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VOORKEUR CRUISES - NAJAARSCRUISE
Ieder jaar selecteert Cruise Selection een aantal cruises 
met comfortabele schepen voor haar gasten. Alleen bij 
deze cruises worden de heen- en terugreis verzorgd 
met comfortabele touringcars die uit verschillende 
centraal gelegen plaatsen vertrekken. U kan dus 
gemakkelijk opstappen en wordt tot op de kade van het 
cruiseschip gebracht. En na afloop van de cruise brengt 
de touringcar u weer comfortabel naar de plaats terug 
waar u opstapte. 

ms Rhein Prinzessin. 
Voor deze speciale cruises hebben wij weer een afspraak 
kunnen maken met de rederij van het comfortabele ms 
Rhein Prinzessin. Er wordt Nederlandstalige begeleiding 
aan boord voorzien, de verzorging is uitstekend, de 
keuken voortreffelijk en de sfeer heel gezellig. Ook de 
vaarschema´s zijn weer met zorg samengesteld. Met dit 
schip heeft u een heerlijke vakantie in het vooruitzicht, 
ongedwongen, zorgeloos en comfortabel.

De touringcar.
Natuurlijk hebben wij weer comfortabele touringcars 
die u opwachten in Oostende, Gentbrugge, Antwerpen 
en Hasselt. De opstapplaatsen en -tijden maken wij bij 
boeking bekend. Vanaf het moment dat u bent ingestapt 
en comfortabel zit is uw vakantie begonnen. Onderweg 
kan u genieten van de wisselende landschappen en 
steden waar u langs en doorrijdt zonder dat u zich 
zorgen hoeft te maken over de juiste route en tijdig 
arriveren. Dat is nog eens een aangenaam begin van 
uw reis. En na afloop van de heerlijke cruise reist u weer 
comfortabel naar de plaats waar u bent opgestapt. 
Alles tot in de puntjes verzorgd, zoals u dat wil. 

Enkele hoogtepunten op deze route :
Met  maar liefst negen Unesco-werelderfgoedlocaties 
in de oudste stad van Duitsland omvat Trier de 
mooiste verzameling van Romeinse monumenten ten 
noorden van de Alpen, waaronder een machtige poort, 
amfitheater, uitgebreide thermale baden, keizerlijke 
troonzaal, en de oudste bisschoppelijke kerk van het 
land, met Romeinse secties. Enkele architectonische 
schatten uit latere tijden zijn de oudste gotische kerk 
van Duitsland en de barokke geboorteplaats van Karl 
Marx.

Er is misschien geen mooier tafereel in Duitsland dan 
de stad Cochem, gelegen op de hoge, met wijnranken 
begroeide hellingen van de Moezelvallei.  De stad met 
vakwerkhuizen, smalle straatjes en middeleeuwse 
poorten ligt aan een lus in de rivier, onder het toezicht 
van het romantische kasteel Reichsburg.  De Moezel 
snijdt door twee prachtregio’s, de Eifel en Hunsrück. 
Bonn, aan de Midden-Rijn, is een stad die iedereen 
kent als de hoofdstad van West-Duitsland tot 1990.   
Bonn heeft nog steeds de cultuur van een hoofdstad, 
niet in de laatste plaats omwille van de Museum Mile, 
die ook een uitstekend museum omvat over de Duitse 
hedendaagse geschiedenis en de Bundeskunsthalle, 
een van de beste tentoonstellingslocaties van het land. 
Bonn was ook de plaats waar de componist Ludwig 
van Beethoven werd geboren en opgroeide, en zijn 
geboorteplaats en ouderlijk huis zijn bewaard gebleven 
als een museum vol met waardevolle memorabilia uit 
zijn leven.



Vaarschema
1. Busreis vanaf de opstapplaatsen* naar Grevenmacher, inscheping 12.30 uur.

Trier	Schweich	(16.30-07.00),	optie	1:	stadsrondrit.
2. Bernkastel	Kues	(13.00-07.00),	optie:	stadswandeling.
3. Cochem	 (14.00-07.00),	 optie	 1:	 rondrit	 Moezel-Wein	 express.	 Optie	 2:

stadswandeling.
4. Bonn	(15.00-07.00),	optie:	stadswandeling.
5. Düsseldorf (12.00), lichte lunch, ontscheping om 13.30 uur, busreis naar de

opstapplaatsen.
*=	Opstapplaatsen	zijn	Oostende,	Gentbrugge,	Antwerpen	en	Hasselt.

Prijzen per persoon, inclusief busreis.  
Buitenkajuit                                         Dek/ligging

Prijs
2-pers. klein venster Neptun/voor € 539,-
2-pers. klein venster Neptun € 589,-
2-pers. panorama venster Saturn € 639,-
2-pers.	balkon Orion	 €	739,-
Toeslag	alleengebruik	kajuit,	beperkt	mogelijk	 				40%

Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98 en 99 van onze brochure.

Inclusief:
Busreis	 van	Oostende,	Gentbrugge,	Antwer-
pen	en	Hasselt	naar	Grevenmacher	en	retour	
vanuit Düsseldorf – cruise volgens vaarsche-
ma	–	accommodatie	in	de	geboekte	categorie	
– volpension vanaf middagmaal op de eerste 
dag tot en met lichte lunch op de laatste
dag – welkomstcocktail – captain´s dinner
– afscheidscocktail	 –	 animatieprogramma	 –	
muziekprogramma	–	bagageservice	bij	in-	en	
ontschepen	–	havengelden	–	BTW
Exclusief:	
Excursies	 –	 dranken	 –	 fooien	 (ca.	 €	 8,-	 per
persoon	 per	 dag)	 –	 persoonlijke	 uitgaven	 –	
reisverzekering.

TRADITIONELE NAJAARSCRUISE
5 dagen, vanaf € 539,- p.p.

MS RHEIN PRINZESSIN

Vertrekdata 2020
15 oktober 
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