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

 

 ms Junker Jorg
    

Wij helpen u 
 graag verder

  

 Zodra u dit drijvende premium hotel betreedt, voelt u de ontspannen levensstijl en familiale sfeer aan
boord. Dit wordt niet alleen gewaarborgd door de warme service, maar ook door de lichtovergoten
architectuur en zorgvuldig geselecteerde details. Perfect ontworpen kamerconcepten, hoogwaardige
materialen en warme kleuren maken van elke hut een oase van welzijn met het beste comfort. Geniet
van het thuisgevoel!

 

Passagiers: 110 personen
 Bemanning: 26 personen

 Buitenhutten: 55
 Bouwjaar: 2010/2012

 Lengte: 94,80 m
 Breedte: 11 m

 Vlag: DuItsland
 Het schip is volledig voorzien van

airconditioning.
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De moderne MS JUNKER JÖRG maakt indruk op zijn 110 gasten met een elegant ontwerp en twee
comfortabele cabinetypen.

 De buitenhutten hebben twee éénpersoonsbedden en een badkamer met douche / toilet. Daarnaast zijn
ze uitgerust met een haardroger, een flatscreen-tv, een telefoon, een kluisje, een minibar en
airconditioning.

 De iets grotere suite met twee bedden biedt meer ruimte (ongeveer 15 m²) en wordt een comfortabele
verblijfsplaats dankzij het tweepersoonsbed, de zithoek en een badkamer met douche / toilet. Hier biedt
een Frans balkon de beste uitzichten. De suite is uitgerust met een haardroger, een flatscreen-tv, een
telefoon, een kluisje en airconditioning.
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Welkom
 Goed om te weten

 Onze Vloot
 Contact Uit & Thuis met Cruise Selection

 

Donau
 Rijn, Moezel & Main

 La Douce France
 Wolga

 Douro
 Azië

 Zuid-Amerika
 Afrika

 Kerst- en Nieuwjaarscruises

Promoties
 Verenigingen

 Fiets- cruisevakanties 
 Zeecruises

 Speciale cruise avonturen

Brochure 2019
 Contact 

Algemeen Voorbehoud 
Algemene Voorwaarden

     

 

Cruise Consulting ctr BVBA - Lic A 6231 - Dijkstraat, 3 - 2960 Sint Lenaarts - info@rivercruises.be
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