Diepgang
1,40 m
• Spanning
220 Volt
• Motoren
2 x 973 PK
• Boegschroef
550 PK
• Complete radar- en zenduitrusting
• GRATIS WiFi op hele schip (voor één
aansluiting per hut, meerdere aansluitingen tegen betaling) in alle landen.

Hutten
De standaard tweepersoonshutten zijn voorzien
van een douche, toilet, televisie, kluisje, bureau,
telefoon, föhn, regelbare airconditioning en
volop bergruimte. De bedden klappen we overdag omhoog, waardoor er twee comfortabele
banken tevoorschijn komen. Alle hutten hebben
grote ramen, die u deels kunt openschuiven.
De 3-persoonhut is voorzien van 3 lage bedden.

Verzorging

Eigenaar van het m.p.s. Rembrandt van Rijn
en uitvoerder van de reizen met dit schip is
River Impuls BV - Berghem.

’s Morgens geniet u van een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet. De lunch serveren we deels
vanaf het buffet en deels aan tafel. Bij het
4-gangendiner, dat aan tafel wordt geserveerd,
heeft u keuze uit verschillende hoofd- en
nagerechten. Consumpties, excursies en
souvenirs aan boord boeken we op uw hutnummer, zodat u alles in één keer aan het
einde van de reis contant, met pinpas of met
creditcard kunt afrekenen.

Kijk op onze website voor meer informatie.
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m.p.s. Azolla

Scheepsplattegrond Azolla

Zonnedek
• Deels overdekt verwarmd terras
• Klein verwarmd zwembad met jetstream
• Douchegelegenheid
• Fitnessapparatuur
• Zitjes en zonnebedden
• Traplift (max. 125 kg) naar het promenadedek

13 cruises

Bestemmingen
Dgn.
06
06
06
06
06
06
06
06
10
10
10
10
10

Bestemming
Noord-Nederland
Zeeland
Antwerpen
Kaartcruise Friesland
Kaartcruise Texel
Het hart van Nederland
Rüdesheim
Cochem
Rondreis Holland
Dinant
Gent en Brugge
Ostfriesland, Emden & Leer
Heidelberg en Eberbach

Pag.
22
28
29
32
33
34
84
88
52
58
60
62
108

De Azolla heeft ruimte voor 90 passagiers
op haar drie dekken. Het schip is niet zo
groot waardoor het ook prima uit de voeten
kan op de kleinere vaarwegen. Deze flexibiliteit en de ongedwongen sfeer aan boord
maken de Azolla bij veel reizigers favoriet.

Het deels overkapte zonnedek heeft gemakkelijke stoelen om heerlijk in te ontspannen.
Er is zelfs een klein verwarmd zwembad met
jetstream en er zijn enkele fitnessapparaten.
De gezellige lounge met bar en het restaurant vindt u op het promenadedek. Het hele
schip, dus ook uw hut, heeft airconditioning.

Hut-accommodatie
Alle hutten aan boord hebben een douche,
toilet, televisie, kluisje, volop bergruimte en regelbare airconditioning die u zelf kunt instellen.
De B-hutten op het hoofddek zijn een fractie
kleiner dan de standaard 2-persoonshutten. De
C-hutten hebben een iets lager plafond en een
tweepersoonsbed dat maar aan een kant vrij is
om in- en uit te stappen. Het bed in deze hut
is verhoogd en er staat een opstapje voor om
in- en uit te kunnen stappen. In de driepersoonshut staat een 1-persoonsbed en een stapelbed,
alle andere hutten hebben gewone vaste eenpersoonsbedden. De hutten op het promena-

Scheepsindeling

dedek zijn ideaal voor mensen die wat minder
goed ter been zijn.

Bereikbaarheid
Vanaf het promenadedek zijn het zonnedek
en een deel van hutaccommodaties op het
hoofddek per trap en traplift (125kg) bereikbaar. De in het voorschip gelegen hutten op
het hoofddek, hut 1 t/m 17 zijn uitsluitend
per trap bereikbaar.

Verzorging
Ontbijt en lunch serveren we vanaf het uitgebreide buffet in het restaurant. Het diner wordt
aan tafel gereserveerd. Hierbij heeft u dagelijks
keuze uit twee hoofdgerechten. De attente
bemanning staat voor u klaar om uw reis
tiptop te verzorgen. Consumpties aan boord
boeken we op uw hutnummer, zodat u alles in
één keer aan het einde van de reis contant, of
met pinpas kunt afrekenen. Excursies en souvenirs gaan uitsluitend tegen contante betaling.

 -persoonshut met douche en toilet
1
2-persoonshut met douche en toilet B
2-persoonshut met douche en toilet
2-persoonshut met douche en toilet C
(2-pers. bed)

 -persoonshut met douche en toilet
3
(bovenbed)
Invalidentoilet
De voorste hutten op het hoofddek (hut
1 t/m 17) zijn alleen per trap bereikbaar.

Promenadedek
• 09 tweepersoonshutten
• 01 éénpersoonshut
• Hal met receptie en souvenirshop
• Lounge met bar en dansvloer
• Restaurant en keuken
• Traplift 1 naar het hoofddek (hut 20-29).
Traplift 2 naar het hoofddek (hut 33-42).
Traplift naar het zonnedek.
• Trapliften max. 125 kg
Hoofddek
• 34 tweepersoonshutten
• 01 driepersoonshut (bovenbed)
• Traplift 1 naar het promenadedek
(hut 20-29). Traplift 2 naar het
promenadedek (hut 33-42).
• Trapliften max. 125 kg

Technische
gegevens
• Lengte
76,50 m
• Breedte
7,85 m
• Diepgang
1,40 m
• Spanning
220 Volt
• Motoren
2 x 560 PK
• Boegschroef
200 PK
• Complete radar- en zenduitrusting
• GRATIS WiFi op hele schip (beperkt
ontvangst) in alle landen.

Eigenaar van het m.p.s. Azolla en
uitvoerder van de reizen met dit schip is
Vranken River Cruises B.V. - Arnhem.
Kijk op onze website voor meer informatie.
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m.p.s. Statendam

Scheepsplattegrond Statendam

Scheepsindeling
Zonnedek
• 3 overdekte gedeeltes
• Verwarmd zwembad (29 °C en 7,5 x 3,3 m)
• Schaakspel
• Traplift naar het salondek (tot 120kg)

11 cruises

Salondek:
• Panoramalounge met dansvloer
• Gezellige bar
• Panoramarestaurant
• Traplift naar promenadedek (tot 120kg)
• Verwarmd overdekt terras met fitnessapparatuur

Bestemmingen
Dgn.
04
05
06
06
06
07
07
09
10
11
13

Bestemming
Minicruise Middenrijn
Keulen en Koblenz
Paascruise Cochem
Rijnromantiek
Cochem
Mainz
Boppard & Cochem
Cochem & Rüdesheim
Bernkastel
Straatsburg
Basel, Parel aan de Rijn

Pag.
73
78
82
86
88
94
98
104
114
116
120

De naam Statendam past uitstekend bij
dit imposante en statige schip. Met een
capaciteit van 186 passagiers is het één
van de grootste riviercruiseschepen in
Nederland. Een echte klassieker, sfeervol ingericht met volop nostalgie uit de
cruisegeschiedenis.
Het zonnedek heeft drie overdekte gedeeltes
en veel gezellige zitjes. Ook is er een groot
schaakbord. Rondom het, tot 29 °C verwarmde, zwembad vindt u heerlijke ligbedden. Het
hooggelegen salondek biedt u een prachtig

uitzicht op de aan u voorbijtrekkende landschappen. Binnen zit u heerlijk in de sfeervolle
lounge of drinkt u een drankje in de smaakvol ingerichte bar. In het restaurant op het
salondek geniet u tijdens uw maaltijden van
het panorama. Op het verwarmde overdekte
terras, achter op het salondek kunt u gezellig
zitten of gebruik maken van de fitnessapparatuur. In de centrale hal vindt u de receptie met
een gezellige zithoek.

de tweepersoonshutten en hebben daarnaast een bovenbed dat overdag omhoog
wordt geklapt.

Bereikbaarheid
Alle dekken, dus ook de hutaccommodaties,
zijn per trap of traplift (max. 120 kg) bereikbaar. Wanneer u gebruik moet maken van
een traplift, is het raadzaam een hut op het
promenadedek te boeken. (Er is geen normale lift aanwezig.)

Hut-accommodatie
De hutten bevinden zich op het promenadedek en op het hoofddek. Uw onderkomen
aan boord van de Statendam is zeer comfortabel, met een douche, toilet, kaptafel, föhn,
kluisje, televisie, telefoon, centraal geregelde airconditioning en zeer veel kastruimte.
De tweepersoonshutten hebben twee losse
bedden. Overdag worden de bedden opgeklapt tot twee comfortabele sofa’s. Alle
2-persoonshutten zijn vrijwel gelijk van afmeting, behalve de kleinere B-hutten. Ook
alle 1-persoonshutten zijn vrijwel gelijk van
afmeting, behalve de 2 kleinere B-hutten.
De driepersoonshutten zijn net zo groot als

Verzorging
Het royale ontbijtbuffet serveren we in het
panorama-restaurant. Tijdens de lunch heeft
u keuze uit warme en koude gerechten met
een saladebuffet. Het diner, soms met themaavonden, de keuzemenu’s en natuurlijk het
stijlvol Captains Dinner zijn zeer gevarieerd.
‘s Ochtends en ’s middags serveren we thee
en koffie en ’s avonds een snack. Consumpties
aan boord betaalt u met een zogenaamde keycard welke u kunt opwaarderen bij de receptie.
Dit kan contant, met pinpas of met een creditcard. Excursies en souvenirs gaan uitsluitend
tegen contante betaling.

Promenadedek:
• 49 tweepersoonshutten
• 01 éénpersoonshut
• Entree met receptie en ruime zithoek
• Souvenirvitrines
• Traplift naar het hoofddek (tot 120kg)

1
 -persoonshut met douche en toilet
1
 -persoonshut met douche en toilet-B
2
 -persoonshut met douche en toilet-B

2
 -persoonshut met douche en toilet
3
 -persoonshut met douche en toilet
(bovenbed)

Hoofddek:
• 02 driepersoonshutten
• 37 tweepersoonshutten
• 09 éénpersoonshutten
• Traplift naar het promenadedek (tot 120kg)

Technische gegevens
• Lengte
104,50 m
• Breedte
11,60 m
• Diepgang
1,60 m
• Spanning
220 Volt
• Motoren
4 x 450 Pk
• Boegschroef
300 Pk
• Complete radar- en zenduitrusting
• Gratis WIFI, beschikbaar in de lounge,
bar, restaurant en hal. (Maximaal
2 aansluitingen per hut) in alle landen.

Eigenaar van het m.p.s. Statendam en
uitvoerder van de reizen met dit schip is
Royal River Line AG - Basel.
Kijk op onze website voor meer informatie.
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m.p.s. Horizon

Scheepsplattegrond Horizon
KEUKEN

RESTAURANT

PROMENADEDEK

Scheepsindeling

HAL

10 cruises

BAR

Zonnedek
• Fitnessapparatuur
• Traplift naar het promenadedek

LOUNGE

HOOFDDEK

Promenadedek
• 16 tweepersoons hutten
• Traplift naar het voorste deel van het
hoofddek (hut 121 t/m 136)
• Hal met receptie
• Lounge met bar en dansvloer

159

160

161

162

163

164

165

157

156

155

154

153

152

151

150

BEMANNING

158

BAR

HAL

RESTAURANT

LOUNGE
REC.

TOIL.

KEUKEN

PROMENADEDEK

REC.

HOOFDDEK
109

110

111

112

113

114

115

116

108

107

106

105

104

103

102

101

117

121

122

123

124

125

126

127

128

136

135

134

133

132

131

130

129

MACHINEKAMER

Bestemmingen
Dgn.
07
07
07
07
07
07
08
08
10
11

Bestemming
Pag.
Fietscruise Brabant en de Biesbosch 14
Fietscruise langs de Loreley
15
Hollandsch Glorie
38
Maastricht met een vleugje België 40
Romantische Rijn
96
Sprookjesachtige Moezel
102
Bloemencruise
42
Nederland & België
44
Door het Groene Hart
64
België op z’n Best
66

De Horizon is een prachtig cruiseschip.
Door de warme kleuren in het interieur en
het vriendelijke en behulpzame personeel
voelt u zich al snel thuis. En samen met
de 98 passagiers ontstaat er een gezellige
sfeer aan boord. Tel daarbij een ruime
keuze uit de mooiste bestemmingen op
en u heeft en onvergetelijke vakantie.
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Het schip heeft drie dekken. Op het promenadedek vindt u een ruime en uitnodigende
lounge met een grote bar en een dansvloer.
Door de royale ramen mist u niets van de
mooie omgeving. De lounge bereikt u vanuit
de centraal gelegen hal, waar ook de receptie
en de souvenirvitrines zijn. Het restaurant
bevindt zich op het achterste gedeelte van
het promenadedek en is ook te bereiken
vanuit de hal. Op het zonnedek staan stoelen
en ligstoelen om heerlijk te ontspannen
in de buitenlucht. Onder de overkapping
staan hometrainers klaar voor als u zich even
lekker wilt inspannen.

voor uw bagage. Overdag klappen we een
bed weg en het andere wordt omgetoverd
tot een comfortabele bank. De bedden in de
B-hutten zijn verhoogd, voor het bed staat
een opstapje zodat in en uit kunt stappen.
De 3-persoonshut is uitgerust met twee klapbedden en een bovenbed.

Bereikbaarheid
Vanaf het promenadedek zijn het zonnedek
en de voorin gelegen hutten op het hoofddek per trap en traplift bereikbaar. De in het
achterschip gelegen hutten op het hoofddek
zijn uitsluitend per trap bereikbaar.

Hut-accommodatie

Verzorging

De elegante lichtgekleurde panelen in de
hutten zorgen voor een moderne en ruime
aanblik. De hutten hebben allemaal een televisie, kluisje, grote ramen die open kunnen en
een badkamer met douche, toilet en wastafel.
Haardrogers zijn op verzoek beschikbaar. Met
de airconditioning regelt u zelf het klimaat in
uw hut en elke hut heeft volop bergruimte

Het ontbijt en lunch staan voor u klaar op het
buffet in het restaurant. Het diner serveren
we aan tafel. ‘s Ochtends en ’s middags serveren we thee en koffie en ’s avonds een snack.
Consumpties aan boord boeken we op uw
hutnummer, zodat u alles in één keer aan het
einde van de reis contant of met pinpas kunt
afrekenen.

 -persoonshut met douche en toilet
1
2-persoonshut met douche en toilet
3-persoonshut met douche en toilet
(bovenbed)

 -persoonshut met douche en toilet-B
2
Alleen de voorste hutten op het hoofddek
zijn per traplift bereikbaar (hut 121 t/m 136)

Hoofddek
• 01 eenpersoons hut
• 02 tweepersoons B-hutten met
verhoogde bedden
• 29 tweepersoons hutten
• 01 driepersoons hut (bovenbed)

Technische gegevens
• Lengte
80,00 m
• Breedte
9,20 m
• Diepgang
1,40 m
• Spanning
220 Volt
• Motoren
2 x 860 PK
• Boegschroef
320 PK
• Complete radar- en zenduitrusting
• GRATIS WiFi in de lounge, bar en hal
(beperkt ontvangst) in alle landen.

Eigenaar van het m.p.s. Horizon en
uitvoerder van de reizen met dit schip is
Horizon Cruises Rotterdam.
Kijk op onze website voor meer informatie.
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m.p.s. Poseidon

Scheepsplattegrond Poseidon

Scheepsindeling

PROMENADEDEK

5 cruises

HAL

HOOFDDEK

BAR/LOUNGE
RESTAURANT

KEUKEN

Promenadedek
• 25 tweepersoonshutten
• 01 driepersoonshut (bovenbed)
• Hal met receptie
• Lounge met bar en dansvloer
• Traplift naar het restaurant (max 120 kg)
• Traplift naar het hoofddek (max 120 kg)

TOILET

PROMENADEDEK
120 118 116 114 112 110 108 106 104 102

127 125 123

121

119 117 115

111 109 107 105 103 101

BAR
LOUNGE

REC.

HAL

128 126 124

Bestemmingen
Dgn.
10
13
13
13
13

Bestemming
Pag.
Nederland op z’n Mooist
54
Zuid-Nederland en België
68
Noord-Nederland, Emden, Leer 70
Basel
122
Luxemburg
128

Aan boord van dit prachtige intieme schip
ontbreekt het u aan niets. De ongedwongen sfeer en hoogstaande service maken
van elke reis een waar genoegen. Niet voor
niets keren veel gasten regelmatig terug
aan boord.
Kenmerkend aan het eigentijdse interieur
van de Poseidon zijn de met zorg uitgekozen
houtsoorten en warme stoffering. In de centraal gelegen hal met de receptie voelt u zich
direct welkom. De lounge heeft comfortabele
zitjes van waaruit u geniet van de voorbijglijdende omgeving, onder het genot van een
cocktail, sapje of biertje. Het restaurant op het
hoofddek heeft grote ramen, net zoals alle
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22

20

18

Hut-accommodatie
Uw kamer is met zorg samengesteld. Zo beschikt u over comfortabele bedden, een naar
wens in te stellen airconditioning, televisie,
kluisje, voldoende kastruimte, een bureautje en een groot schuifraam. De badkamer is
voorzien van een wastafel, douche en toilet.
Met uw mobiel, tablet of laptop kunt u via
Wi-Fi zo het internet op. Overdag klapt de
bemanning één bed op tot een bankje. De
enige uitzonderingen zijn de 3-persoonshutten. De 3-persoonshut op het promenadedek (hut 120) is voorzien van 2 losse bedden
en een bovenbed. De 3-persoonshut op het
hoofddek (hut 3) heeft 3 lage bedden.

Bereikbaarheid
Vanuit de centraal gelegen hal kunt u per
trap of traplift naar het zonnedek en het lager gelegen restaurant. Ook de hutten op het
hoofddek zijn per trap of traplift (max. 120 kg)
te bereiken.

Verzorging
Vroege vogels kunnen voor het ontbijt al
genieten van een vers kopje koffie of thee.
Daarna serveren we in het restaurant een royaal ontbijtbuffet. In de loop van de ochtend
serveren we koffie of thee in de lounge of met
mooi weer op het zonnedek, soms met iets
extra’s erbij. Bij de middagvaarten is er zelfs
een High Tea. De gratis koffie- en thee-corner,
gelegen in de centrale hal, is dag en nacht
beschikbaar.
De lunch serveren we deels vanaf het buffet
en deels aan tafel. Bij het 4-gangendiner, dat
aan tafel wordt geserveerd, heeft u keuze uit
verschillende hoofd- en nagerechten.
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 -persoonshut met douche en toilet

hutten. Vanaf het ruime zonnedek geniet u
optimaal van het uitzicht.
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MACHINE
KAMER

HOOFDDEK
24

Zonnedek
• Fitnessapparatuur
• Traplift naar het promenadedek (max 120 kg)
• Zitjes en zonnebedden

Hoofddek
• 22 tweepersoonshutten
• 01 driepersoonshut
• Restaurant en keuken
• Traplift naar het promenadedek (max 120 kg)

3
 -persoonshut met douche en toilet
(promenadedek met bovenbed)

Technische gegevens
• Lengte
78,00 m
• Breedte
10,50 m
• Diepgang
1,30 m
• Spanning
220 Volt
• Motoren
2 x 735 PK
• Boegschroef
200 PK
• Complete radar- en zenduitrusting
• GRATIS WiFi op hele schip
(beperkt ontvangst) in alle landen

Kijk op onze website voor meer informatie.

Al uw uitgaven aan boord zoals consumpties en souvenirs worden op uw boordrekening geboekt die u aan het einde van
uw reis zowel contant, met pinpas of met
creditcard kunt betalen. Excursies gaan uitsluitend tegen contante betaling.
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m.p.s. Antonio Bellucci

Scheepsplattegrond Antonio Bellucci

Scheepsindeling
Zonnedek
• Zonneschermen/luifels
• Traplift naar het Bellucci-dek
• Whirlpool
• Zitjes en zonnebedden

2 cruises
BOVENDEK / BELLUCCI-DEK
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124

126

CAPTAINS
CORNER

PANORAMASALON

BAR
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215
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207
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216
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218
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LIFT

MIDDENDEK / DA VINCI-DEK
228

226

224

222

220

229

227

225

223

221

RESTAURANT
LIFT

ONDERDEK / CARAVAGGIO-DEK
302

300

301

304

306

308

310

312

314

FITNESS

SAUNA

MACHINE
KAMER

Betreedt u de lounge op het voorschip dan
wordt u bevangen door de moderne inrichting en het harmonieuze kleurenpalet. Door
het plafond en de grote ramen rondom heeft
het zonlicht vrijspel. Als u vervolgens plaats
neemt in de lounge dan heeft u vrij zicht op
het landschap dat rustig aan u voorbij glijdt.
Het chique restaurant vindt u op het
Da Vinci-dek. Ook hier weer grote ramen,
zodat u niets van de omgeving hoeft te
missen. Met mooi weer wilt u natuurlijk
genieten op het zonnedek. De speelse zitjes, de zonnebedden en de zonneschermen zorgen voor een gezellige sfeer.
Uitzonderlijk is het terras voor het stuurhuis. Zelfs als het schip onder een extreem
lage brug doorvaart kunt u hier gewoon
blijven zitten. Uiteraard heeft de Antonio
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303

De marmeren vloer van de royale entree, de
met kroonluchters verlichte trappartijen en
de smaakvol ingerichte lounge creëren een
bijzondere ambiance die elke verwachting
overtreft.

305

Licht, comfort en ruimte, dat waren de
uitgangspunten bij de bouw van dit varende hotel. Het resultaat: een schip met
schitterende ambiance en alle faciliteiten
van een modern luxe hotel. En dat merkt
u meteen als u aan boord van de Antonio
Bellucci stapt.

 ellucci Suite
B
Bellucci Superior+
Bellucci Superior
Da Vinci Superior+

307

Pag.
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144

een frans balkon en een comfortabel zitje.
Alleen de twee standaardhutten op het Da
Vinci-dek hebben gescheiden bedden en
geen zitje. Op het Bellucci-dek kunt u ook
een extra luxe en ruime suite boeken van
32m2. Extra handig is de sofa die uitgeklapt
kan worden tot een derde slaapplaats. Daarnaast heeft de suite een eigen minibar en
een badkamer met een dubbele wastafel en
een ruime douche.

309

Dgn. Bestemming
06
Kerstmarktcruise Bovenrijn
11
Kerst- en Nieuwjaarcruise

Bellucci goede sauna- en fitnessfaciliteiten.
In deze ruimte op het Caravaggiodek en in
de whirlpool op het zonnedek kunt u zich
ook tijdens de vaart in- of ontspannen. Tot
slot is er de Captains-Corner, een stijlvolle
tweede lounge op het achterschip. Hier
drinkt u bijvoorbeeld een kopje koffie bij
de open haard, kijkt u televisie of leest u uw
e-mail op de computer.

311

315

Bestemmingen

Bellucci-dek
• 23 tweepersoons Superior (15,5 m2)
• 03 tweepersoons Superior+ (17,5 m2)
• 01 tweepersoons Suite (32 m2)
• Grote hal met receptie
• Captains Corner op het achterdek
• Lounge met bar en dansvloer
• Personenlift naar het Da Vinci-dek en
het restaurant
• Souvenirshop

 a Vinci Superior
D
Da Vinci Standaard
Caravaggio Standaard+
Caravaggio Standaard

Da Vinci-dek
• 24 tweepersoons Superior (15,5 m2)
• 02 tweepersoons Superior+ (16,25 m2)
• 02 tweepersoons Standaard (14 m2)
• Restaurant en keuken
• Personenlift naar het Bellucci-dek en
het restaurant
Carravaggio-dek
• 14 tweepersoons Standaard (13 m2)
• 01 tweepersoons Standaard plus (14,5 m2)
• Sauna
• Fitnessruimte

Technische gegevens

Bereikbaarheid
Alle dekken zijn bereikbaar via meerdere
trappen. Het restaurant, de lounge, het Da
Vinci-dek en het Bellucci-dek kunt u ook
bereiken door middel van een lift. De hutten
op het Caravaggiodek en de sauna- en fitnessruimte zijn vanaf het Da Vinci-dek alleen
per trap bereikbaar. Er zijn 3 trappen naar het
zonnedek, waarvan de trap op het voordek
is voorzien van een traplift.

Hut-accommodatie
Op de luxueuze Antonio Bellucci zijn de 70
hutten verdeeld over 3 dekken. Alle hutten
hebben een lits-jumeaux die eventueel in
tweeën te delen is. U heeft er volop kastruimte en u regelt zelf de verwarming en
de airconditioning. De badkamer heeft een
afsluitbare douche, toilet en luxe wastafel.
Ook een flatscreen televisie, mini safe en telefoon zijn aanwezig. En om het helemaal af
te maken bieden we u een föhn, badslippers,
badmantel en een plaid voor op het zonnedek. Tevens is er de mogelijkheid om koffie
en thee te zetten in de hut.

Caravaggio-dek
De standaard hutten op het Caravaggio-dek
hebben een hoog raam dat niet open kan.
De standaard+ hut heeft dezelfde inrichting,
maar is iets ruimer. De hutten op dit dek zijn
alleen per trap te bereiken.

Verzorging
De dag begint met een uitgebreid ontbijtbuffet. De chef de cuisine maakt uw omelet
precies klaar zoals u dat het liefste heeft. Een
beter begin van de dag is er niet. Tijdens de
lunch serveren we een driegangenmenu aan
tafel, maar u kunt ook kiezen uit een keur aan
gerechten van het buffet. Bij het 4-gangendiner, dat aan tafel wordt geserveerd, heeft
u keuze uit verschillende voor-, hoofd- en
nagerechten. De keuken verrast u elke
keer weer met culinaire hoogstandjes. Consumpties, excursies en souvenirs aan boord
boeken we op uw hutnummer, zodat u alles in één keer aan het einde van de reis
contant, met pinpas of met een creditcard
kunt afrekenen.

• Lengte
110,00 m
• Breedte
11,45 m
• Diepgang
1,60 m
• Spanning
220 Volt
• Motoren
2 x 1000 PK
• Kopschroef
500 PK
• Complete radar- en zenduitrusting
• GRATIS WiFi op hele schip (voor één
toestel per hut, meerdere toestellen
tegen betaling) in alle landen.

Eigenaar van het mps Antonio Bellucci en
uitvoerder van de reizen met dit schip is
Mediship AG - Basel.
Kijk op onze website voor meer informatie.

Bellucci- en Da Vinci-dek
Alle hutten op het Bellucci- en Da Vincidek hebben een grote glazen schuifdeur,
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m.p.s. Swiss Pearl

Scheepsplattegrond Swiss Pearl
RUBYDEK

Scheepsindeling
HAL

BAR/SALON

EMERALDDEK

1 cruise

RESTAURANT

KEUKEN

Rubydek
• 26 tweepersoonshutten
• 02 mini-suites
• Bibliotheek
• Souvenirshop
• Ingang
• Entree met receptie
• Lounge met bar en dansvloer
• Traplift naar het restaurant
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THEEK
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Dgn. Bestemming
12
Wenen, Bratislava & Budapest
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De Swiss Pearl zal dit jaar de Donaucruise
voor haar rekening nemen. De sfeervolle
en warme ambiance en de vriendelijke
bemanning aan boord maken van uw
Donaucruise een onvergetelijke trip.
De Swiss Pearl is een schip met veel ruimte
voor haar 123 passagiers en heeft een warme en chique uitstraling. Dat ziet u overal
in terug. In de ruime entreeruimte op het
Rubydek vindt u onder andere de receptie,
de bibliotheek met zitjes en een boetiek. Verder naar voren vindt u de sfeervolle lounge
met zitjes, een dansvloer en een grote bar.
Op het Emeralddek vindt u het restaurant en
de wellness met sauna en zwembad. Buiten
op het zonnedek is er volop ruimte onder de
zonneschermen met zitjes en ligstoelen en

achter op het dek kunt u heerlijk afkoelen in
de whirlpool. Overal op het schip heeft u een
prachtig uitzicht door de grote ramen.
Hut-accommodatie
De tweepersoonshutten (12m²), verdeeld
over beide dekken, zijn royaal ingericht met
twee éénpersoonsbedden die eventueel uit
elkaar geschoven kunnen worden. Met uitzondering voor de hutten 133 & 134 waar de
bedden uit elkaar staan en niet tegen elkaar
geplaatst kunnen worden. Er is voldoende
kastruimte en natuurlijk zijn alle hutten
voorzien van grote ramen, regelbare airconditioning, kluisje, minibar en een televisie.
In de badkamer vindt u een douche, een
toilet, een wastafel en een föhn. De twee
luxe minisuites (15m²+18m²) bevinden zich
achterop het Rubydek en zijn voorzien van
een queen-sized bed. De driepersoons hut
(16m²) met drie aparte bedden en de twee
éénpersoonshutten (10m²) bevinden zich
op het Emeralddek.
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Bestemmingen

ZWEM
BAD

 -persoonshut met douche en toilet
1
3-persoonshut met douche en toilet
2-persoonshut met douche en toilet

WELNESS

134

EMERALDDEK
RESTAURANT

Zonnedek
• Traplift naar het Rubydek
• Zitjes en zonnebedden

KEUKEN

 -persoons mini-suite
2
De hutten op het Emeralddek zijn alleen
per trap bereikbaar.

Bereikbaarheid
Vanuit de centraal gelegen hal kunt u per
trap of stoellift naar het zonnedek en het
lager gelegen restaurant. De hutten op het
Emeralddek zijn alleen via een trap te bereiken.

Emeralddek
• 30 tweepersoonshutten
• 02 Eénpersoonshutten
• 01 Driepersoonshut
• Welness, sauna en binnenzwembad
• Restaurant en keuken
• De hutten op het hoofddek zijn alleen
per trap bereikbaar.

Technische gegevens
• Lengte
110,00 m
• Breedte
11,40 m
• Diepgang
1,30 m
• Spanning
220 Volt
• Motoren
3 x 480 PK
• Boegschroef
200 PK
• Complete radar- en zenduitrusting
• WiFi tegen betaling

Verzorging
De dag begint met een uitgebreid ontbijtbuffet. Bij de lunch kiest u uit meerdere
warme en koude gerechten van het buffet.
Bij het 4-gangendiner, dat aan tafel wordt
geserveerd, heeft u keuze uit verschillende
voor-, hoofd- en nagerechten. Consumpties, excursies en souvenirs aan boord boeken we op uw hutnummer, zodat u alles in
één keer aan het einde van de reis met contant of met een creditcard kunt afrekenen.
Laat u eens heerlijk verwennen aan boord
van dit prachtige schip.

Eigenaar van het m.p.s. Swiss Pearl en
uitvoerder van de reizen met dit schip
is Scylla A.G. - Baar, Zwitserland
Kijk op onze website voor meer informatie.

mini-suite
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Zeker op reis
Taxi-Direct Service,
van deur tot schip!

Rol van Feenstra Rijn Lijn
Feenstra Rijn Lijn treedt voor alle in dit
programma gepubliceerde reizen op als
bemiddelaar voor de rederijen die eigenaar
zijn van de schepen die de reizen ten uitvoer
brengen. Op alle reizen zijn de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing.

ANVR
Reizigersvoorwaarden
In samenwerking met De Jong Intra bieden
wij u de mogelijkheid aan gebruik te maken
van de Taxi Direct Service in Nederland.
U reist zo op comfortabele wijze van uw
huis naar het schip en visa versa.
Taxi Direct Service
Laat uw vakantie beginnen bij uw eigen
voordeur met deze taxi service. Nooit meer afhankelijk van familie of vrienden die u weg moeten brengen, geen dure parkeerplaatsen, geen
gesjouw met koffers, of lange wandelingen
naar het schip vanaf het station. Gewoon thuis
in- en uitstappen en per auto of taxi(rolstoel)
bus rechtstreeks naar de loopplank. Het taxivervoer wordt uitgevoerd met een wagenpark
dat bestaat uit auto’s en taxi(rolstoel)bussen*.
U reist met maximaal 6 personen naar uw schip.
Afhankelijk van routes en planningen kunnen
ritten gecombineerd worden, maar de maximale omrijtijd zal nooit meer bedragen dan
anderhalf uur. (exclusief eventuele onderweg
opgelopen vertragingen.)
*Door capaciteitsproblemen van het wagenpark kan het voorkomen dat uw transfer wordt
uitgevoerd door een taxibus die ook geschikt
is voor rolstoelvervoer. De configuratie van de
stoelen in deze bussen kunnen verschillen met
een gewone bus. We hebben geen invloed op
het inplannen van de te rijden routes of het
type wagen dat wordt ingezet.

dagen voor vertrek aangeven of u gebruik
wilt maken van deze service en wij doen de
rest. U kunt er voor kiezen om het taxivervoer
te boeken op de dag van vertrek van de cruise
of de avond ervoor indien u de avond eerder
inschepen heeft gereserveerd. Enkele dagen
voordat uw vakantie begint, krijgt u de
exacte ophaaltijd door en wordt u op de
vertrekdag op de afgesproken tijd thuis
opgehaald. U kunt deze taxiservice boeken voor alle adressen in heel Nederland
(m.u.v. de Waddeneilanden en ZeeuwsVlaanderen). Deze service is niet afhankelijk van een minimum aantal personen.
De kosten voor deze taxiservice bedragen
€ 129,- p.p. per retour.

Vervoer uit België (Antwerpen)
Busvervoer van en naar Antwerpen is mogelijk bij de meeste reizen, u boekt deze
transfer voor € 120,- p.p. erbij. Op reizen
waarbij het vertrek in de ochtend is, wordt
u de dag voor vertrek om 18.00 uur opgehaald en krijgt u de avond eerder inschepen

er gratis bij. Is de inscheping van de reis
‘s middags, dan halen wij u op de dag van
vertrek op.

Openbaar vervoer/Taxi
Natuurlijk is het tevens mogelijk om met het
openbaar vervoer naar Arnhem te komen.
Op het centraal station staan voldoende
taxi’s om u naar de kade te brengen. Te voet
wandelt u in zo’n 30 minuten naar de kade.

Hotel Arnhem
Bij reizen waarbij het schip niet vertrekt vanuit Arnhem kunnen wij voor u een kamer in
een hotel reserveren. De hotelovernachting
is op basis van beschikbaarheid en de kosten
zijn op aanvraag. De kosten dienen aan het
hotel te worden voldaan.

Avond van tevoren inschepen
Bij de meeste reizen kunt u de avond tevoren
vanaf 20.00 uur inschepen. Deze extra overnachting, inclusief ontbijt, kost € 40,- p.p.
Wilt u hier gebruik van maken, geef dit dan

Feenstra Rijn Lijn (KvK
09049903) is aangesloten
bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de
kwaliteit van reizen en informatie daarover.
De reizen in deze reisgids worBernkastel
den aangeboden onder de
ANVR-Reizigersvoorwaarden
(Reisen/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van
toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij
uitdrukkelijk wordt aangegeven
dat dit niet het geval is. Deze ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVRbrochure ‘Alles wat je moet weten als je op
reis gaat’. De brochure bevat naast de ANVRReizigersvoorwaarden ook andere belangrijke informatie. De ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige informatie zijn te vinden op
www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf.

Voorwaarden Feenstra Rijn Lijn
Op alle reizen zijn de ANVR-Reizigersvoorwaarden én de aanvullende voorwaarden
van Feenstra Rijn Lijn van toepassing. Deze
zijn te allen tijde op te vragen voor boeking
en te vinden op onze website. Indien u een
telefonische boeking maakt krijgt u deze
meegestuurd bij uw factuur.

Stichting Garantiefonds
Reisgelden
Feenstra Rijn Lijn (KvK
09049903) is aangesloten bij
SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl.
Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen
de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGRgarantie houdt in dat de consument ervan
verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld
wordt terugbetaald als de wederpartij door
financieel onvermogen de overeengekomen
prestatie niet kan nakomen. Voor zover de
overeenkomst mede het vervoer omvat en
de plaats van bestemming reeds is bereikt,
wordt zorggedragen voor de terugreis.

Better Holidays
Bij het samenstellen van onze reizen houden
we rekening met mensen, milieu, natuur en
cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor
jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke
bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties
waarbij je geniet van ongerepte natuur, de
lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft;
samen werken we aan vakanties die zorgen
voor betere plekken en mooiere ervaringen.
En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op
de bestemming. Voor jou als reiziger, maar
ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Per 1 januari 2021 geldt er een consumentenbijdrage voor de SGR (stichting Garantiefonds reisgelden). Deze heffing bedraagt
€ 5,- per persoon per boeking.

Calamiteitenfonds
Feenstra Rijn Lijn (KvK
09049903) is aangesloten
bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die
deelneemt aan een reis waarop de garantie
van toepassing is:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
-
de noodzakelijke meerkosten vergoed
krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien
wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder
calamiteit wordt verstaan een door molest
of natuurramp veroorzaakte abnormale
gebeurtenis.

Rijnkade 12, 6811 HA Arnhem
Telefoon +31 (0)26 445 28 05
Vanuit België 0800 - 95 432 (gratis)
info@feenstrarijnlijn.nl
www.feenstrarijnlijn.nl
Volg ons ook op

Facebook!

Hoe werkt het?
Taxivervoer regelen is heel eenvoudig. Tijdens
het maken van uw reservering kunt u tot 14
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Deze gids wordt u aangeboden door:

© Feenstra Rijn Lijn. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze reisgids
is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Feenstra Rijn Lijn te Arnhem niet toegestaan.

