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Restaurantsun deck

De elegante MS Royal Crown combineert de nostalgische charme van de jaren 1930 
met het comfort, luxe en uitstekende vijfsterren service van vandaag. Voorzieningen aan 
boord zijn onder andere een panoramische lounge, restaurant, bibliotheek, boetiek, 
spa met sauna en fitnessruimte. Het ruime zonnedek beslaat bijna de gehele lengte van 
het schip, alleen onderbroken door de brug en bar, waar u onder het zonnescherm kunt 
genieten van een drankje. Leun achterover op een ligstoel en lees een boek of bekijk 
het constant veranderende landschap. 

De MS Royal Crown heeft 45 buitenhutten variërend van luxe hutten (13,5 m2) met 
aparte bedden tot premium hutten (14,5 m2) en de ruime Royal Suites (18,2 m2). Alle 
suites zijn uitgerust met kasten, een kaptafel, satelliet-tv en radio, een kluisje, 
individueel regelbare airconditioning en een badkamer met douche / toilet en 
haardroger.  De hutten op het hoofddek hebben patrijspoorten en de Royal Suites op het 
bovendek hebben grote ramen.

2-Bed Deluxe (expl.)

Reception

Saloon with Bar

Royal Suite (expl.)

2-Bett Premium (expl.)

MS Royal Crown aaaOa

Technische info
Bouwjaar / renovatie 1996 / 2010

Lengte 110 m

Breedte 11,4 m

Aantal dekken 3
Passagiers max. max. 90
Crew leden ca. 25
Kajuiten / Suites 45

Internet gratis

NIEUW

2-bed deluxe 2-bett premium Royal Suite 

Upper Deck

Main Deck
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Dag 1: Inscheping in Basel.

Dag 2: In de vroege ochtend wordt 
Breisach bereikt. Uitgangspunt voor uw 
bustocht in de richting van Colmar. Deze  
stad fascineert door de vele vakwerkhuizen, 
de wijk Petite Venise en zijn kerkgebouwen. 
Na de lunch is er een stadstour door 
Straatsburg, de hoofdstad van de Elzas, die 
tot op de dag van vandaag zijn charmante 
flair niet heeft verloren. Het inschepen is 
gepland in Straatsburg.

Dag 3: Vroege ochtendaankomst in de 
keizerlijke stad Speyer, één van de oudste 
steden in Duitsland.  De kathedraal van 
Speyer, St. Marien, is het grootste, nog 
bewaard gebleven romaanse kerkgebouw in 
de wereld en is UNESCO wereld Cultureel 
erfgoed sinds 1981. Na het bezoek, verlaat 
het schip Speyer om aan te meren in 
Mannheim in de vroege middag. Vanaf hier 
neemt u deel aan een busreis naar een van 
de mooiste steden in
Duitsland, Heidelberg. Idyllisch gelegen aan 
de Neckar rivier, deze oude stad is het 
toppunt van „Duitse romantiek“. Na een 
rondleiding door de stad keert u terug naar 
Mannheim voor uw inscheping.  

Dag 4: Rüdesheim is een wereldberoemde 
wijnbouwstad. Met de Winzerexpress gaat u 
naar het centrum van deze kleine stad, waar 
u een bezoek brengt aan „Siegfried´s
Mechanisches Musikkabinett“ met zijn
verzameling mechanische orgels en andere
muzikale instrumenten. Daarna is er nog tijd
voor een wandeling door de Drosselgasse.
Tegen de middag glijden we langs de oevers
van de Rijn in de richting van Koblenz.
Naast tal van hoogtekastelen, wordt ook de
beroemde Loreley-rots gepasseerd. In de
namiddag kom je aan in Koblenz gelegen
aan de samenvloeiing van de Moezel en de
Rijn, die u tijdens een stadsrondrit verkent.

Dag 5: In de ochtend bereikt u de stad 
Cochem. Je krijgt een overzicht van het 
stadscentrum herbouwd na de 2e
Wereldoorlog vanuit de machtige 
Reichsburg. Na het bezoek aan de stad en 
het kasteel kan u deelnemen aan een 
wijnproeverij bij een lokale wijnboer.

Dag 6: Vandaag staat de kathedraalstad 
Keulen op het programma . Tijdens een tour 
leer je het hart van Keulen kennen, inclusief 
de wereldberoemde Dom van Keulen. De 
middag wordt ontspannen doorgebracht aan 
boord, terwijl het schip glijdt naar de Duits-
Nederlandse grens.

Dag 7: 's Ochtens bereiken we het 
IJsselmeer, welke werd gescheiden van de 
Noordzee door de Afsluitdijk. Vanuit 
Enkhuizen start de trip naar Volendam. Het 
traditionele kostuum van de vissers maakt 
evenveel deel uit van het stadsbeeld evenals 
de kleine roodbruine bakstenen huizen en 
tal van vissersboten in de haven. Daarna
we gaan verder naar het kaasstadje Edam.  
Na een wandeling door dit charmante stadje 
vangt de laatste fase van de reis aan; 
Amsterdam.

Dag 8: Ontscheping te Amsterdam na het 
ontbijt.

8 Dagen  /  7 Nachten

Data: 14/07 – 21/07 2020

Machtige Rijn
Van Bazel naar Amsterdam met uitstapje naar de Moezel

© pixabay

© pixabay © dzt

MS ROYAL CROWN AAOAA

Inbegrepen:
• Cruise aan boord van MS Royal Crown in de

geboekte categorie
• Volpension aan boord van het schip

(ontbijtbuffet, lunch, afternoon tea / coffee, 4-
gangenmaaltijd, middernachtsnack), beginnend
met diner op de 1e dag, eindigend met ontbijt
op de laatste dag

• Welkomst- en afscheidscocktail
• Entertainment aan boord
• Bagageservice aan boord
• Instap-, uitstap- en slotkosten en  havenrechten

• Engelssprekende gids aan boord

*Optioneel excursiepakket
(7 excursies, 1x incl. Lunch) € 365, -

• Bus excursie Elzas met Straatsburg, Colmar &
lunch op de Elzas-wijnroute

• Stadswandeling Speyer
• Busexcursie Heidelberg met kasteel
• Excursie Rüdesheim volgens programma
• Cochem Tour incl. Kasteel- en wijnproeverij
• Stadstour Keulen incl. kathedraal
• Busexcursie Volendam en Edam

Prijs in Euro p.p. 2-Bed- 
Cabin

Single 
useCabinecategoriën

Deluxe hoofddek 1.765,– 1.765,–
Premium hoofddek 2.075,– –
Royal Suite Upper Deck 2.595,– –
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Dag 1: Inscheping in Amsterdam. ’s Avonds 
vertrekt het schip.

Dag 2: Het schip arriveert in de ochtend te 
Nijmegen via de Waal. Een excursie maakt 
u bekend met de bezienswaardigheden in de
oudste stad van Nederland, wiens verleden
teruggaat tot de Romeinen. In het kleine
stadje Cuijk gaat u weer aan boord van het
schip.  In de middag gaat het dan verder
naar het zuiden.

Dag 3: Vroege ochtend aankomst in 
Maastricht. Hier begint een busexcursie naar 
Luik.  Deze stad  wordt beschouwd als het 
culturele centrum van het Belgisch Waals 
gewest. Gedurende enkele eeuwen kon Luik 
zich als onafhankelijk prinsbisdom laten 
gelden  Het  indrukwekkende 
prinsbisschoppelijk paleis getuigt hiervan. 
Terug aan boord in Maastricht, de lunch 
wordt gevolgd door een bezoek aan deze 
oudste vestingstad van het land, die een 
overvloed aan monumentale gebouwen 
heeft. Het was ook hier dat het 
oprichtingsverdrag van de EU werd 
ondertekend in 1992. 's Avonds vervolgen 
we onze de rivierreis.

Dag 4: Vandaag legt het schip aan in 
Namen, de "Toegangspoort tot de Belgische 
Ardennen". In de voormiddag een busreis 
naar de betoverende stad Dinant, die is 
schilderachtig gelegen langs de rivier de 
Maas.  

In het stadscentrum toornt Notre-Damekerk 
uit de 13e en 14e eeuw. In de namiddag 
ontdek je Namur, de hoofdstad van 
Wallonië. Het stadsgezicht wordt 
gekenmerkt door de enorme citadel die zich 
uitstrekt tot de samenvloeiing van de Maas 
en de Sambre. 'S avonds vertrekt het schip 
naar de volgende bestemming.

Dag 5: Via het dichte Belgische netwerk 
van waterwegen, bereiken we de stad 
Antwerpen in de middag. Tijdens een 
rondleiding  leer je het historische centrum 
van deze kosmopolitische kunststad kennen, 
met zijn talloze puntgevels op de huizen 
langs de mooie steegjes van de oude stad.  
Tijdens een korte havenrondvaart kunt u 
een glimp opvangen van de belangrijkheid 
van de haven van Antwerpen.  

Dag 6: Vandaag ligt het schip aan in Gent. 
In de ochtend maak je een busexcursie naar 
het romantische Venetië van het noorden; 
Brugge.  Eén van de prachtigste steden in 
België met zijn grachten en historische 
gebouwen. De na middag staat in het teken 
van Gent zelf. Het religieuze hart is de St. 
Bavokathedraal.  Maar ook veel gotieke
wereldlijke gebouwen zoals het Belfort, de 
lakenhal en het stadhuis verrijken het 
stadsbeeld.

Dag 7: 's Ochtends bereikt het schip 
Kinderdijk. Hier plannen we een bezoek aan 
het oude windmolenpark met 
dezelfde naam. De 19 prachtig bewaarde 
windmolens van Kinderdijk werden  
oorspronkelijk gebouwd voor de 
landafwatering en zijn nu UNESCO 
werelderfgoed. 

Dag 8: Ontscheping in Amsterdam na het 
ontbijt.

8 Dagen  /  7 Nachten

Data: 28/07 – 04/08 2020

Schatkist België
Op Maas, Schelde en Rijn van / naar Amsterdam

© Antwerpen Tourismus

© pixabay © opt-J.P. Remy

MS ROYAL CROWN AAÜAA

Inbegrepen:

• Cruise aan boord van MS Royal Crown in de
geboekte categorie

• Volpension aan boord van het schip
(ontbijtbuffet, lunch, afternoon tea / coffee,
4-gangenmaaltijd, middernachtsnack),
beginnend met diner op de 1e dag, eindigend
met ontbijt op de laatste dag

• Welkomst- en afscheidscocktail
• Entertainment aan boord
• Bagageservice aan boord
• Sluizen en haventaksen
• Engelssprekende begeleiding aan boord

*Optioneel excursiepakket
(9 excursies)          € 385, -
• Stadstour Nijmegen & excursie Cuijk
• Excursie Luik
• Bezoek Maastricht
• Excursie Dinant
• Bezoek Namen
• Bezoek Antwerpen
• Excursie Brugge
• Gent sightseeing
• Bezienswaardigheden windmolenpark Kinderdijk

Prijs in Euro p.p. 2-Bed- 
Cabin

Single 
useCabinecategorie

Deluxe hoofddek  1.765,– 1.765,–
Premium hoofddek  2.075,– –
Royal Suite Upper Deck 2.595,– –

© pixabay
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De schatten van
Holland en België
Vanaf/Tot Amsterdam

Dag 1: Inscheping in Amsterdam. Het schip 
overnacht in de Nederlandse hoofdstad.

Dag 2: 's Ochtens een stadstour incl. 
kanaalcruise in Amsterdam. Dan vertrekt het 
schip en doorkruist de schilderachtige plaats 
Enkhuizen aan het IJsselmeer. Vanaf hier is er 
een excursie mogelijk naar de kaasstad Edam 
evenals naar het charmante vissersdorp 
Volendam. Terug in Enkhuizen volgt een tour 
door de kleine stad, die zijn hoogtijdagen had 
in de 17e eeuw als een belangrijke zeehaven 
van de Verenigde Oost-Indische Company -  
waarvan nog steeds wat historisch gebouwen 
getuigen.

Dag 3: Vroege ochtend aankomst in 
Rotterdam. Hier omvat de excursie een 
bezoek aan de beroemde Vermeerstad 
Delft, waar kleine grachten omzoomd met 
patriciërshuizen het stadsbeeld domineren. 'S 
Middags keert u terug aan boord. In de 
namiddag bezoekt u Gouda, 

8 dagen  /  7 nachten

Data: 21/07 – 28/07 2020

waar het marktplein met het gotische 
stadhuis een bijzonder attractie is. Terug 
aan boord in Rotterdam.

Dag 4: Vandaag staat in het teken van 
de provincie Zeeland, waar de inwoners 
altijd nauw contact hadden met 
de natuurkrachten, water en wind. Het 
kleine stadje Zierikzee, met z’n 
vissers- en handelshuizen, kan worden 
verkend tijdens een excursie - inclusief 
het Watersnood Museum, dat de 
vloedramp van 1953 herdenkt. In de 
middag ontdekt u het wereldwijd
unieke overstromingsbe- 
schermingsproject van de Deltawerken. Er is 
ook de mogelijkheid om in een van de pijlers 
van deze indrukwekkende bescherming 
tegen overstromingen te kijken.

Dag 5: Vandaag ligt het schip in Gent. In de 
ochtend kan je met een busexcursie naar 
het romantische Brugge, een van 
de prachtigste steden in België met 
zijn grachten en historische gebouwen. 
De middag staat in het teken van
naar Gent zelf. Het religieuze hart is 
de imposante St. Bavokathedraal, maar 
ook veel seculiere gotische ebouwen zoals 
het belfort, de lakenhal en het 
stadhuis verrijken het stadsbeeld.

Dag 6: Via de Schelde bereikt u 
de diamantstad Antwerpen. Tijdens een tour 
ga je naar het historische centrum van 
deze kosmopolitische kunststad, met tal 
van puntgevelhuizen langs de steegjes 
van de oude stad. Ook bezienswaardig is de 
Cogels-Osylei en zijn zijstraten, waar je tal 
van Art Nouveau-gebouwen kan vinden.

Dag 7: In de voormiddag bent u in de oude 
universiteitsstad Utrecht voor 
een rondleiding door deze levendige
stad. Daarna teruggang naar 
Amsterdam, aankomst in de vroege avond.

Dag 8: Ontscheping in Amsterdam na 
het ontbijt.

MS ROYAL CROWN AAPAA

Inbegrepen:
• Cruise aan boord van MS Royal Crown in de
geboekte categorie

• Volpension aan boord van het schip
(ontbijtbuffet, lunch, afternoon tea / coffee, 4-
gangenmaaltijd, middernachtsnack),
beginnend met diner op de 1e dag, eindigend
met ontbijt op de laatste dag

• Welkomst- en afscheidscocktail
• Entertainment aan boord
• Bagageservice aan boord
• Sluizen en haventaksen
• Engelssprekende gids aan boord

*Optioneel excursiepakket
(10 excursies) € 385, -

• Amsterdam met rondvaart
• Busexcursie Volendam en Edam met tour in
Enkhuizen

• Busexcursie Delft
• Busexcursie Gouda
• Tour Zierikzee & Watersnoodmuseum
• Ronde van Deltawerken
• Busexcursie Brugge
• Stadstour door Gent
• Bezoek Antwerpen
• Stadstour door Utrecht
•

Prijs Euro p.p. 2-Bed- 
Cabin

Single 
usekajuitcategorie

Deluxe hoofddek   1.765,–1.765,–
Premium hoofddek 2.075,– –
Royal Suite Upper Deck 2.595,– –
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Donau - Main - Rijn
Van Wenen tot Bazel

Dag 1: Inscheping in Wenen-
Nussdorf. Waarna we stroomopwaarts 
reizen door de Wachau en de Strudengau-
valleien.

Dag 2: Na een korte technische stop in 
de passage van Linz, gaan we door 
de indrukwekkende Schlögener Schlinge.  In 
de late namiddag tour door de 
kathedraal stadPassau.

Dag 3: Aankomst in Regensburg.  
Wandeling door de oude stad 
(UNESCO Werelderfgoed). Daarna 
busreis naar de Benedictijnse abdij 
Klooster Weltenburg. Na het bezoeken 
van bezienswaardigheden verder met een 
excursieboot naar Kelheim met bezoek aan 
de bevrijdingshal.

Dag 4: Aankomst in de ochtend 
in Nuremberg. In de ochtend is er 
een sightseeingtour door Nuremberg. De 
middag is vrij voor je eigen activiteiten. 'S 
Avonds vertrekt het schip uit Nuremberg.

12 Dagen  /  11 Nachten

15/08 – 26/08 2020

© Bayern touristik

Dag 5: Stadstour door 
de UNESCO-werelderfgoedstad 
Bamberg.

Dag 6: Bezoek aan 
Würzburg. In de namiddag 
busexcursie naar het 
romantische stadje 
Rothenburg/Tauber. Terug aan 
boord in Würzburg.

Dag 7: Tijdens wandeltochten in Wertheim 
en Miltenberg leert u beide Mainz-steden 
kenne en passeert onder andere de 
“Schnatterloch”.

Dag 8: U brengt deze dag aan boord door. 
Passage van het schip over de romantische 
Midden-Rijn, langs de
Loreley-rots en de „Deutsches Eck“ in 
Koblenz aan de samenvloeiing van de 
Moezel in de Rijn.

Dag 9: Vanaf Mannheim busexcursie naar 
Heidelberg.  Herinscheping in Karlsruhe. Na 
de lunch busreis naar de middeleeuwse 
cisterciënzer klooster in Maulbronn.

Dag 10: Van Straatsburg busreis naar de 
Elzas-wijnroute. In de namiddag rondleiding 
door Straatsburg.

Dag 11: Van Breisach busreis naar de 
Elzasser vakwerkstad Colmar. Na de lunch 
aan boord een panoramische tocht door de 
Breisgau inclusief een bezoek aan de 
universiteitsstad Freiburg.
Dag 12: Aankomst in Basel, ontscheping na 
het ontbijt. 

© dzt

MS ROYAL CROWN AAPAA

Inbegrepen:
• Cruise aan boord van MS Royal Crown in de

geboekte categorie
• Volpension aan boord van het schip

(ontbijtbuffet, lunch, afternoon tea / coffee,
4-gangenmaaltijd, middernachtsnack),
beginnend met diner op de 1e dag,
eindigend met ontbijt op de laatste dag

• Welkomst- en afscheidscocktail
• Entertainment aan boord
• Bagageservice aan boord
• Sluizen en haventaksen
• Engelssprekende gids aan boord

*Optioneel excursiepakket
(13 excursies) € 415, -
• Stadstour door Passau
• Stadstour Regensburg
• Kelheim & boottocht Weltenburg
• Stadstour Neurenberg
• Bezoek aan Bamberg
• Bezoek aan Würzburg
• Busexcursie Rothenburg ob der Tauber
• Wandeltochten in Wertheim en Miltenberg
• Excursie Heidelberg met kasteel
• Busreis naar het klooster van Maulbronn
• Bus excursie Elzas wijnroute & bezoek

Straatsburg
• Bus excursie Colmar
• Rondreis Breisgau incl. bezoek Freiburg
•

Prijs in Euro p.p. 2-Bed- 
Cabin

Single 
useKajuitcategorie

Deluxe hoofddek  2.799,– 2.799,–
Premium hoofddek  3.319,– –
Royal Suite Upper Deck 4.045,– –

© all-free
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Dag 1: Inscheping in Amsterdam.

Dag 2: City sightseeing & canal cruise 
in Amsterdam. De stad is beroemd om 
zijn artistieke erfgoed, het dichte 
en wijdvertakte kanalensysteem en voor 
zijn smalle huizen en gevels. Later verlaat 
het schip uit de stad.

Dag 3: Van Düsseldorf busexcursie naar 
dé Rijnstad Keulen met een rondleiding door 
de oude stad. Gelegen direct aan de Rijn, 
het oude stadscentrum, samen met de Dom, 
de Romaanse kerk "Groß Sankt Martin" en 
de toren van het historische stadhuis, vormt 
dit het wereldberoemde panorama en nodigt 
uit tot wandelen. Inscheping in Keulen.

Dag 4: Tour door het prachtige 
oude stadscentrum van Koblenz met 
zijn romantische kronkelende steegjes,
pittoreske achtertuinen en kleine gezellige 
pleintjes. Daarna schippassage op de 
Middenrijn, voorbij de Loreley-rots. 
Landexcursie in Rüdesheim met rit in de 
Winzerexpress, „Siegfried’s Mechanisches 
Musikkabinett“ &
passage door de Drosselgasse.

Dag 5: Excursie Miltenberg & 
Wertheim: Stadstour door Miltenberg, de 
„parel van de Main “, inclusief 
de„ Schnatterloch “. Verder met met de 
bus naar de kleine hoofdstad Wertheim, 
wandeling door de rustige steegjes 
onder het machtige kasteel en daarna 
weer aan boord gaan.

Dag 6: Bezoek aan de stad 
Würzburg, voormalige zetel van de 
prinsbisschoppen. Vandaag 
universiteitsstad en regeringszetel van 
Neder-Franken. In de namiddag 
busexcursie naar de romantische 
stad Rothenburg/Tauber, beroemd om 
zijn charmante oude stad vol vakwerk. 
Terug aan boord in Würzburg.

MS ROYAL CROWN AAÜAA

Inbegrepen: 
• Cruise aan boord van MS Royal Crown in de

geboekte categorie
• Volpension aan boord van het schip

(ontbijtbuffet, lunch, afternoon tea / coffee, 4-
gangenmaaltijd,

• middernachtsnack), beginnend met diner op
de 1e dag, eindigend met ontbijt op de laatste
dag

• Welkomst- en afscheidscocktail
• Entertainment aan boord
• Bagageservice aan boord
• Sluizen en haventaksen
• Engelssprekende gids aan boord

*Optioneel excursiepakket
(13 excursies)         € 415, -

• Stadstour en rondvaart door Amsterdam
• Stadstour Keulen
• Stadstour Koblenz
• Excursie in Rüdesheim
• Excursie Wertheim en Miltenberg
• Stadstour Würzburg
• Busexcursie Rothenburg ob der Tauber
• Stadswandeling Bamberg
• Stadstour Neurenberg
• Busexcursie klooster Weltenburg & boottocht
• Stadswandeling Regensburg
• Stadswandeling Passau
• Bezoek van Abdij van Melk

Van de Noordzee tot 
de Alpen       Van Amsterdam tot Wenen

Prijs in Euro p.p. 2-pers. 
Kabine

Single 
useKajuitcategorie

Deluxe hoofddek 2.799,– 2.799,–
Premium hoofddek  3.320,– –
Royal Suite Upper Deck 4.045,– –

12 Dagen  /  11 Nachten

Data: 04/08 – 15/08

Dag 7: Tour van het UNESCO 
werelderfgoedstad Bamberg, die indruk 
maakt door zijn middeleeuwse charme en 
prachtige barokke architectuur.

Dag 8: Aankomst in de ochtend 
in Neurenberg. In de ochtend 
daar een sightseeingtour door 
de stad.  De namiddag is vrij 
voor uw eigen activiteiten. ‘s 
avonds verlaat het schip 
Neurenberg.
Dag 9: Vanaf Kel-heim 
bootexcursie over de Donau.  
Naar het barokklooster 
Weltenburg en verder per bus 
naar het schip in Regensburg.  
Deze oude stad een UNESCO 
Werelderfgoed en een 
uitstekende voorbeeld van een 

middeleeuws Europees handelscentrum.

Dag 10: Stadstour naar de 
beroemdste bezienswaardigheden van 
Passau. De barokke oude stad is gevormd 
door
Italiaanse meesters in de 17e eeuw. Daarna 
rivierpassage door de indrukwekkende 
Schlögener lus. Hier maakt de rivier plaats 
voor het graniet van het Boheemse Massief 
en verandert tweemaal van 
richting, waardoor twee met elkaar 
verstrengelde landtakken worden gevormd. 
's Avonds een korte technische stop in Linz.

Dag 11: Vanuit Emmersdorf bezoek aan het 
barokke Benedictijner klooster Stift Melk, 
die, zoals delen van de stad Melk, UNESCO 
Werelderfgoed is. De Wachau zelf valt te 
bewonderen vanaf het dek tijdens de 
passage in de namiddag. In de 
avond aankomst in Krems, tijd voor een 
individuele rondleiding.

Dag 12: Aankomst in Wenen/Nussdorf 
's nachts, ontscheping na het ontbijt.
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