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  Nieuwsbrief:  

 

 ms Mövenpick Royal Lily
     

Wij helpen u 
graag verder

  

 

 

 

De Mövenpick MS Royal Lily stuurt je op een reis waarbij je land en water met elkaar verbindt.
Geniet van luxe aan boord tijdens het verkennen van de mysteries van 7.000 jaar Egyptische
beschaving. De Nijl is een van 's werelds beroemdste en mooiste rivieren. Ervaar een
fascinerende manier om tegelijkertijd te reizen en te ontspannen.

 

Faciliteiten
zonnedek met zwembad en ligstoelen
bar
restaurant met nationale en internationale en vegetarische buffetten
lounge en bar
fitness en massage
boordwinkel
juwelier
wasserijservice
receptie/infobalie
Wifi tegen betaling.

 

 

 

MS 
Mövenpick Royal Lily
Passagiers: 120 personen

Deluxe kajuiten: 56

Suites: 4
  

 

Vertel een vriend:

 

 

Download deze pagina in pdf

Kajuiten

De deluxe hutten met twee aparte bedden zijn ongeveer 22 vierkante meter. Smaakvol en luxueus ingericht.

panoramische ramen met uitzicht op de Nijl
badkamer met bad
wastafel
toilet
haardroger
Individueel regelbare airco
felefoon
minibar op aanvraag
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benedenbedden.

De Royal Suites zijn uitgerust met een jacuzzi en ruime faciliteiten, zodat u in stijl kunt reizen.

 

    

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 - Rootenstraat 7 bus 18 - 3600 Genk - info@rivercruises.be
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