
Hoogtepunten van Nederland [MS ANTONIA - 4*+]
6 dagen vanaf 729,- € p.p.

AFVAARTEN 2023:
Seizoen A è Mei 20, 25, 30 - Jun. 24, 29 - Sept. 22, 27 
Seizoen B è Okt. 2, 7, 12 , 17, 22, 27

DEK CATEGORIE
PRIJS P.P.

SEIZOEN A SEIZOEN B

Neptun/achteraan B - 2-Pers. € 839,- € 729,-
Neptun C - 2-Pers. € 949,- € 839,-

Saturn D - 2-Pers.
[Frans balkon]

€ 1.119,- € 1.009,-

Orion E - 2-Pers.
[Frans balkon]

€ 1.239,- € 1.119,-

Neptun G - 1-Pers. € 1.289,- € 1.179,-

Saturn H - 1-Pers.
[Frans balkon]

€ 1.629,- € 1.519,-

INCLUSIEF
 PTreinreis retour
 PCruise volgens vaarschema
 PAccommodatie in geboekte categorie
 PVolpension vanaf diner op de eerste dag tot en met ontbijt op 
de laatste dag aan boord
 PWelkomstcocktail
 PCaptain’s dinner
 PMidnight snack
 PEntertainmentprogramma
 PGebruik van de boordfaciliteiten
 PBagageservice bij in- en ontschepen
 PHavengelden
 PBTW

EXCLUSIEF
 PExcursies - lokale transfers - dranken - fooien - persoonlijke 
uitgaven - reisverzekeringen

Kom aan boord van MS Antonia en geniet van de di-
versiteit van Nederland tijdens een korte vakantie. Uw 
schip brengt u over het IJsselmeer naar de dromerige 
Hanze steden zoals Medemblik en Hoorn. Hier dragen 
de mensen nog steeds de traditionele klederdracht. 
Daarvoor slentert u over de bloemenmarkten en langs 
de grachten van Amsterdam en geniet u van de statige 
patriciërshuizen tijdens een rondvaart. Vervolgens krijgt 
u de gelegenheid om de havenstad Rotterdam te bezoe-
ken. Beleef de prachtige stad Gorinchem in Zuid-Holland 
tijdens een stadswandeling. Stroomopwaarts keert u na 
een bezoek aan Arnhem terug naar Keulen.

VAARROUTE
DAG HAVEN AANKOMST VERTREK

Dag 1 Treinreis naar Keulen en 
inscheping op de MS Antonia 
om 14:30.

Keulen - 15:30
Dag 2 Amsterdam 09:30 23:30

Dag 3 IJsselmeer (passage)
Medemblik
Hoorn

07:00
16:00

10:30
22:30

Dag 4 Rotterdam
Gorinchem/Gorkum

10:30
16:30

13:30
23:00

Dag 5 Arnhem 10:00 15:00

Dag 6 Keulen
Ontscheping na het ontbijt en 
treinreis naar België.

09:00 -

V E R R U I M  J E  H O R I Z O N

RIVERCRUISES .be

Contacteer Cruise Selection of uw reisagent 
river@cruiseselection.be | tel. +32 (0) 3 313 77 61 | www.rivercruises.be

Prijzen zijn cruise + treinreis, in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting. Havengelden, btw en taksen zijn inbegrepen.  
Routes en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden 
zolang een reservatie niet definitief is. De algemene voorwaarden van de rederij zijn van toepassing.

Cruise Selection is lid van VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) - Erk. nr. 6231.

�Volpension aan boord
�Treinreis inbegrepen�Modern, nieuw schip (2021)�IJsselmeer in het programma



Ons stijlvol, nieuw eersteklas schip (2021) 
zet maatstaven in comfort en elegantie.

De grote hutten, meestal met Frans balkon, 
nodigen uit tot ontspanning en relaxen. De 
chique kamers hebben veel licht, zijn stijl-
vol maar niet overladen ingericht en bieden 
een aangename sfeer. MS Antonia heeft 
4 passagiersdekken, 74 ruime hutten met 
Frans balkon, grote en lichte kamers met 
comfortabele panoramalounge, lobby met 
receptie. Lift (tussen Saturn en Orion dek).             

Moderne, stijlvolle ambiance en sportieve, 
elegante sfeer. Panoramarestaurant “Four 
Seasons”, elegante achterbar met specia-
liteitenrestaurant. Bibliotheek, sauna, was-
service. Groot zonnedek met klein zwem-
bad, XL-schaakspel, ligstoelen, zitgroepen 
en schaduwplekken en zitterras aan de 

voorkant incl. barbecue. WLAN (tegen be-
taling), afhankelijk van het vaargebied kun-
nen er storingen zijn.

Welkom bij MS Antonia! 

SCHEEPSINFO
Lengte 135 m
Breedte 11,40 m

Diepgang 1,60 m

Passagiers 190 personen

Rederij Rijfers Nautical Management 
B.V., Nederland; 

seachefs (Hotelexploitatie)
Vlag Zwitserland

Het schip is volledig geklimatiseerd.

MS ANTONIA

Amsterdam
De 17e-eeuwse oude binnenstad van 
Amsterdam is wereldberoemd. In de 
leuke wijk de Jordaan vindt u smalle 
straatjes, knusse cafés en statige he-
renhuizen aan de beroemde grach-
ten. Amsterdam heeft talloze musea  
zoals het Van Gogh Museum, het 
Anne Frank Huis en het Rijksmuseum 
met de wereldberoemde “Nacht-
wacht” van de schilder Rembrandt. 
Wat je zeker niet mag missen is een 
rondvaart door Amsterdam om zo  
de historische grachtengordel, die in 
2011 is opgenomen in de Werelderf-
goedlijst van UNESCO, te ontdekken.

Hoorn 
Hoorn is een prachtige havenstad 
en hier is meer dan genoeg te doen! 
Je vindt hier gezellige authentieke 
straatjes, winkeltjes, galerijen, terras-
jes en restaurants. Vandaag de dag 
word je door tientallen monumen-
ten en kerken herinnerd aan de rijke 
geschiedenis van deze aangename 
stad. Maar ook het maritieme verle-
den drukt nog steeds zijn stempel op 
deze havenstad.

Rotterdam 
Rotterdam is een stad van grote di-
versiteit; een robuuste havenstad, 
trendy uitgaansstad, elegante win-
kelstad en hippe kunstenaarsstad. 
Maar vooral op architecturaal vlak is 
Rotterdam dé stad van Nederland.
Hier staat vernieuwing centraal waar-
door de skyline constant verandert. 
Tussen de wolkenkrabbers van Rot-
terdam kan u lekker winkelen, heer-
lijk eten en volop musea en attracties 
bezoeken.


