
     
  Nieuwsbrief: Uw e-mail-adres  O.K.

 

 Aqua Expeditions
    

Wij helpen u 
 graag verder

  

 
Aqua Expeditions is een kleine rederij met 2 luxe schepen die elk zijn gebouwd voor het vaargebied waar ze het hele jaar korte en langere
cruises verzorgen. Juist die specifieke kenmerken van deze schepen maken ze uitzonderlijk geschikt om een heerlijke cruise te maken in
gebieden die niet of nauwelijks toegankelijk zijn aan de Amazone en de Mekong.
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Alle maaltijden worden op beide schepen samengesteld uit ingredienten die voornamelijk
in de regio zelf worden verbouwd.

 En beide schepen hebben menu´s die door een regionale chef worden samengesteld.
Gedurende de cruise zijn de huiswijnen, het lokale bier en de alcoholvrije drankjes
inbegrepen.

 Met de moderne aluminium launch-boten worden de excursies gemaakt waarbij ze diep
kunnen doordringen op de plaatsen waar de mens nauwelijks kan komen, om zo ook de
dieren te spotten die anders verborgen blijven.
De begeleiders zijn specialisten en weten uitleg te geven over alle fauna en flora die u
ziet.

 Op sommige bestemmingen die u onderweg aandoet kunt u gebruik maken van fietsen
die voor de passagiers beschikbaar zijn. En u kunt gebruik maken van de kayak´s aan
boord om zelf ontdekkingen te doen
De beide schepen verschillen alleen technisch specifiek voor de vaargebieden, maar de
faciliteiten aan boord, de comfortabele kajuiten, de uitstekende keuken en de vriendelijke
bemanning zijn de kenmerken van de rederij waar ze terecht heel trots op zijn.
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ms Aria Amazon    

Een luxe, klein schip voor avontuurlijke expeditie´s op de Amazone.
 32 passagiers, 27 bemanningsleden.

Faciliteiten
 observatiedek, jacuzzi, bar, lounge, bibliotheek, restaurant, fitness/Spa, boordwinkel, receptie/infobalie,

 launch-boten voor de dagelijkse excursies, kayaks, mountainbikes, internet toegang.

Kajuiten:

suite met groot glazen venster, badkamer met douche, toilet, wastafel, haardroger, individueel regelbare
 airco, kluisje, kap- schrijftafel, iPod docking station, verrekijker, zithoek, King-size bed of 2 eenpersoonsbedden,

 naar keuze.
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ms Aqua Mekong     

Een luxe, klein schip voor luxueuse cruises op de Mekong.
 40 passagiers, 40 bemanningsleden.

Faciliteiten
 observatiedek, jacuzzi, binnen- en buitenbar, buiten cinema, lounge, bibliotheek, restaurant, fitness/

 Spa, boordwinkel, receptie/infobalie, launch-boten voor de dagelijkse excursies, mountain-bikes.

Kajuiten:

suite met groot glazen venster, badkamer met douche, toilet, wastafel, haardroger, individueel regelbare
 airco, kluisje, kap- schrijftafel, iPod docking station, verrekijker, zithoek, King-size bed of 2 eenpersoonsbedden

 naar keuze.
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