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Ontdek Europa’s mooiste rivieren tijdens
een volledig verzorgde riviercruise van Feenstra!

 Feenstra
Riviercruises



Beste Reiziger,

Fijn dat u geïnteresseerd bent in een riviercruise van Feenstra. De animo voor het  
maken van een riviercruise neemt zienderogen toe. Dat u daarbij uw keuze laat  
vallen op een riviercruise van Feenstra Rijn Lijn is niet verwonderlijk, want wij weten  
als geen ander hoe een riviercruise moet worden samengesteld. Onze jarenlange  
ervaring staat ervoor garant dat u aan boord van onze comfortabele schepen zult 

genieten van een onvergetelijke vakantie.

Voor het seizoen 2018 hebben wij het vaarschema van alle bestaande reizen nog eens 
goed bekeken en er waar nodig nog het één en ander aan verbeterd. De loop van de 
rivieren kunnen wij niet veranderen, maar wij zijn er zeker van dat wij de riviercruises 
in ons programma 2018 weer extra aantrekkelijk hebben gemaakt.

Zoals elk jaar presenteren wij weer een aantal geheel nieuwe reizen. Naast een aantal 
nieuwe bestemmingen zijn er ook een aantal reizen met een speciaal thema aan het 
programma toegevoegd. U zult zich verwonderen over de grote variatie en reisduur 
waar u dit jaar uit kunt kiezen.

Het ligt natuurlijk geheel aan uzelf of u er een actieve of rustige vakantie van wilt  
maken.  Eigenlijk is een riviercruise een soort stedentrip, met het grote verschil dat 
uw hotel in dit geval met u meereist. Terwijl u onderweg bent van de ene naar de 
andere plaats geniet u van een prachtig panorama. In de aanlegplaatsen kunt u  
ondernemen wat u zelf wilt. Gaat u lekker wandelen of bezoekt u liever een museum 
of een andere  bezienswaardigheid? Het kan tijdens een riviercruise allemaal! Het 
gaat uiteindelijk om de totale beleving die u tijdens uw vakantie ervaart. Naast een  
aantrekkelijk vaarschema en een comfortabele accommodatie hoort daar natuurlijk 
ook een uitstekende verzorging bij. En, niet te vergeten, een gastvrij onthaal. Wij, als 
Feenstra-team, zorgen ervoor dat al die aspecten tijdens uw riviercruise dik in orde 
zijn, dus wat gaat u doen tijdens uw vakantie...?

Alle reizen worden uitgevoerd op basis van volpension en zoals altijd zal de behulp-
zame bemanning zijn uiterste best doen om te zorgen dat het u aan boord aan niets 
ontbreekt. 

Heeft u een mooie reis gevonden? Wacht dan niet met reserveren. Feenstra hanteert 
geen last-minute-prijzen en het zou jammer zijn wanneer de door u gekozen reis of 
accommodatie niet meer beschikbaar is.

Kies voor een riviercruise van Feenstra, dan bent u verzekerd van comfort, afwisseling 
en een excellente verzorging.

Wij hopen u in 2018 aan boord te mogen begroeten.

Directie en medewerkers
Feenstra Rijn Lijn B.V.

Nico Arnts
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  Vertrek- Aantal Pagina Bestemming/Reis Vaargebied Schip
  datum dagen
23-07-18 13 60 Zuid-Nederland & België Nederlandse en Belgische Wateren Poseidon
23-07-18 7 88 Over de Rijn naar Mainz Rijn  Statendam
23-07-18 13 118 Over de Rijn, Moezel en Saar naar Saarlouis Rijn, Moezel en Saar Rembrandt van Rijn
27-07-18 12 130 Over de Donau en Main naar Wenen, Passau en Würzburg Donau en  Main  Da Vinci
30-07-18 6 28 Zeeland Nederlandse Wateren Azolla
30-07-18 10 104 Over de Rijn en Moezel naar Bernkastel Rijn en Moezel Salvinia
30-07-18 13 112 Over de Rijn naar Breisach ‘Zwitserland’ Rijn  Statendam
Augustus    
04-08-18 10 56 Texel & IJsselmeer Nederlandse Wateren Rembrandt van Rijn
06-08-18 6 80 Over de Rijn en Moezel naar Cochem Rijn en Moezel Azolla
06-08-18 13 120 Over de Rijn, Moezel en Saar naar Luxemburg Rijn, Moezel en Saar Poseidon
09-08-18 10 102 Over de Rijn naar Mannheim Rijn  Salvinia
09-08-18 7 42 Het Groene Hart & de Randmeren Nederlandse Wateren Horizon
13-08-18 10 50 Rondreis Holland Nederlandse Wateren Azolla
13-08-18 10 106 Over de Rijn en Moezel naar Bernkastel Rijn en Moezel Statendam
13-08-18 4 67 Snoepreisje Duitsland Rijn Rembrandt van Rijn
16-08-18 13 116 Vierlandencruise naar Basel Rijn   Rembrandt van Rijn
20-08-18 6 22 Noord-Nederland Nederlandse Wateren Salvinia
20-08-18 13 62 Noord-Nederland, Emden & Leer Nederlandse Wateren Poseidon
23-08-18 10 100 Over de Rijn en Neckar naar Heidelberg en Eberbach Rijn en Neckar Azolla
23-08-18 9 98 Over de Rijn en Moezel naar Cochem en Rüdesheim  Rijn en Moezel Statendam
27-08-18 6 34 Zuid-Holland en Brabant - Combi 1 Nederlandse Wateren Salvinia
28-08-18 7 86 Wijnfeesten aan de Moezel Rijn en Moezel Rembrandt van Rijn
September    
01-09-18 8 35 Zeeland - België Combi 2 Nederlandse en Belgische Wateren Salvinia
01-09-18 5 71 Over de Rijn naar Keulen en Boppard Rijn  Statendam
03-09-18 6 22 Noord-Nederland Nederlandse Wateren Azolla
03-09-18 13 118 Over de Rijn, Moezel en Saar naar Saarlouis Rijn, Moezel en Saar Rembrandt van Rijn
06-09-18 7 14 Fietscruise Friesland   Nederlandse Wateren Horizon
08-09-18 8 36 Maasroute en Limburg - Combi 3 Nederlandse Wateren Salvinia
10-09-18 6 29 Midden Nederland  Nederlandse Wateren Azolla
15-09-18 7 40 Puur Nederland Nederlandse Wateren Rembrandt van Rijn
17-09-18 6 80 Over de Rijn en Moezel naar  Cochem Rijn en Moezel Azolla
17-09-18 6 78 Over de Rijn naar Rüdesheim Rijn  Salvinia
20-09-18 7 44 Maastricht met een vleugje België   Nederlandse en Belgische Wateren Horizon
24-09-18 6 31 Antwerpen  Nederlandse en Belgische Wateren Azolla
24-09-18 6 22 Noord-Nederland Nederlandse Wateren Salvinia
24-09-18 4 65 Minicruise Middenrijn langs de Loreley Rijn  Statendam
27-09-18 7 15 Fietscruise Rijn & Moezel Rijn en Moezel Horizon
Oktober    
01-10-18 6 78 Over de Rijn naar Rüdesheim Rijn Azolla
01-10-18 6 80 Over de Rijn en Moezel naar  Cochem Rijn en Moezel Salvinia
04-10-18 7 90 Romantische Rijn Rijn   Horizon
04-10-18 4 67 Snoepreisje Duitsland Rijn Da Vinci
08-10-18 7 94 Over de Rijn en Moezel naar Cochem en Boppard Rijn en Moezel Da Vinci
08-10-18 6 30 Kaartcruise Zeeland - Brugge Nederlandse Wateren Azolla
08-10-18 6 24 Hanzestedencruise Nederlandse Wateren Salvinia
08-10-18 4 65 Minicruise Middenrijn langs de Loreley Rijn  Statendam
09-10-18 6 82 Spijs & Wijn op de romantische Rijn Rijn Rembrandt van Rijn
11-10-18 7 96 Sprookjesachtige Moezel   Rijn en Moezel Horizon
15-10-18 6 80 Over de Rijn en Moezel naar  Cochem Rijn en Moezel Azolla
15-10-18 6 19 Verrassingscruise Nederlandse Wateren Salvinia
15-10-18 4 65 Minicruise Middenrijn langs de Loreley Rijn  Statendam
16-10-18 4 67 Snoepreisje Duitsland Rijn Rembrandt van Rijn
19-10-18 6 82 Spijs & Wijn op de romantische Rijn Rijn Rembrandt van Rijn
November    
25-11-18 4 135 Kerstmarktcruise Düsseldorf  Rijn  Salvinia
29-11-18 4 136 Kerstmarktcruise Düsseldorf, Keulen & Bonn Rijn  Salvinia
December    
02-12-18 4 137 Kerstmarktcruise Bonn, Keulen & Düsseldorf Rijn  Salvinia
06-12-18 4 135 Kerstmarktcruise Düsseldorf  Rijn  Salvinia
09-12-18 4 135 Kerstmarktcruise Düsseldorf  Rijn  Salvinia
13-12-18 4 134 Kerstmarktcruise Antwerpen vanuit Rotterdam  Nederlandse en Belgische Wateren Salvinia
20-12-18 8 140 Kerstcruise Nederland & België Nederlandse en Belgische Wateren Rembrandt van Rijn
21-12-18 7 138 Kerstcruise Duitsland Rijn Poseidon
21-12-18 8 144 Ervaar de Kerstsfeer  Rijn  Calypso
23-12-18 11 142 Kerst- en Nieuwjaarcruise Mainz Rijn  Antonio Bellucci
29-12-18 5 145 Een feestelijk Nieuwjaar  Nederlandse Wateren Calypso
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  Vertrek- Aantal Pagina Bestemming/Reis Vaargebied Schip
  datum dagen
Maart
30-03-18 6 74 Paascruise over de Rijn en Moezel naar Cochem   Rijn en Moezel Statendam
31-03-18 6 20 Paascruise Nederland Nederlandse Wateren Poseidon
April    
09-04-18 6 22 Noord-Nederland Nederlandse Wateren Azolla
09-04-18 5 72 Over de Rijn naar Boppard Rijn Salvinia
10-04-18 4 67 Snoepreisje Duitsland Rijn Rembrandt van Rijn
16-04-18 6 80 Over de Rijn en Moezel naar Cochem Rijn en Moezel Azolla
16-04-18 5 18 Bollencruise Nederlandse Wateren Salvinia
16-04-18 4 65 Minicruise Middenrijn langs de Loreley Rijn  Statendam
18-04-18 8 46 Nederland & België (vanaf Rotterdam) Nederlandse en Belgische Wateren Horizon
23-04-18 6 29 Midden Nederland Nederlandse Wateren Azolla
23-04-18 4 65 Minicruise Middenrijn langs de Loreley Rijn  Statendam
24-04-18 7 94 Over de Rijn en Moezel naar Cochem en Boppard Rijn en Moezel Rembrandt van Rijn
28-04-18 4 67 Snoepreisje Duitsland Rijn Da Vinci
30-04-18 6 31 Antwerpen Nederlandse en Belgische Wateren Azolla
30-04-18 6 80 Over de Rijn en Moezel naar  Cochem Rijn en Moezel Salvinia
30-04-18 15 124 Over de Rijn, Main en Donau naar Passau Rijn, Main en Donau Rembrandt van Rijn
30-04-18 4 65 Minicruise Middenrijn langs de Loreley Rijn  Statendam
Mei    
01-05-18 6 76 Rijn in Vlammen Rijn Da Vinci
06-05-18 7 38 Nederlands Erfgoed Nederlandse Wateren Da Vinci
07-05-18 10 52 Over de Maas naar Dinant  Nederlandse en Belgische Wateren Azolla
07-05-18 6 22 Noord-Nederland Nederlandse Wateren Salvinia
07-05-18 5 70 Over de Rijn van Keulen naar Boppard Rijn  Statendam
12-05-18 9 98 Over de Rijn en Moezel naar Cochem en Rüdesheim  Rijn en Moezel Statendam
14-05-18 6 78 Over de Rijn naar Rüdesheim Rijn  Salvinia
16-05-18 11 58 Nederland op z’n mooist   Nederlandse Wateren Poseidon
17-05-18 10 54 Gent & Brugge Nederlandse en Belgische Wateren Azolla
17-05-18 7 90 Romantische Rijn Rijn   Horizon
21-05-18 10 104 Over de Rijn en Moezel naar Bernkastel Rijn en Moezel Salvinia
21-05-18 7 88 Over de Rijn naar Mainz Rijn  Statendam
24-05-18 13 116 Vierlandencruise naar Basel Rijn Da Vinci
28-05-18 6 22 Noord-Nederland Nederlandse Wateren Azolla
28-05-18 13 60 Zuid-Nederland & België Nederlandse en Belgische Wateren Poseidon
28-05-18 10 106 Over de Rijn en Moezel naar Bernkastel Rijn en Moezel Statendam
31-05-18 10 102 Over de Rijn naar Mannheim Rijn  Salvinia
31-05-18 7 44 Maastricht met een vleugje België   Nederlandse en Belgische Wateren Horizon
Juni    
04-06-18 6 28 Zeeland Nederlandse Wateren Azolla
06-06-18 12 128 Over de Donau naar Wenen, Bratislava en Budapest Donau Rembrandt van Rijn
08-06-18 13 112 Over de Rijn naar Breisach ‘Zwitserland’ Rijn  Statendam
11-06-18 10 100 Over de Rijn en Neckar naar Heidelberg en Eberbach Rijn en Neckar Azolla
11-06-18 6 24 Hanzestedencruise Nederlandse Wateren Salvinia
11-06-18 13 120 Over de Rijn, Moezel en Saar naar Luxemburg Rijn, Moezel en Saar Poseidon
16-06-18 14 126 Over de Donau , Main en Rijn van Passau naar Arnhem Donau, Main en Rijn Rembrandt van Rijn
18-06-18 6 78 Over de Rijn naar Rüdesheim Rijn Salvinia
21-06-18 10 54 Gent & Brugge Nederlandse en Belgische Wateren Azolla
21-06-18 11 108 Over de Rijn naar het Franse Straatsburg Rijn  Statendam
25-06-18 6 22 Noord-Nederland Nederlandse Wateren Salvinia
25-06-18 13 62 Noord-Nederland, Emden & Leer Nederlandse Wateren Poseidon
28-06-18 7 15 Fietscruise Rijn & Moezel Rijn  en Moezel Horizon
29-06-18 13 116 Vierlandencruise naar Basel Rijn   Rembrandt van Rijn
Juli    
02-07-18 6 78 Over de Rijn naar Rüdesheim Rijn Azolla
02-07-18 6 26 IJsselmeerspecial ‘De Gouden Cirkel’  Nederlandse Wateren Salvinia
02-07-18 7 92 Over de Rijn en Moezel naar Boppard en Cochem Rijn en Moezel Statendam
09-07-18 6 32 Maastricht Nederlandse Wateren Azolla
09-07-18 6 80 Over de Rijn en Moezel naar  Cochem Rijn en Moezel Salvinia
09-07-18 13 114 Over de Rijn naar Basel Rijn Poseidon
09-07-18 13 110 De hoogtepunten van de Rijn & Moezel Rijn en Moezel Statendam
11-07-18 8 48 Nederland & België Nederlandse en Belgische Wateren Rembrandt van Rijn
16-07-18 6 80 Over de Rijn en Moezel naar  Cochem Rijn en Moezel Azolla
16-07-18 6 33 Zeeuws genieten Nederlandse Wateren Salvinia
17-07-18 12 128 Over de Donau naar Wenen, Bratislava en Budapest Donau Da Vinci
18-07-18 6 84 Die schöne Loreley Rijn Rembrandt van Rijn
23-07-18 6 22 Noord-Nederland Nederlandse Wateren Azolla
23-07-18 6 26 IJsselmeerspecial ‘De Gouden Cirkel’  Nederlandse Wateren Salvinia
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Taxi-Direct Service
Met de Taxi-Direct Service wordt u opgehaald 
met een taxi of taxibus bij uw voordeur. De 
taxi’s en taxibussen zijn geschikt voor maxi-
maal 8 personen en brengen u naar het schip. 
Afhankelijk van routes en planningen kunnen 
ritten gecombineerd worden, maar de maxi-
male omrijtijd zal nooit meer bedragen dan 
één uur. Uiteraard wordt u aan het einde van  
de cruise ook weer naar huis gebracht. Meer  
informatie hierover leest u op pagina 166.

Transfer van/naar Antwerpen
Busvervoer van en naar Antwerpen is mo-
gelijk bij de meeste reizen. Voor € 95,- p.p. 
boekt u deze transfer erbij. Op reizen waar-
bij het vertrek in de ochtend is, wordt u de 
dag voor vertrek om 18.00 uur opgehaald en 
krijgt u de avond eerder inschepen er gratis 
bij. Is de inscheping van de reis ‘s middags, 
dan halen wij u op de dag van vertrek op.

Wordt u weggebracht?
Veel van onze reizigers worden weggebracht 
door familie of vrienden. Gezellig! Uw uit-
zwaaiers zijn van harte welkom aan boord 
voor een lekker kopje koffie. Uiteraard willen 
wij alle passagiers goed bedienen. Wij willen 
u vragen het aantal uitzwaaiers daarom te 
beperken tot twee personen, want we heb-
ben maar een beperkt aantal plaatsen. Wij 
hopen dat u hier begrip voor heeft.

Parkeren in Arnhem
Komt u met eigen vervoer, dan kunt u uw 
auto stallen in parkeergarage Rozet. Dat kost 
€ 15,- per dag (prijs 2017). Bij uw reisbe-
scheiden krijgt u hier meer informatie over. 

Informatieplicht
Volgens de Algemene Reisvoorwaarden van 
de ANVR moet u alle persoonlijke gegevens 
verstrekken die voor uitvoering van de reis 
van belang kunnen zijn. Maar ook zaken die 
voor de reiziger zelf, de groep of overige pas-
sagiers belangrijk kunnen zijn, bijvoorbeeld 

beperkingen (geestelijk of lichamelijk). Dit 
komt de verzorging aan boord ten goede.

Mindervaliden
Aan boord gelden strenge veiligheidsvoor-
schriften. Het uitvoeren van noodprocedures 
dient snel en correct te gebeuren. Hierdoor 
behouden wij het recht voor om reizigers uit 
te sluiten van (verdere) deelname aan de reis 
indien een handicap een belemmering blijkt 
te zijn voor het uitvoeren hiervan. Vaak zijn 
schepen niet goed uitgerust voor minder-
validen en ook het personeel is niet opge-
leid voor medische diensten. Voor groepjes 
mindervaliden (uitsluitend onder voldoende 
begeleiding) dient u te allen tijde vooraf  
contact met ons op te nemen.

Rolstoelen en rollators
Gebruik aan boord is niet toegestaan
De veiligheid van onze passagiers aan boord 
gaat ons boven alles. Ook als u minder mo-
biel bent moeten we uw veiligheid kunnen 
garanderen. Daarom moeten we helaas het 
meenemen van hulpmiddelen zoals rolla-
tors of rolstoelen beperken. Geef dit daarom 
meteen aan bij uw boeking. Het meenemen 
van een eigen rollator of rolstoel moet u 
aanvragen en is slechts in zeer gelimiteerde 
hoeveelheid toegestaan. U heeft hier een 
schriftelijke toestemming voor nodig.

Voor de duidelijkheid: het gebruik van 
een rollator of rolstoel aan boord is niet 
toegestaan. U moet zich dus zonder deze 
hulpmiddelen aan boord kunnen verplaat-
sen. Aan wal kunt u natuurlijk wel een rolla-
tor/rolstoel gebruiken. Deze zijn ook bij ons 
te huur voor € 5,-. U kunt er dan de gehele 
reis, aan wal, gebruik van maken. Ook dit 
dient u bij boeking door te geven.

Gebruikt u medicijnen?
Soms ontstaan er in het buitenland misver-
standen over de juiste medicijnen. Wij raden 
u daarom aan recepten mee te nemen in het 

Duits, Frans of Latijn, zodat iedere arts of apo-
theker begrijpt om welke medicatie het gaat.

Preferenties en essenties
Preferenties zijn speciale wensen die bij 
boeking kenbaar worden gemaakt. Indien 
mogelijk proberen wij hieraan te voldoen. 
Anders is dit met essenties. Dan is uw wens 
zo essentieel dat de reisovereenkomst alleen 
door ons zal worden afgesloten wanneer 
vast staat dat aan deze wens ook tegemoet 
kan worden gekomen.

Dieetmaaltijden
Wilt u liever zoutloos, vetarm, vetvrij, sui-
kervrij of vegetarisch eten? Geef die wens 
dan door bij uw boeking. Wilt of moet u 
per se een dieet volgen, lever dan ook uw 
dieetlijst in. De kosten voor een dieet zijn  
€ 4,- p.p.p.d. Deze rekent u aan het einde 
van de reis aan boord af.

Betaalmiddelen
Aan boord kunt u in ieder geval betalen met
contant geld en vaak ook met pin of cre-
ditcard. Op enkele schepen kunt u gebruik 
maken van een soort kaart waarop al uw  
uitgaven worden bijgeschreven. Aan het 
einde van de reis kunt u het totaal van de uit-
gaven aan boord van die schepen contant, 
met pin of met uw creditcard betalen. Met 
uw pinpas kunt u alleen betalen. Er is geen 
mogelijkheid om aan boord contant geld op 
te nemen met uw pinpas. Excursies dienen  
in de meeste gevallen contant betaald te 
worden. Bij boeking kunt u zich hierover  
laten informeren.

Paspoorten
Voor alle reizen waarin u het buitenland aan-
doet, dus ook de Nederlandse reizen waarin 
u buitenlandse plaatsen aandoet, heeft u 
een geldig reisdocument nodig. Vraag bij uw 
gemeentehuis om meer informatie. Maar let 
op: een nieuw paspoort of identiteitskaart 
heeft minimaal een week levertijd!
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ANVR-Reisvoorwaarden 
én Feenstra voorwaarden
Op alle reizen zijn de ANVR-Reisvoorwaarden 
én de aanvullende voorwaarden van Feenstra 
Rijn Lijn van toepassing. De ANVR voorwaar-
den zijn gewijzigd per 1 april 2016, daardoor 
hanteert Feenstra Rijn Lijn nu aanvullende 
voorwaarden. Deze zijn ten alle tijden op te 
vragen voor boeking en te vinden op onze 
website. 

Volledig verzorgd
De vermelde passageprijzen zijn op basis 
van volledige verzorging aan boord. Dat be-
tekent niet alleen de vaste maaltijden, maar 
ook regelmatig een kopje koffie of thee,  
soms met een versnapering erbij. Wilt u meer 
weten over de maaltijden? Kijk dan op de  
pagina van het schip waar u mee reist. Bij elke  
reis wordt er in ieder geval een sfeervol  
Captains- of Farewell Dinner geserveerd. Een 
bijzondere avond waarop u nog eens extra 
verwend wordt, onder andere met een heer-
lijk glas wijn, aangeboden door uw kapitein. 
Voor welke reis u ook kiest, het zal u aan 
boord aan niets ontbreken.

Vakantie op het water
Een schip is een drijvend hotel. Zonder uw 
koffers in en uit te pakken, reist u van de ene 
naar de andere prachtige plek. Onderweg 
vertellen we u van alles over wat er te zien 
is en wat u allemaal kunt ondernemen. Daar 
heeft u ruimschoots de tijd voor. Daarnaast 
doet de bemanning er alles aan om uw ver-
blijf aan boord zo prettig mogelijk te maken. 
Ze houden zoveel mogelijk rekening met uw 
wensen.

Excursies niet inbegrepen
Mensen vestigen zich graag bij het water. 
Zo zijn er langs rivieren vaak zeer interes-
sante steden ontstaan, zeker in Europa. En die 
zijn natuurlijk een bezoekje waard. Daarom  
bieden we onderweg diverse busexcursies 
aan voor een prachtige kijk op de schitte-
rende natuur en de bezienswaardigheden. 
Ook wordt er regelmatig een stadswandeling 
o.l.v. een gids of een bezoek aan een plaatse-
lijke wijnkelder georganiseerd. Aanmelden 
kan aan boord, maar de excursies gaan alleen 
door bij voldoende animo. Door oponthoud 
of andere organisatorische redenen kan het 
soms voorkomen dat een excursie wordt  
gewijzigd of geannuleerd.

Entertainment
Een riviercruise is een avontuur op zich. En 
het prettige is: u bent tot niets verplicht en u 
kunt volledig uw eigen gang gaan. Er heerst 
een ongedwongen sfeer, maar er wordt ook 
van alles georganiseerd. Een avondje bingo,  
karaoke of een quiz, om maar iets te noe-
men. Op de afscheidsavond is er meestal 
livemuziek en bij langere reizen komt er vaak  
een muzikant aan boord voor een gezellige 
dansavond. Tijdens de Paascruises en the-
macruises in de herfst en winter, is er zelfs de 
hele reis livemuziek! Ook op alle cruises van 
de Rembrandt  van Rijn en de Da Vinci is er de 
gehele reis livemuziek. Wilt u liever wat lezen? 
In de lounge liggen verschillende tijdschriften 
en kranten. Ook zijn er volop gezelschaps-
spellen aan boord en op enkele schepen is  
er op het zonnedek zelfs een levensgroot 
dam- of schaakspel.

Actief op vakantie
Gaat u voor een rustige of actieve vakantie? 
Tijdens een riviercruise kan het allemaal.  
U deelt uw vakantie in zoals u dat zelf wilt.  
Er wordt niet de hele dag gevaren, dus na 
het afmeren heeft u alle tijd en gelegenheid 
om iets te ondernemen. Gaat u het prachtige 
landschap in of kiest u voor de levendigheid in 
een stad? De afwisseling onderweg is enorm, 
en ook aan boord heeft u de keus. Actief aan 
de slag met fitnessapparatuur of, zoals op 
sommige schepen, ontspannen in de sauna,  
whirlpool, zwembad of op de zonnebank.

Vaarprogramma 2018
In het vaarprogramma op pagina 4 en 5 ziet 
u in een oogopslag welke reizen wanneer, en 
door welk schip worden uitgevoerd.

Accommodatie aan boord
De hutten aan boord hebben vaak wel de  
faciliteiten, maar lang niet altijd de grootte  
van een hotelkamer. Het zou te ver gaan om  
per schip en per dek alle hutten exact te 
omschrijven. Maar als u een accommodatie  
boekt, kunt u altijd om aanvullende informatie  
vragen. Zo komt u met de juiste verwachtin-
gen aan boord.

WiFi
Op alle Feenstra schepen kunt u gebruik  
maken van het WiFi netwerk (gratis of tegen 
betaling). Het verschilt per schip waar op het 
schip en in welk land/gebied dit te ontvangen 
is. In de bergachtige gebieden en in sluizen 
kan het WiFi signaal wegvallen. Dit kan varië-
ren van enkele uren tot soms een gehele dag.

Avond van tevoren inschepen
Bij de meeste reizen kunt u de avond tevoren 
na 20.00 uur inschepen. Deze extra overnach-
ting, inclusief ontbijt, kost € 35,- p.p. Wilt u 
hier gebruik van maken, geef dit dan door bij 
uw boeking.

Feenstra Rijn Lijn bezorgt u een optimale vakantie. 
Leest u voor het boeken eerst deze algemene informatie. Zo weet u precies wat u kunt 
verwachten en kan Feenstra Rijn Lijn u een optimale vakantie bezorgen. Dat doen we 
overigens niet alleen. De schepen waar al deze mooie reizen mee gemaakt worden, zijn 
eigendom van verschillende rederijen. Feenstra Rijn Lijn bemiddelt tussen hen en u. 
Dus hebben we het in deze brochure over ‘wij’, dan bedoelen we de scheepseigenaren. 
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Algemene informatie

Bernkastel

Antwoord 
op uw vraag
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Roken
Voor alle reizen is er in het schip een algeheel 
rookverbod van kracht. Roken op het zonne-
dek is wel toegestaan.

Toeslag alleengebruik
Wilt u alleen in een hut, maar is er geen 1-per-
soonshut beschikbaar? Afhankelijk van het 
schip en dektype is het beperkt mogelijk om 
voor 30% tot 50% van de kosten van de onbe-
zette plaats een 2-persoonshut te reserveren. 
Twee personen die een 3-persoonshut boeken, 
betalen per persoon 35% van de onbezette 
plaats extra.

Kinderkorting
Kinderen van 0 t/m 2 jaar reizen gratis en voor 
kinderen van 3 t/m 9 jaar geldt een korting van 
50% op de passageprijs, waarbij geldt dat er 
minimaal een volledig betalend persoon per 
kind meereist in dezelfde hut. Kinderbedjes 
dienen zelf meegenomen te worden. Een boe-
king met kinderkorting is altijd op aanvraag.

Boeking en reisbescheiden
De boekingsbevestiging en de reisbeschei-
den sturen we aan de persoon die voor de 
boeking hoofdelijk aansprakelijk is. Bij het 
boeken moet u een deel van de reissom aan-
betalen. Na ontvangst van de totale reissom 
sturen we u ongeveer 8 dagen voor vertrek 
alle benodigde reisbescheiden.

Verzekeringen
Neem het zekere voor het onzekere en sluit van 
tevoren een goede reis- en annuleringsverzeke-
ring af. Dat kan ook via Feenstra Rijn Lijn. Infor-
meer bij uw boeking naar de mogelijkheden.

Annuleringen
Kunt u onverhoopt niet mee, dan moet u dit 
altijd doorgeven. Dat kan tijdens kantooruren 

en op zaterdag tot 15.30 uur. Annuleringen 
worden afgehandeld volgens de aanvullende 
voorwaarden van Feenstra rijn Lijn.

Vaarschema onder voorbehoud
De vaarschema’s in deze brochure zijn altijd 
onder voorbehoud. Er kan van worden afge-
weken als hier volgens Feenstra Rijn Lijn, de 
gezagvoerder of zijn plaatsvervanger een 
goede reden voor is.

Toegewezen aanlegplaatsen
Tijdens de reis proberen we zoveel moge-
lijk dichtbij het centrum aan te leggen. Dit is  
echter afhankelijk van de ligplaats die de  
havenmeester het schip toewijst. In sommige 
gevallen zult u als u minder mobiel bent, met 
taxi of openbaar vervoer naar het centrum 
moeten.

Sluizen & bruggen
Tijdens de reis passeren we soms sluizen of brug-
gen. In enkele gevallen kan wachttijd ontstaan 
bij de sluis, waardoor het vaarschema enige ver-
traging oploopt en we later op onze bestemming 
aankomen. Hierdoor kunnen geplande excursies 
en/of bezoektijden wijzigen. Enkele bruggen zijn 
zo laag dat we alles op het zonnedek moeten  
laten zakken, en het zonnedek uit veiligheids-
overwegingen niet kan worden gebruikt.

Prijzen onder voorbehoud
Onzekere factoren blijven de brandstofkos-
ten en belastingen. Die omstandigheden 
noodzaken ons de reissommen vrijblijvend te 
vermelden. Alleen in uiterste noodzaak zullen 
wij op gepubliceerde reissommen een gemo-
tiveerde toeslag berekenen.

Huisdieren
Het meenemen van huisdieren aan boord is 
niet toegestaan. 

Minimum aantal deelnemers
Een reis gaat alleen door als het minimum aan-
tal deelnemers is bereikt. Dit aantal vindt u in 
de prijskolom van de betreffende reis. Gaat een 
reis niet door dan krijgt u van ons bericht: 
•  reizen t/m 6 dagen: uiterlijk 8 dagen voor 

vertrek
•  reizen vanaf 7 dagen: uiterlijk 14 dagen voor 

vertrek

Feenstra Rijn Lijn noodtelefoon
Gedurende het vaarseizoen zijn we voor drin-
gende gevallen buiten kantooruren bereikbaar 
via telefoonnummer +31 (0)26 445 28 05.  
Laat dit telefoonnummer bij uw familieleden 
en/of kennissen achter.

Algemeen voorbehoud
Fouten, vergissingen en drukfouten in deze 
brochure zijn niet bindend.

Inbegrepen in de passageprijs
•  Vervoer per schip volgens het  

reisprogramma
• De kosten van de accommodatie
• De kosten van alle maaltijden
• Koffie en thee op de gebruikelijke tijden
•  Belastingen en andere heffingen op  

het verblijf

Niet inbegrepen in de passageprijs
• Kosten voor grensdocumenten
• Meerkosten van dieetmaaltijden
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Taxi-Direct Service
• Verzekeringen
• Bijdrage Calamiteitenfonds
• Excursies, tenzij anders vermeld
• Avond eerder inschepen
• Eventuele wijzigingskosten à € 50,-
• Eventuele brandstoftoeslag

Algemene informatie

Bij een boeking van een  
riviercruise in 2018 krijgt u 
een kortingsvoucher. Met 
deze voucher heeft u bij 
boeking van nog een cruise 
met vertrek in 2018 recht op 
een korting. Bij een reis van 
3 of 4 dagen bedraagt de 
korting € 25,- per persoon 
en bij reizen van 5 dagen 
of langer heeft u recht op 
€ 50,- korting per persoon. 
U dient bij boeking van uw 
volgende reis aan te geven 
dat u gebruik wilt maken 
van uw kortingsvoucher. 

* Voorwaarden:
Deze korting, geldig voor maximaal het 
aantal personen van de vorige boeking, is 
uitsluitend inwisselbaar door de hoofdboe-
ker, is éénmalig te gebruiken en niet voor 
contanten in te wisselen. Het voucher kan 
niet worden gebruikt op de kaartcruise. Per 
reis kunt u 1 voucher inwisselen, met uitzon-
dering van de 20-daagse combinatiecruise 
waar elk traject als een aparte reis wordt  
beschouwd.
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Ook dit jaar organiseren wij weer 
open dagen! Op diverse plaatsen 
kunt u onze schepen bekijken. 
Meld u aan voor onze nieuwsbrief 
of ga naar www.feenstrarijnlijn.nl 
voor meer informatie.

Kortingsvoucher!

Bekijk onze 
schepen tijdens 
onze open dagen!

€ 50,- korting bij uw volgende cruise!
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Saar. Blikvangers zijn de Saarschleife, een 
nauwe passage waar de rotsen tot hoog aan 
de hemel reiken, en de plaatsen Saarlouis  
en Saarburg, ook wel het Venetië van het 
Noorden genoemd.

De heerlijke Neckar
De Neckar is in de omgeving van Heidelberg 
op z’n fraaist. De rivier breekt hier door het 
zuidelijke deel van het Odenwaldgebergte. 
Deze nauwe doorgang voert langs prachtige  
rode zandsteenlagen. Verderop zijn in de loop 

der eeuwen talrijke burchten en kastelen  
verrezen. Afgewisseld met de vele pittoreske 
dorpen maakt dit van de Neckar een heerlijke 
vakantiebestemming.

De sfeervolle Main
De Main is de enige doorgang naar de beroem-
de Donau. Deze smalle rivier slingert door een 
sfeervol en afwisselend landschap. De omge-
ving heeft prachtige vergezichten en volop be-
zienswaardigheden in steden als Miltenberg, 
Aschaffenburg, Würzburg en Bamberg. 

De indrukwekkende Donau
Door het Main-Donaukanaal is het toerisme 
naar de mooie Blauwe Donau enorm toege-
nomen. En dat is niet voor niets. De Donau 
ontspringt bij Donaueschingen in het Zwarte  
Woud en legt ongeveer 2850 prachtige  
kilometers af naar de Zwarte Zee, onder-
weg passeren we veel interessante plaatsen 
met grote historische betekenis. Wat dacht 
u van het mooie rijtje Regensburg, Passau, 
Linz, Melk, Wenen, Bratislava en Boedapest. 
U ontdekt er grote verschillen in cultuur, een 
indrukwekkende natuur en een zeer vriende-
lijke bevolking.

De Belgische Maas
De Maas stroomt tussen Luik en Namen 
door, twee gebieden met elk hun eigen 
karakter. Ten noorden van de rivier liggen 
weidse korenvelden en ten zuiden liggen 
heuvels met akkers en bossen die de over-
gang naar de Ardennen aankondigen. Na 
Luik wordt het Maasdal wat smaller, met af 
en toe steile rotswanden aan beide zijden. 
In de omgeving van Namen en Dinant sluipt  
er een vleugje romantiek in het Maasdal. 
Prachtig om in alle rust doorheen te varen.

Met Feenstra Rijn Lijn ontdekt u de mooi-
ste rivieren van Europa. En dan bedoelen 
we echt ontdekken, want op het water 
beleeft u een rivier pas in al zijn glorie,  
inclusief het landschap waar de rivier 
doorheen stroomt. Zo gaan onze reizen 
door Nederland, België, Luxemburg, 
Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Oos-
tenrijk, Hongarije en Slowakije. Elk land 
is weer anders. U geniet gegarandeerd 
van de gevarieerde natuur, dorpen,  
steden en het vele culturele erfgoed. 

Wateren in de Lage Landen
Een riviercruise is de ideale manier om  
ons eigen land en België eens van een  
andere kant te bekijken. Van het pittoreske 
Oudeschild op Texel en een vaart dwars door 
de Haarlemmermeerpolder tot aan de Maas 
en het statige Antwerpen; de variatie doet u 
versteld staan.

De majestueuze Rijn
Veel van onze riviercruises gaan over de 
majestueuze Rijn, één van de belangrijkste 
waterwegen van Europa. De Rijn verbindt de 
Alpen met de Noordzee en onderweg vormt 
de rivier op sommige plekken de grens tus-
sen landen. Na de beroemde waterval bij 
Schaffhausen stroomt hij verder naar Basel.  
Een gedeelte van de oorsponkelijke Bovenrijn  
is niet bevaarbaar. Hier moet de scheepvaart 
uitwijken naar het Grand Canal d’Alsace. 
Op de Bovenrijnse laagvlakte is de begroei-
ing op de oevers weelderig. Het traject tus-
sen Mainz en Koblenz wordt ook wel de 
Romantische Rijn genoemd, vanwege de 
vele kastelen en de steile berghellingen 
aan weerszijden. De Romeinen bouwden 
er ruim 50 vestingwerken. Steden als Bonn, 
Keulen en Düsseldorf zijn met de tijd mee- 
gegaan en hebben zich ontwikkeld tot  
moderne en imposante steden. Zelfs de in-
dustrie in het Ruhrgebied is indrukwekkend. 

De grillige Moezel
De Moezel ontspringt in de Franse Vogezen  
maar over de grens stroomt hij door het meest 
beroemde wijnbouwgebied van Duitsland.  
Daar wemelt het van de romantische en  
historische bezienswaardigheden. In 1963 
besloten Adenauer en De Gaulle tot kana-
lisatie van de Moezel. Dat leidde tot een 
cascade van 14 sluizen en stuwen. Alleen al 
tussen Trier en Koblenz moest een hoogte-
verschil van 120 meter overwonnen worden. 
Gelukkig heeft dat allemaal geen invloed 
gehad op de schoonheid van de Moezel.  
De grillige berghellingen langs de bochtige  
rivier zijn volop begroeid met wijnranken. 
Met sfeervolle plaatsen als Cochem en Trier - 
de oudste stad van Duitsland - is het Moezel-
dal de perfecte streek voor uw vakantie.

De smalle Saar
Feenstra Rijn Lijn reist als één van de  
weinige touroperators ook over de smalle 
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Naar Friesland
De 7-daagse fietscruise naar Friesland voert 
u langs de prachtige Friese Meren en het  
West-Friese Hoorn. De fietsafstanden variëren 
tussen de 10 en 55 kilometer. U mag uiteraard 
per dag zelf beslissen of u gaat fietsen of dat u 
een dagje uitrust en meevaart met het schip. 
Natuurlijk kunt u de omgeving van de aanleg-
plaatsen ook zelf per fiets verkennen.

Rijn en Moezel
Al fietsend geniet u volop van het prachtige 
Rijndal. Het Moezeldal doet daar nog een 
schepje bovenop want u fietst daar werkelijk 
door een omgeving die qua natuurschoon zijn 
gelijke niet kent. Maakt u zich niet druk om 
hoogteverschillen want in het rivierdal is en 
blijft het altijd redelijk vlak. En wist u dat het in 
het Moezeldal vrijwel altijd mooi weer is? 

Eigen fiets of huren?
Op de cruise mag u uw eigen fiets meenemen. 
Wilt u liever een fiets huren? Dat kan ook. Geef 
dan wel bij boeking het juiste type en de goe-
de maat door. Alle fietsen worden met zorg 
behandeld. Aan boord kunt u ook de accu van 
uw elektrische fiets opladen. Een luxe toerfiets 
kost € 72,50 per week. Een E-Bike € 110,- per 
week.

Belangrijke informatie
U bent persoonlijk aansprakelijk voor 

schade aan of diefstal van uw (huur)
fiets. Daarom raden wij u aan een  
goede reisverzekering af te sluiten met 

voldoende dekking. Raadpleeg daar-
voor de polisvoorwaarden. Uw eigen 
fiets neemt u op eigen risico mee.
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Actief op
vakantie!

Fietscruises
Fietscruises worden steeds populairder. 
Het is een ideale combinatie van een
ontspannen vaarvakantie en heerlijk 
fietsen door de prachtige natuur. Aan
het einde van de dagelijkse fietsroute 
ligt uw varende hotel alweer voor u
klaar. Dus u fietst zonder gesleep met 
bagage van de ene naar de andere 
interessante plaats. Eenmaal weer terug 
aan boord geniet u van alle voordelen
die behoren bij een verblijf aan boord 
van een riviercruiseschip.

Twee routes in 2018
Dit jaar bieden we twee geheel verschillende 
routes aan. De te fietsen route wordt voor  
vertrek aan boord doorgenomen en tijdens 
de tocht fietst er een ervaren begeleider mee.  
Natuurlijk kunt u ook zelf uw route uitstippe-
len. 

week.

voldoende dekking. Raadpleeg daar
voor de polisvoorwaarden. Uw eigen 
fiets neemt u op eigen risico mee.

Lieve Liesbeth,
Wat een goed idee van jou, die fietscruise! We genieten volop en onze begeleider laat ons de mooiste plekjes zien. Friesland is echt   fantastisch! Een prachtige manier om  je vakantie te vieren! Tot snel! Jan & Anneke

Liesbeth de Jong Parkweg 722345 GH TielHolland
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Tijdens deze prachtige 7-daagse fietscruise 
door het Rijn- en Moezeldal fietst u op uw  
eigen tempo door schitterende natuur, inte-
ressante steden en dorpjes waar de tijd heeft  
stilgestaan.

Donderdag: 
Arnhem - Düsseldorf
De inscheping voor deze reis geschiedt ge-
woontegetrouw in Arnhem. Tijdens deze 
eerste dag kunt u rustig kennis maken met 
uw medepassagiers en worden de fiets-  
routes en dagprogramma’s met u door- 
genomen. In de loop van de avond meren 
wij af in Düsseldorf waar u nog een wande-
ling kunt maken.

Vrijdag: 
Düsseldorf - Keulen
‘s Ochtends worden de fietsen klaargezet 
voor uw eerste fietstraject naar Keulen.  Ter-
wijl u op de fiets geniet van de interessante 
omgeving vaart het schip naar Keulen, waar 
u weer terug aan boord komt. (fietsafstand 
ca. 50 km)

Zaterdag: Keulen - Remagen - Andernach
Al vroeg in de ochtend varen we verder naar 
Remagen voor een korte stop. Hier begint de 
fietsroute naar Andernach. De geschiedenis 
van deze stad gaat meer dan 2000 jaar terug 
en het is hiermee een van de oudste steden 
aan de Rijn. (fietsafstand ca. 26 km)

Zondag: 
Andernach - Winningen - Koblenz
Na het ontbijt vertrekt u per fiets naar  
Winningen aan de Moezel. De rivier de  
Moezel wordt ingesloten door steile, veelal 
met wijngaarden bedekte berghellingen, 
die samen met de pittoreske dorpjes zorgen 
voor een schitterend geheel. In Winningen 
komt u weer aan boord voor de lunch. Aan 

het begin van de middag kunt u deelnemen 
aan een excursie(*) naar Cochem. Dit po-
pulaire toeristenstadje heeft een prachtige 
burcht en talrijke historische gebouwen in 
de middeleeuwse binnenstad. Het schip 
vaart ondertussen terug naar Koblenz, waar 
de deelnemers van de excursie weer aan 
boord komen. (fietsafstand ca. 30 km)

Maandag: Koblenz - Bonn
Tot de lunch blijven we nog in Koblenz liggen.  
U kunt uiteraard per fiets de omgeving gaan 
verkennen, of breng een bezoekje per ka-
belbaan aan de boven op de berg gelegen  
vesting. ‘s Middags vervolgen we onze reis 
naar de voormalige hoofdstad van Duits-
land, Bonn.

Dinsdag: Bonn - Keulen - Düsseldorf
Vanaf Bonn start alweer de laatste fietsroute 
van deze cruise die u vandaag naar Keulen 
leidt. Zodra iedereen weer aan boord is va-
ren we door naar Düsseldorf. Net achter het 
oude centrum vindt u winkels in overvloed. 
Aan boord treft de bemanning ondertus-
sen alle voorbereidingen voor het Captains  
Dinner. (fietsafstand ca. 30 km)

Woensdag: Düsseldorf - Arnhem
Deze afwisselende reis is bijna ten einde. 
Rond het middaguur passeren wij de grens 
en om 14.00 uur arriveren wij in Arnhem. Wij 
zijn er zeker van dat u nog vaak terug zult 
denken aan al het moois dat u tijdens deze 
reis heeft gezien.

• Welkomstcocktail

• Eén avond met live entertainment

• Fietsroutes

• Fietsverhuur mogelijk

• Captains Dinner
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Fietscruise Rijn & Moezel

7 dagen
v.a.  € 650,-

Horizon (pag. 158 )

7-daagse Fietscruise Rijn & Moezel

Prijzen:

Vertrekdata                              Horizon
Juni 28 
September  27
 
Hoofddek 
3p-hut 670 650
2p-hut B 720 700
2p-hut   750 730
1p-hut 915 895
 
Promenadedek 
2p-hut 815 795

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Horizon 65

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

• Fiets huren is mogelijk, zie pagina 13.
•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  

voor € 99,- p.p. Transport van uw eigen fiets is  
helaas niet mogelijk.

•   Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond  
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 95,- p.p. 
Transport van uw eigen fiets is helaas niet mogelijk.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.
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Tijdens deze fietscruise passeert u al fietsend de 
mooiste plekjes die Friesland te bieden heeft. 
De fietsroutes voeren u door dorpjes langs de 
Friese meren tot aan het West Friese Hoorn. Ge-
niet onderweg van de prachtige landschappen. 
Maak ook eens een tussenstop voor een kopje 
koffie, of een lekker wijntje op één van de vele 
terrasjes waar u langs komt.

Donderdag 6 september: 
Arnhem - Zutphen - Deventer
We heten u van harte welkom aan boord van 
de Horizon. De bemanning zal zorg dragen 
voor uw fiets en bagage. Om 9.30 uur gooien 
we de trossen los en zetten over de IJssel koers 
naar Zutphen. Hier begint uw eerste fietsroute. 
Door het Gelders en Overijsels landschap fietst 
u in uw eigen tempo naar Deventer, waar we 
ook overnachten. Na het diner heeft u de gele-
genheid om de Hanzestad te gaan verkennen. 
(Fietsafstand ca. 30 km)

Vrijdag 7 september: 
Deventer - Urk - Lemmer
Deze ochtend genieten we al varend van de 
omgeving. Aan het eind van de ochtend arrive-
ren we in Urk. Voor de fietsliefhebbers is dit het 
startpunt van de fietstocht naar de eerste Friese 
plaats Lemmer. Als u ervoor kiest om met het 
schip mee te varen kunt u in de namiddag nog 
een fietstochtje maken in de omgeving van 
Lemmer naar bijvoorbeeld het Woudastoom-
gemaal.  (Fietsafstand ca. 30 km)

Zaterdag 8 september: Lemmer - Sneek
Na het ontbijt staan de fietsen al aan wal. Een 
mooie route door de natuur en langs de Friese 
meren brengt u naar de bestemming van van-
daag, Sneek. In de binnenstad treft u mooie en 
bekende  monumenten zoals de Waterpoort, het 
stadhuis en de Grote kerk. In de cafés en op de 
gezellige terrassen kunt u even bijkomen van de 
fietstocht. (Fietsafstand: ca. 55 km)

Zondag 9 september: Sneek - Harlingen
Voor de route naar Harlingen heeft u keuze 
uit diverse afstanden. Het schip moet via het 
Prinses Margrietkanaal en Leeuwarden naar 
Harlingen varen. U heeft voldoende tijd om 
onderweg te stoppen in één van de vele leuke 
Friese plaatsjes of om Harlingen alvast te bekij-
ken. Tegen het einde van de middag arriveert 
het schip in Harlingen. Dit traject kunt u zowel 
fietsend als varend afleggen. Aan u de keus. 
(Fietsafstand 35-50 km)

Maandag 10 september: 
Harlingen - Medemblik - Hoorn
In de ochtend varen we via de Waddenzee  
terug naar het IJsselmeer en maken we de over-
steek naar Medemblik. Hier begint uw fiets- 
tocht deels over de dijken van het IJsselmeer 
naar Hoorn. (Fietsafstand ca. 23-45 km)

Dinsdag 11 september: 
Hoorn - Utrecht - Wijk bij Duurstede
We verlaten Hoorn al vroeg en maken een 
korte stop in Utrecht om de fietsen van boord 
te halen. Het laatste fietstraject van deze cruise 
begint in Utrecht en zal eindigen in Wijk bij 
Duurstede, waar het schip ondertussen is aan-
gekomen. (Fietsafstand ca. 28 km)

Woensdag 12 september: 
Wijk bij Duurstede - Arnhem
Met flink wat kilometers in de benen komt aan 
deze mooie reis een einde. Om 14.00 uur arrive-
ren wij weer aan de kade in Arnhem en nemen 
wij afscheid van u.

• Welkomstcocktail

• Eén avond met live entertainment

• Fietsroutes

• Fietsverhuur mogelijk

• Captains Dinner

Fietscruise Friesland

7 dagen
v.a.  € 635,-

Horizon (pag. 158 )

7-daagse Fietscruise Friesland

Prijzen:

Vertrekdata  Horizon
September  6
 
Hoofddek 
3p-hut  635
2p-hut B  685
2p-hut    715
1p-hut  880
 
Promenadedek 
2p-hut  780

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn 
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Horizon 65

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

• Fiets huren is mogelijk, zie pagina 13.
•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  

voor € 99,- p.p. Transport van uw eigen fiets is  
helaas niet mogelijk.

•   Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond  
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 95,- p.p. 
Transport van uw eigen fiets is helaas niet mogelijk.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.
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Gouden klassiekers  
Een aantal van onze reizen geniet al jaren 
een ongekende populariteit. Daarom zijn 
deze bestaande reizen wederom in ons pro-
gramma opgenomen. Her en der zijn deze 
reizen in het programma aangepast en in 
een enkel geval zijn er nieuwe plaatsen toe-
gevoegd. Zo mag de 5-daagse Bollencruise 
met de Salvinia niet ontbreken in het pro-
gramma. Via het IJsselmeer en Den Helder 
vaart u langs de schitterende bloemenvel-
den. Of stap aan boord van de Azolla voor de 
6-daagse reis naar Maastricht. De gezelligste 
en oudste winkelstad van Nederland is bij 
velen zeer geliefd. 

Toppers in het noorden 
Ontdek de noordelijke provincies van ons 
land eens vanaf het water. Onze populaire 
6-daagse reis naar Noord-Nederland brengt 
u via de Friese wateren naar o.a. Texel en de 
kaasstad Alkmaar. Misschien is de 10-daagse 
Rondreis Holland iets voor u, dwars door 
Noord- en Zuid-Holland. Een gevarieerde reis 
met plaatsen als Medemblik, Texel, Alkmaar 
en Amsterdam. Andere hoogtepunten zijn 
Alphen aan den Rijn, Gouda, Wijk bij Duur-
stede en natuurlijk het lieflijke Kinderdijk. 
Tijdens de 13-daagse reis Noord-Nederland 
Emden & Leer doorkruist de Poseidon Fries-
land en Groningen tot in de meest westelijke 
haven van Duitsland. 

Recht uit het hart
Ook het midden van ons land is prachtig. 
Bekijk het eens van een andere kant tijdens 
de 6-daagse cruise door Midden-Nederland. 
U vaart langs steden als Kampen, Gouda en 
Wijk bij Duurstede. De 6-daagse Hanzeste-
dencruise neemt u mee op ontdekkingsreis 
langs zes Hanzesteden aan de IJssel. De 
eeuwenoude panden uit de VOC-tijd geven 
deze steden een unieke sfeer. Tijdens de 
6-daagse IJsselmeerspecial bezoekt u onder 
andere Urk, Monnickendam, Enkhuizen en 

Medemblik. Een veelzijdige cruise die een 
goed beeld geeft van het leven aan de voor-
malige Zuiderzee. De reis met vertrek op 23 
juli is te combineren met de voorafgaande 
cruise Zeeuws genieten. Het tussenliggende 
weekend boekt u erbij en blijft u gezellig aan 
boord. Tijdens de Puur Nederland cruise ont-
dekt u in 7 dagen de grachtenstad Amster-
dam en prachtige plaatsen zoals Hoorn en 
Urk. Op de terugweg over de IJssel slaan we 
Hanzesteden als Deventer en Zutphen ze-
ker niet over. Ook de 7-daagse reis door Het 
Groene Hart staat weer in het programma. 
Stap aan boord van de Horizon en geniet 
van deze bijzondere reis. We varen over de 
Randmeren, via Zaandam en dwars door het 
Groene Hart naar Gouda. 

Zuidelijke glorie 
Limburg, Zeeland en België hebben bijzon-
der veel te bieden. Ga mee met de Azolla en 
boek de 6-daagse cruise naar Antwerpen. 
Naast een bezoek aan deze bourgondische 
havenstad, wordt onder andere ook een  
bezoek gebracht aan Middelburg en 
Schoonhoven. Onze reis naar Zeeland is 
ook nog steeds erg geliefd. U bezoekt onder  
andere Goes, Vlissingen, Middelburg en Vee-
re. Bewonder de imposante Deltawerken of 
geniet van een smakelijke Zeeuwse bolus. Of 
stap aan boord van de Rembrandt van Rijn 
voor de 8-daagse cruise Nederland & België. 
Over de Maas en het Albertkanaal brengen 
we u naar Antwerpen voor een middagje 
winkelen op de Keyserlei of een bezoek aan 
de Zoo. Tijdens de 10-daagse reis naar Gent 
en Brugge heeft u uitgebreid de tijd om deze 
bijzondere plaatsen te bekijken. Maar ook 
Antwerpen, Willemstad en Terneuzen doen 
we aan. Krijgt u niet genoeg van het zuiden? 
Boek dan de langere 13-daagse cruise door 
Zuid-Nederland & België met de Poseidon 
en ontdek prachtige steden als Namen, met 
zijn Citadel, Huy en Dinant. Misschien combi-
neert u liever? Dat kan ook! Met de geliefde 

combinatiereizen van de Salvinia hebben 
we weer drie interessante reizen door zuide-
lijk Nederland voor u samengesteld. U kunt 
deze reizen los boeken of met elkaar combi-
neren. Zo ontstaan reizen van 6, 8, 13, 15 of 
20 dagen. We doorkruisen Zeeland, Brabant, 
Utrecht, Zuid-Holland, Limburg en Gelder-
land tijdens deze drie unieke ontdekkings-
reizen! 

Vijf prachtige nieuwe reizen 
Dit jaar bieden we u, naast de prachtige  
bestaande reizen, 5 nieuwe cruises aan. Wat 
dacht u van de vernieuwde 6-daagse Paas-
cruise met de Poseidon. Vaar langs prach- 
tige vesting plaatsen en geniet van de  
Nederlandse cultuur. Gaat u meer voor het 
bourgondische leven? Bekijk dan eens de 
8-daagse cruise Maastricht met een vleug-
je België dit jaar met vertrek uit Arnhem.  
Ga mee met de Horizon en verken, naast 
Maastricht en Antwerpen, prachtige steden 
als Luik en Roermond. Een andere nieuwe 
combinatie reis met de Zuiderburen van de 
Horizon is de 8 daagse Nederland & België 
vanuit Rotterdam in het voorjaar. En dan is er 
nog de 11-daagse Nederland op zijn Mooist. 
Een leuke reis met de Poseidon die prach-
tige steden in Nederland van Willemstad 
in het zuiden tot Texel in het noorden aan 
doet. Voor de cultuurliefhebber is het volop 
genieten met de laatste nieuwe reis van de  
Da Vinci. Tijdens de 7-daagse cruise staat  
namelijk het Nederlands Erfgoed centraal. 

Zullen wij voor u kiezen? 
Kunt u niet kiezen, of houdt u ervan om 
verrast te worden? Stap dan aan boord van 
de Salvinia voor een 6-daagse Verrassings-
cruise. Bestemming voor u onbekend, wel 
verklappen we u alvast dat we een aantal 
plaatsen aandoen die normaal gesproken 
niet, of maar zelden, in het vaarschema wor-
den opgenomen. 

16 17

Schitterende 
wateren!

Riviercruises Nederland & België
Nederland staat wereldwijd bekend om zijn rijke cultuur. En dan hebben we het 
niet alleen over de molens van Kinderdijk, tulpen en klompen. Wat dacht u van 
onze deltawerken of prachtige Hanzesteden als Zutphen, Hasselt en Doesburg. 
Het bourgondische België kent een bewogen historie met mooie belforten en 
unieke plaatsen zoals Brugge, Brussel, Antwerpen en Namen.
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Deze prachtige cruise voert u in vijf dagen langs 
de weidse bollenvelden van Noord-Holland. Die 
staan in deze periode volop in bloei. Een machtig  
gezicht en een overweldigende kleurenpracht. 
Op de terugweg bekijken we ook Wijk bij  
Duurstede nog even. 

Maandag 16 april: Arnhem - Kampen
Wij heten u van harte welkom aan boord en 
vertrekken om 09.30 uur vanuit Arnhem. Al 
snel draaien wij de IJssel op richting onze 
eerste bestemming: Kampen. In loop van de 
middag komen wij hier aan. Deze Hanzestad 
kent een eeuwenlange traditie van handel en 
scheepvaart. Wanneer u door de straten en 
steegjes loopt, herkent u het rijke verleden 
aan de gevels.

Dinsdag 17 april: 
Kampen - Den Oever - Den Helder
We verlaten de smalle IJssel en steken het 
IJsselmeer over naar onze volgende bestem-
ming, Den Oever. Hier maken we een korte 
stop. Na de lunch staan de bussen klaar voor 
een bustocht door de streek(*). De prachtige 
tocht langs de heerlijk geurende en kleurrijke 
bollenvelden is één van de hoogtepunten van 
deze reis. Het schip vaart ondertussen door 
naar Den Helder waar de deelnemers van de 
excursie weer aan boord komen. Hier zullen 
we ook de nacht doorbrengen.

Woensdag 18 april: 
Den Helder - Alkmaar
Deze ochtend zal uw uitzicht voorname-
lijk bestaan uit bollenvelden die in volle 
bloei staan. We varen langzaam van Den 
Helder naar Alkmaar zodat u optimaal van 
het uitzicht kunt genieten. Na de lunch 
heeft u de mogelijkheid om Alkmaar te ver-
kennen. In de binnenstad kunt u heerlijk  
winkelen. De leuke boetiekjes en waren- 

huizen worden afgewisseld met de vele  
monumentale panden. Of bezoek Het Hollands  
Kaasmuseum dat gevestigd is in het histori-
sche Waaggebouw. 

Donderdag 19 april: 
Alkmaar - Wijk bij Duurstede
We vertrekken al vroeg uit Alkmaar en ver-
laten de Zaan- en Bollenstreek. Over het  
Amsterdam Rijnkanaal zetten we koers naar 
Wijk bij Duurstede. ’s Avonds kunt u aan 
boord genieten van het Captains Dinner en 
een feestelijke afscheidsavond. 

Vrijdag 20 april: 
Wijk bij Duurstede - Arnhem
De laatste dag van deze reis is al weer aan-
gebroken. We verlaten Wijk bij Duurstede en  
varen over de Nederrijn naar Arnhem. In de 
ochtend geniet u nog van koffie met wat lek-
kers en aansluitend van een uitgebreide lunch. 
Om 14.00 uur meren wij af in Arnhem, waar-
mee een einde is gekomen aan deze prachtige 
reis en wij afscheid van u nemen. Tot ziens!

• Welkomstdrankje

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Diverse begeleide wandelingen

• Eén avond met live entertainment

• Captains Dinner

• Uitgebreide afscheidslunch

Durft u het aan? U stapt aan boord in de we-
tenschap dat u uitstekend verzorgd gaat wor-
den, dat u prachtige plekken te zien krijgt, dat u  
heerlijk zult ontspannen en dat u misschien wel 
vrienden voor het leven maakt. Alleen weet u niet 
waar u naar toe reist! Stap ook eens aan boord bij 
onze Verrassingscruise, een reis die elk jaar weer 
populair is onder onze passagiers.

Vertrek uit Arnhem
Zoals gebruikelijk wordt er op de eerste dag 
van de reis ingescheept in Arnhem. Ook voor 
deze reis kunt u gebruik maken van de Taxi-
Direct Service en/of indien gewenst de avond 
van tevoren inschepen. Om 09.30 uur laten we  
Arnhem achter ons en zetten koers naar een 
voor u onbekende bestemming.

Bestemming onbekend
U weet van tevoren niet welke route er wordt 
gevaren en welke plaatsen er worden aan-
gedaan. De enige informatie die wij u vooraf 
kunnen verstrekken, is dat er iedere dag een 
andere interessante plaats zal worden bezocht. 
Wij kunnen u echter garanderen dat wij u een 
unieke reis aanbieden. Of de plaatsen die in het 
programma zijn opgenomen nu groot of klein 
zijn, stuk voor stuk zijn zij een bezoek meer dan 
waard.

Unieke mogelijkheden
De Verrassingscruise wordt uitgevoerd door 
de Salvinia. Dit comfortabele schip is uitgerust 
met zogenaamde spudpalen en kan daarmee 
in tegenstelling tot andere schepen ook af-
meren op plaatsen waar voorzieningen zoals 
meerpalen en bolders ontbreken. Een leuke 
bijkomstigheid is dat de Salvinia beschikt over 
een open tenderboot met 60 zitplaatsen, waar-
mee in sommige plaatsen ook een rondvaart 
door de stad gemaakt kan worden.

U komt niets te kort
De verzorging aan boord is zoals u gewend 
bent. ’s Morgens staat er een heerlijk ontbijt-
buffet dat overgaat in het lunchbuffet. Het  
diner wordt aan tafel geserveerd. Natuurlijk 
serveren wij op de gebruikelijke tijden een 
kopje koffie of thee. Ook het altijd gewaardeer-
de Captains Dinner zal niet ontbreken. Laat het 
eens geheel aan ons over om uw reisdoel te 
bepalen en wij zorgen ervoor dat u een onver-
getelijke reis zult beleven.

• Welkomstdrankje

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Diverse begeleide wandelingen

• Eén avond met live entertainment

• Captains Dinner

• Uitgebreide afscheidslunch
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VerrassingscruiseBollencruise

6 dagen
v.a.  € 485,-

5 dagen
v.a.  € 405,-

Salvinia (pag. 146 )

5-daagse Bollencruise

Prijzen:

Vertrekdata  Salvinia
April  16
 
Hoofddek 
3p-hut (bovenbed)  405
2p-hut B  405
2p-hut  515
2p-hut Plus (met 3e bovenbed) 545
1p-hut  645
 
Promenadedek 
3p-hut (bovenbed)  455
2p-hut (2 p bed)  560
2p-hut  560
1p-hut  700

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn 
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke-

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Salvinia 75

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond 
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) incl. avond  
eerder inschepen is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Salvinia (pag. 146 )

6-daagse Verrassingscruise

Prijzen:

Vertrekdata  Salvinia
Oktober  15
 
Hoofddek 
3p-hut (bovenbed)  485
2p-hut B  485
2p-hut  615
2p-hut Plus (met 3e bovenbed) 655
1p-hut  770
 
Promenadedek 
3p-hut (bovenbed)  555
2p-hut (2 p bed)  675
2p-hut  675
1p-hut  845

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Salvinia 75

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) incl. avond  
eerder inschepen is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.
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u te weten wanneer u een bezoek brengt aan  
het Zuiderzeemuseum. Aan het begin van de 
middag varen we verder het IJsselmeer op naar 
Medemblik. Deze in West-Friesland gelegen 
stad is vooral bekend door de watersport. 

Dinsdag 3 april: Medemblik - Hasselt 
Tijdens het ontbijt gooien we de trossen los en 
steken we het IJsselmeer over richting Hasselt. 
Via de IJssel en het Zwarte Water bereiken we 
aan het begin van de middag onze bestem-
ming. Tijdens een wandeling langs de grachten 
en door de smalle straatjes krijgt u een goed 
beeld van het verleden van deze Hanzestad.

Woensdag 4 april: Hasselt - Deventer  
We vervolgen onze reis verder stroomopwaarts 
op de IJssel naar Deventer. Deze stad behoort 
tot één van de oudste steden van Nederland. 
Het welvaren uit de gouden eeuw is nog steeds 

terug te vinden in de grote koopmanshuizen  
in de binnenstad. ’s Avonds wordt u door de 
kapitein uitgenodigd voor het Captains Dinner.

Donderdag 5 april: 
Deventer - Arnhem
De laatste dag van deze reis is aangebroken. 
Rond 14.00 uur arriveert het schip in Arnhem 
en nemen we afscheid van u. Wij hopen dat 
u heeft genoten van deze mooie en gezellige 
Paascruise.

• Gratis avond eerder schepen

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• High Tea

• Twee avonden met live entertainment

• Captains Dinner
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Zaterdag 31 maart: 
Arnhem - Zaandam
De inscheping van deze nieuwe Paascruise  
geschiedt op zaterdagochtend in Arnhem.  
Zodra iedereen aan boord is gooien we om 
09.30 uur de trossen los en varen we naar onze 
eerste bestemming, Zaandam. Onderweg zal 
de bemanning aan u worden voorgesteld en 
kunt u nader kennis maken met uw mede- 
passagiers. Na het diner kunt u nog een  
wandeling maken door het centrum van de 
stad die wereldwijd bekend is om de prachtige 
houten Zaanse huisjes en de mooie gekleurde 
houten molens. 

Zondag 1 april: 
Zaandam - Hoorn
Vandaag is het eerste Paasdag. In het res-
taurant staat een heerlijk paasontbijt voor u 
klaar. Na het ontbijt kunt u de gehele ochtend  
gebruiken om het centrum van Zaandam of de 
Zaanse Schans te bezoeken. Tijdens de lunch 
vervolgen we onze reis naar Hoorn. Een leuke 
winkelstad met een sfeervol centrum. De le-
vendige haven herbergt veel bezienswaardig-
heden uit het rijke VOC-verleden.  

Maandag 2 april: 
Hoorn - Enkhuizen  - Medemblik
Al vroeg varen we langs de kustlijn van het  
Markermeer naar het noorden. Het eerste 
plaatsje waar we vandaag aanleggen is Enkhui-
zen. In het verleden was Enkhuizen bekend om 
haar haringvisserij. Meer over de geschiedenis 
hiervan en het leven aan de Zuiderzee komt 

Vier Pasen op het water tijdens deze heerlijke Paascruise. Dat is niet alleen ontspannen 
genieten, maar geeft u ook een prachtige kijk op steden als Hoorn, Enkhuizen en
Deventer.
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Paascruise Nederland
Enkhuizen

Prijzen:

Vertrekdata  Poseidon
Maart  31
 
Hoofddek 
3p-hut  515
2p-hut  600
 
Promenadedek 
3p-hut (bovenbed)  515
2p-hut  635

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Poseidon 65

•   Het is mogelijk om kostenloos de avond voor  
vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) incl. avond  
eerder inschepen is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Poseidon (pag. 154 )

6-daagse Paascruise Nederland  Gratis 
avond eerder 

inschepen!

6 dagen
v.a.  € 515,-
NIEUW IN 2018



is echt een aanrader. Bij de excursie die de  
Salvinia aanbiedt is een stop opgenomen bij 
Ecomare(*). De Salvina maakt tijdens het di-
ner de oversteek naar Den Helder, waar we de 
avond en nacht zullen doorbrengen. De Azolla 
blijft overnachten in Oudeschild. 

Donderdag:
Azolla: Oudeschild (Texel) - Alkmaar
Salvinia: Den Helder - Alkmaar - Zaandam
We zetten vandaag koers naar Alkmaar. De 
vele soorten winkels maken Alkmaar tot één 
van de leukste winkelsteden van Nederland. 
In de straten van de nabijgelegen binnenstad, 
waar het op donderdag koopavond is, heerst 
volop gezelligheid. Over de hele wereld staat  
Alkmaar bekend als dé Kaasstad. De Salvinia zal  
’s avonds langs de Zaanse Schans doorvaren 
naar Zaandam. De reis die vertrekt op 23 juli 
met de Azolla, overnacht op woensdagavond 
in Schagen zodat u hier de volgende ochtend 
de West-Friese Folklore markt kunt bezoeken. 
Daarna vaart de Azolla door naar Alkmaar.

Vrijdag:
Azolla: Alkmaar - Wijk bij Duurstede
Salvinia: Zaandam - Wijk bij Duurstede
Vandaag vaart de Azolla langs de bekende 
Zaanse Schans. We gaan even terug naar 
de tijd van de molens, traditionele houten  
huizen, kaas- en klompenmakerijen. Overal 
om ons heen herkennen we de voor deze 
streek karakteristieke bouwstijl. De Salvinia 
zal deze morgen nog even in Zaandam blij-
ven liggen. Eenmaal op het weidse IJ zien we 
aan stuurboordzijde de contouren van onze 
hoofdstad Amsterdam. Het drukke Amster-
dam-Rijnkanaal brengt ons vervolgens naar 
Wijk bij Duurstede. Hier geven de molen ’Rijn 
en Lek’ en het kasteel Duurstede blijk van een 
rijke historie. In het kleine, maar sfeervolle 
centrum is het op vrijdag koopavond.

Zaterdag: Wijk bij Duurstede - Arnhem
De reis nadert nu zijn einde. Via de  
Nederrijn komt Arnhem al snel in zicht.  
Eenmaal afgemeerd, moeten wij om 14.00 

uur helaas weer afscheid van u nemen.  
Wij wensen u een prettige thuisreis.

• Welkomstdrankje

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Eén avond met live entertainment

• Captains Dinner
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Maandag: Arnhem - Lemmer
Wij heten u van harte welkom aan boord en 
vertrekken om 09.30 uur uit Arnhem. Via de  

IJssel varen we langs de Hanzesteden Zutphen, 
Deventer en Kampen naar het noorden. Een-
maal op het IJsselmeer zetten we koers naar 
Lemmer waar het schip aan het begin van de 
avond zal arriveren.

Dinsdag:
Azolla: Lemmer - Leeuwarden - Franeker
Salvinia: Lemmer - Eernewoude - Franeker
Vandaag staat het waterrijke Friesland op 
het programma. Over het Prinses Margriet-
kanaal en de uitgestrekte Friese meren  
vaart de Azolla eerst naar de hoofdstad van 
Friesland, Leeuwarden. Een stad met honder-
den monumenten, parels van musea, maar 
ook een stad waar de poëzie op straat ligt. 
Als u door de binnenstad wandelt, loopt u 
zo af en toe over een stenen plaat met een 

gedicht erop. Na hier enige tijd te hebben 
doorgebracht, varen wij verder over het Van 
Harinxmakanaal waar wij onderweg meer-
dere lage bruggen moeten passeren. Aan 
het begin van de avond arriveert de Azolla in 
Franeker. De Salvinia vaart vanuit Lemmer via 
Eernewoude naar Franeker. In Eernewoude 
kunt u meegaan met een rondvaart(*) door 
één van de mooiste ongerepte natuurgebie-
den van Nederland. Met zijn prachtige meren 
en vaarten is het een uniek gebied om door-
heen te varen. Tijdens de lunch zullen wij de 
reis vervolgen naar Franeker.

Woensdag:
Azolla: Franeker - Oudeschild (Texel)
Salvinia: Franeker - Oudeschild (Texel) 
- Den Helder
Talrijke watervogels begeleiden onze reis over 
de Waddenzee. Wanneer we geluk hebben 
zien we op het wad nog een groepje zeehon-
den. Op Texel meren we af in de vissershaven 
van Oudeschild. De rondrit(*) over het eiland 

Één van onze populairste reizen en dat is niet voor niets. Onderweg ziet u hoe mooi en 
gevarieerd het Nederlandse landschap is. De lieflijke vissersdorpen in het waterrijke 
Friesland, de Wadden en het industrieel erfgoed langs de Zaanse Schans; u komt ogen 
te kort. Ondertussen geniet u van de rust die het vlakke landschap uitstraalt.
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Noord-Nederland
Zaanse Schans

Prijzen:

Vertrekdata  Azolla                               Salvinia
April 9    
Mei  28  7 
Juni     25
Juli   23  
Augustus     20
September   3  24
     
Hoofddek     
3p-hut (bovenbed) 500 520 540 505 525
2p-hut B 545 565 585 505 525
2p-hut C (2 p bed) 545 565 585  
2p-hut 590 610 630 635 655
2p-hut Plus (met 3e bovenbed)    675 695
1p-hut    790 810
     
Promenadedek     
3p-hut (bovenbed)    575 595
2p-hut (2 p bed)    695 715
2p-hut 630 650 670 695 715
1p-hut 700 730 750 865 885

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en  

waterstand.
•  Minimum aantal personen: Azolla 55, Salvinia 75

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond voor vertrek in te schepen. 
•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken voor € 99,- p.p. 
•   Busvervoer Antwerpen (retour incl. avond eerder inschepen) is bij te boeken voor € 95,- p.p.
• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Azolla & Salvinia (pag. 150 & 146 )

6-daagse Noord-Nederland  6 dagen
v.a.  € 500,-

Alkmaar



panden en een gezellig centrum om te win-
kelen. Aan het begin van de avond varen we  
door naar Zwolle. De stervormige grachten, 
de verdedigingsmuur, de Sassenpoort en de 
karakteristieke gevels getuigen van de rijke  
geschiedenis van Zwolle. 

Donderdag: Zwolle - Kampen - Deventer
Tot de middag verblijven we nog in Zwolle. 
Eenmaal op de IJssel varen we eerst naar 
Kampen. De mooie gebouwen vertellen 
meer over de waterrijke geschiedenis van 
deze gezellige Hanzestad. Aan het einde van 
de middag vervolgen we onze reis over de 
smalle kronkelende IJssel naar Deventer.

Vrijdag: Deventer - Zutphen
Deventer biedt tal van bezienswaardig- 
heden, zo kunt u een bezoek brengen aan 
het Historisch Museum Deventer of het 
Speelgoedmuseum. Ook de eeuwenoude 
binnenstad, met de Grote of Lebuïnuskerk en 
het prachtige stadhuis, zijn zeker de moeite 
waard. Tijdens de lunch varen we door naar 
Zutphen, ook wel Torenstad genoemd van-

wege de grote gebouwen die de skyline van 
de stad vormen. Met verschillende musea, 
koopmanshuizen en slingerende straatjes 
waant u zich hier bijna in de middeleeuwen.

Zaterdag: Zutphen - Doesburg - Arnhem
De laatste dag van onze reis is alweer aan-
gebroken. We vertrekken vroeg zodat we 
nog even de laatste Hanzestad van deze reis,  
Doesburg, kunnen bekijken. Deze stad staat 
ook wel bekend als dé Mosterdstad. Om 12.00 
uur verwachten wij u weer aan boord voor een 
uitgebreide lunch. Rond 14.00 uur meren wij 
af in Arnhem, waarmee een einde is gekomen 
aan deze prachtige reis en wij afscheid van u 
nemen. Tot ziens!

• Welkomstdrankje

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Diverse begeleide wandelingen

• Eén avond met live entertainment

• Captains Dinner

• Uitgebreide afscheidslunch
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Maandag: 
Arnhem - Nijmegen - Wijk bij Duurstede
Om 09.30 uur starten we de motoren en va-
ren naar Nijmegen. Lopend door de gezellige 
winkelstraten bereikt u de Grote Markt met het 
Waaggebouw en de grote St. Stevenskerk. Aan 
het einde van de middag verlaten we Nijmegen 
en zetten koers naar Wijk bij Duurstede, waar 
u na het diner nog de gelegenheid heeft een 
avondwandeling te maken.

Dinsdag: 
Wijk bij Duurstede - Utrecht - Lelystad
Rond koffietijd bereiken we de rand van Utrecht. 
Hier maken we een korte stop voor een rond-
vaart(*) door de grachten van Utrecht. Via het 
Amsterdam-Rijnkanaal en het IJsselmeer berei-
ken we onze volgende bestemming, Lelystad.

Woensdag: Lelystad - Hasselt - Zwolle
Vandaag kunt u een bezoek brengen aan de 
Bataviawerf(*) of gaan shoppen in Bataviastad.  
Tijdens de lunch vervolgen we de reis naar onze 
eerste Hanzestad, Hasselt. Deze prachtige oude 
stad herbergt mooie grachten, historische  

In zes dagen bezoekt u zes Hanzesteden langs de IJssel en het Zwarte Water. 
Door hun gunstige ligging zijn deze steden in de middeleeuwen uitgebloeid tot 
belangrijke internationale handelssteden. Dat ziet u terug in de statige grachtenpanden, 
de overgebleven stadsmuren én de indrukwekkende stadspoorten. Een unieke sfeer die 
u zelf moet ondergaan. 
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Hanzestedencruise
Deventer

6 dagen
v.a.  € 485,- Prijzen:

Vertrekdata                      Salvinia
Juni 11 
Oktober  8
  
Hoofddek  
3p-hut (bovenbed) 525 485
2p-hut B 525 485
2p-hut 655 615
2p-hut Plus (met 3e bovenbed) 695 655
1p-hut 810 770
  
Promenadedek  
3p-hut (bovenbed) 595 555
2p-hut (2 p bed) 715 675
2p-hut 715 675
1p-hut 885 845

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Salvinia 75

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) incl. avond  
eerder inschepen is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Salvinia (pag. 146 )

6-daagse Hanzestedencruise  

Bataviawerf



centrum een bijzondere sfeer. Sinds kort 
ligt er in de haven een replica van het VOC 
schip de Halve Maen. Daar kunt u van al-
les zien en te weten komen over het schip 
en over het harde leven van de vissers en 
vrachtvaarders op de vroegere Zuiderzee.  
’s Avonds nodigen wij u uit voor het Captains 
Dinner.

Vrijdag: Hoorn - Wijk bij Duurstede
Nog voor het ontbijt gooien wij de trossen los 
en zetten koers naar Wijk bij Duurstede. In de 
loop van de middag bereiken we deze stad. In 
deze gezellige plaats aan de Lek loopt u vanuit 
de haven meteen de stad in. 

Zaterdag: Wijk bij Duurstede - Arnhem
De laatste dag van deze reis is al weer aan-
gebroken. We verlaten Wijk bij Duurstede en  
varen over de Nederrijn naar Arnhem. In de 
ochtend geniet u nog van koffie met wat lek-
kers en aansluitend van een uitgebreide lunch. 
Rond 14.00 uur meren wij af in Arnhem, waar-
mee een einde is gekomen aan deze prachtige 
reis en wij afscheid van u nemen. Tot ziens!

• Welkomstdrankje

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Diverse begeleide wandelingen

• Eén avond met live entertainment

• Captains Dinner

• Uitgebreide afscheidslunch

Te combineren met Zeeuws genieten
De 6-daagse IJsselmeerspecial van 23 juli is 
ideaal te combineren met de cruise ‘Zeeuws 
genieten’ van 16 juli. Omdat u bij het boeken 
van beide reizen het tussenliggende weekend 
erbij kunt boeken, blijft u het weekend van  
21 & 22 juli gewoon aan boord. Dit weekend 
is er een speciaal programma, hetgeen ook 
geldt voor de verzorging aan boord. Bij goed 
weer wordt er op zaterdagavond een bbq 
gehouden. Zondag is een mooie dag om 
Arnhem en omgeving te bekijken. Voor het 
weekendverblijf van twee nachten betaalt u 
een toeslag à € 75,- p.p. op basis van volledige 
verzorging.
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Maandag: 
Arnhem - Urk
Wij heten u van harte welkom aan boord 
en vertrekken om 09.30 uur vanuit Arnhem.  
Wij varen over de IJssel en tegen de avond  
meren wij af in de Parel van Flevoland, Urk. Een  
pittoresk dorp met in de oude kern een doolhof 
van steegjes, waar ieder huisje anders is.

Dinsdag: Urk - Lelystad - 
Monnickendam - Enkhuizen
Het is maar een stukje varen naar Lelystad.  
Hier heeft u de keuze of u deze ochtend een 
bezoek brengt aan de Bataviawerf(*) of het 
outletcentrum Batavia Stad. Tijdens de lunch 
maken wij de oversteek naar Monnickendam, 
al sinds het verre verleden bekend om haar 
visrokerijen. De mooie historische binnenstad 
is door de tijd heen goed bewaard gebleven.  
We vervolgen onze reis naar Enkhuizen waar 
wij in de loop van de avond zullen aanmeren.

Woensdag: Enkhuizen - 
Edam - Stavoren - Medemblik
Het sfeervolle Enkhuizen is in de middeleeu-
wen ontstaan als haven- en vissersdorp. Tijdens 
een wandeling door de binnenstad kunt u veel 
bouwwerken bewonderen zoals de Westerkerk, 
de Zuiderkerk en het stadhuis. U heeft vandaag 
ook de mogelijkheid om deel te nemen aan 
een busexcursie(*) naar de kaasstad Edam. 
Deze plaats heeft een schat aan prachtige  
monumenten en een keur aan bezienswaar-
digheden. Tijdens de lunch steken we het  
IJsselmeer over voor een bezoek aan Stavoren.  
Tegen de avond vervolgen we de reis naar  
Medemblik waar het schip zal overnachten.

Donderdag: 
Medemblik - Hoorn
Het traject Medemblik-Hoorn, kunt u ook 
per stoomtram afleggen(*). De Salvinia zal 
ondertussen naar Hoorn varen. Hier ko-
men we in de loop van de middag aan.  
U heeft dan de mogelijkheid om deze stad te 
bezichtigen. Het verleden van de machtige 
VOC komt duidelijk naar voren en geeft het 

Deze 6-daagse cruise over het IJsselmeer brengt machtige oude tijden weer tot leven. 
De VOC is nog onmiskenbaar aanwezig in de plaatsen die u aandoet. Een unieke reis, 
die u mee terugneemt in de geschiedenis. 
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IJsselmeerspecial 
‘De Gouden Cirkel’

Monnickendam

6 dagen
v.a.  € 525,- Prijzen:

Vertrekdata  Salvinia
Juli  2+23
 
Hoofddek 
3p-hut (bovenbed)  525
2p-hut B  525
2p-hut  655
2p-hut Plus (met 3e bovenbed)  695
1p-hut  810
 
Promenadedek 
3p-hut (bovenbed)  595
2p-hut (2 p bed)  715
2p-hut  715
1p-hut  885

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Salvinia 75

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) incl. avond  
eerder inschepen is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Salvinia (pag. 146 )

6-daagse IJsselmeerspecial  

Urk

Combineer deze cruise
eens met ‘Zeeuws 
Genieten’! (pag. 33)
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Wie Zeeland zegt, denkt aan water. Al eeuwen-
lang speelt de strijd ertegen en ermee een grote 
rol in het dagelijks leven. Denk alleen al aan een 
roemruchte havenplaats als Vlissingen of het 
pittoreske Veere. Maar ook in steden zoals Goes 
en de statige hoofdstad Middelburg is genoeg 
te zien. 

Maandag: Arnhem - Willemstad
Na een hartelijk welkom vertrekken wij om 
09.30 uur uit Arnhem. Vervolgens varen we via 
de Waal, de Beneden-Merwede en de Dordtse 
Kil langs o.a. Dordrecht naar Willemstad, waar 
we de eerste avond zullen overnachten.

Dinsdag: 
Willemstad - Goes
Tijdens de lunch arriveren we in Goes, 
dat midden op het Zeeuwse eiland Zuid- 
Beveland ligt. Over een smal kanaaltje varen 
we langs Wilhelminadorp tot bijna in het  
centrum van deze levendige stad. ’s Middags 
kunt u hier deelnemen aan een excursie(*). 

Woensdag: 
Goes - Vlissingen - Middelburg
Onze eerste bestemming vandaag is de ha-
venplaats Vlissingen. Deze maritieme stad 
bevindt zich aan de Noordzee en de monding 
van de Westerschelde. Aan het begin van 
de avond zetten we koers naar de Zeeuwse 
hoofdstad Middelburg.

Donderdag: 
Middelburg - Veere - Hellevoetsluis
Na een stukje varen arriveren we al vroeg in 
het schitterende Veere. Dit plaatsje kunt u 

uitstekend te voet bekijken. Voor de lunch 
gooien we de trossen weer los en richten 
de steven op onze volgende bestemming,  
Hellevoetsluis.

Vrijdag: 
Hellevoetsluis - Wijk bij Duurstede
Via het Haringvliet, het Spui en de Oude Maas 
komen we in het bedrijvige Rotterdamse 
havengebied en genieten we van de indruk-
wekkende skyline van Rotterdam. Wijk bij 
Duurstede, waar we de laatste dag van deze 
reis zullen doorbrengen, is een middeleeuws 
vestingstadje aan de Nederrijn.

Zaterdag: Wijk bij Duurstede - Arnhem
Via de Nederrijn keren wij om ca. 14.00 uur 
weer terug in Arnhem. U zult ongetwijfeld 
nog vaak terugdenken aan deze prachtige 
reis.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Eén avond met live entertainment

• Captains Dinner

Wie goed kijkt hoeft helemaal niet naar het  
buitenland voor een mooie reis. Tijdens deze 
cruise doen we enkele parels uit het Nederlandse 
landschap aan. Van een Hanzestad als Kampen 
naar prachtige plaatsen als Amsterdam en Wijk 
bij Duurstede. Stuk voor stuk interessante steden, 
elk met hun eigen verhaal. 

Maandag: Arnhem - Kampen
Na de kennismaking aan boord vertrekken we 
om 09.30 uur. Onderweg naar Kampen passe-
ren we al diverse Hanzesteden zoals Deventer 
en Zutphen. Aan het einde van de middag  
leggen we aan in Kampen. Een wandeling 
door deze stad is zeker een aanrader. In de  
binnenstad zijn de sporen uit de Gouden Eeuw 
nog duidelijk herkenbaar. 

Dinsdag: Kampen - Zeewolde
We verlaten de IJssel en varen via de Randmeren 
naar Zeewolde. Deze meren zijn zeer populair 
bij de watersporters. Naast de vele zeilboten en  
surfers trekken de meren ook veel watervogels 
aan. Rond het middaguur komen we aan in  
Zeewolde waar we ook zullen overnachten.   

Woensdag: 
Zeewolde - Spakenburg - Amsterdam
Al voor het ontbijt zetten we koers naar Spa-
kenburg. Een voormalig vissersdorp aan de 
Zuiderzee dat tot op de dag van vandaag 
nog steeds bekend staat om de klederdracht. 
De volgende bestemming is onze hoofdstad  
Amsterdam, waar we aan het einde van de 
middag arriveren. De avond leent zich bij uit-
stek voor het maken van een rondvaart(*) door 
de Amsterdamse grachten. 

Donderdag: 
Amsterdam - Gouda
Nederland op z’n mooist. Vanaf het schip heeft 
u een prachtig uitzicht over de laaggelegen 
Haarlemmermeerpolder. We varen dwars door 
het Groene Hart naar de kaasstad Gouda. De 
oude gevels rondom het marktplein in Gouda 
zijn een lust voor het oog. Gouda staat niet al-
leen bekend om kaas, ze bakken er ook heerlijk 
verse stroopwafels. In deze mooie stad is het 
op donderdag koopavond.

Vrijdag: 
Gouda - Wijk bij Duurstede
Via de Hollandse IJssel varen we ’s morgens 
eerst langs de Rotterdamse haven. Na het 
aanschouwen van deze wereldhaven vervol-
gen we onze tocht over de Lek naar Wijk bij  
Duurstede, waar we tegen het einde van de 
middag afmeren.

Zaterdag: 
Wijk bij Duurstede - Arnhem
Bij Wijk bij Duurstede gaat de Lek over in de 
Nederrijn. We passeren nog twee sluizen en 
dan is de reis bijna ten einde. Ter afsluiting 
genieten wij nog van de lunch aan boord.  
Om 14.00 uur arriveren we in Arnhem, waar wij 
helaas afscheid van u moeten nemen.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Eén avond met live entertainment

• Captains Dinner
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Midden NederlandZeeland

6 dagen
v.a.  € 500,-

6 dagen
v.a.  € 540,-

Azolla (pag. 150 )

6-daagse Zeeland

Prijzen:

Vertrekdata  Azolla
Juni  4
Juli  30
 
Hoofddek 
3p-hut (bovenbed)  540
2p-hut B  585
2p-hut C (2 p bed)  585
2p-hut  630
 
Promenadedek 
2p-hut  670
1p-hut  750

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke-

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Azolla 55

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond 
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour incl. avond  
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Azolla (pag. 150 )

6-daagse Midden Nederland

Prijzen:

Vertrekdata                             Azolla
April 23 
September  10
  
Hoofddek  
3p-hut (bovenbed) 500 540
2p-hut B 545 585
2p-hut C (2 p bed) 545 585
2p-hut 590 630
  
Promenadedek  
2p-hut 630 670
1p-hut 700 750

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Azolla 55

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour incl. avond  
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Amsterdam
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Het grootse Antwerpen met zijn havens, dia-
manthandel en overweldigende binnenstad is 
een genot voor het oog. De stad aan de Schelde 
heeft vele hoogtepunten die een bezoek meer 
dan waard zijn. Van de grandioze winkelstraat 
de Meir tot de indrukwekkende Onze-Lieve-
Vrouwenkathedraal. Tijdens deze prachtige 
reis brengen we u er naar toe, varend langs 
historisch Gorinchem en het sfeervolle Zeeuwse 
landschap. 

Maandag: Arnhem - Gorinchem
Om 09.30 uur lichten we het anker en varen 
we via Lobith de Waal op. Bij Nijmegen vormt 
de St. Stevenskerk boven de vernieuwde Oude 
Stad een prachtig panorama. Stroomafwaarts 
komen we o.a. langs Slot Loevestein en zo  
arriveren wij tegen het einde van de middag in 
Gorinchem. Tientallen monumenten herinne-
ren aan de tijd dat Gorinchem een centrum was 
van visserij, markten, scheepvaart en handel én 
als vesting een belangrijke plaats innam in de 
Hollandse Waterlinie.

Dinsdag: 
Gorinchem - Middelburg - Vlissingen
Onder de Moerdijkbruggen door stevenen wij 
af op de Volkeraksluizen. Na de schutting alhier 
zetten wij koers naar het Zeeuwse Middelburg. 
De abdijgebouwen, de St. Jorisdoelen en de 
schilderachtige Kuiperspoort zijn maar een 
klein stukje van het schip verwijderd. Tijdens 
het diner varen we door naar Vlissingen waar 
we ook zullen overnachten. 

Woensdag: Vlissingen - Antwerpen
In de loop van de middag verschijnt aan 
de horizon het silhouet van het Antwerpse  
havengebied. Het is een hele belevenis om 
samen met de soms huizenhoge zeeschepen 
Antwerpen binnen te varen. Het kloppende 
hart van Antwerpen is iets verder van het schip 
gelegen, maar aan boord kunt u zich opgeven 
voor een stadsrondrit(*) met een treintje. Via de 

Grote Markt en langs de kathedraal komt u op 
de Groenplaats, waar de bekende winkelstraat 
de Meir begint. Vlakbij de ligplaats ligt het 
Museum aan de Stroom. Een indrukwekkend 
gebouw van tien etages met diverse museum-
collecties die het verhaal van de stad, de haven 
en de wereld vertellen. Op het dak van het 
museum kunt u genieten van een schitterend 
uitzicht over Antwerpen. 

Donderdag: Antwerpen - Willemstad
Met Antwerpen nog in onze gedachten is de 
volgende bestemming Willemstad. Deze stad 
is één van de meest strategisch gelegen ves-
tingsteden van Willem van Oranje. Tijdens een 
wandeling loopt u langs diverse monumentale 
panden zoals het Mauritshuis en de Koepelkerk.  
De stad heeft de vorm van een zevenpuntige 
ster. De bastions en vestingwallen om de stad 
zijn nog grotendeels intact.

Vrijdag: Willemstad - Schoonhoven
Via onder andere het Haringvliet en het Spui 
bereiken we de wereldhaven Rotterdam. Vanaf 
het schip geniet u van een prachtig panorama. 
De indrukwekkende skyline met imposante  
gebouwen glijdt aan u voorbij, gevolgd door 
een uniek uitzicht op werven, dokken en de 
hypermoderne overslag van duizenden contai-
ners. Met de molens van Kinderdijk in het vizier 
vervolgen wij onze tocht naar Schoonhoven.

Zaterdag: Schoonhoven - Arnhem
De reis is bijna ten einde, maar voor we rond 
14.00 uur in Arnhem afscheid van elkaar nemen,  
zullen we eerst nog samen lunchen.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Eén avond met live entertainment

• Captains Dinner

Antwerpen

6 dagen
v.a.  € 520,-

6 dagen
v.a.  € 395,-

Azolla (pag. 150 )

6-daagse Kaartcruise Zeeland

Prijzen:

Vertrekdata  Azolla
Oktober  8
 
Hoofddek 
3p-hut (bovenbed)  395
2p-hut B  435
2p-hut C (2 p bed)  435
2p-hut  465
 
Promenadedek 
2p-hut  490
1p-hut  585

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke-

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Azolla 55

•   Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek 
in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour incl. avond  
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Azolla (pag. 150 )

6-daagse Antwerpen

Prijzen:

Vertrekdata                           Azolla
April 30 
September  24
  
Hoofddek  
3p-hut (bovenbed) 520 540
2p-hut B 565 585
2p-hut C (2 p bed) 565 585
2p-hut 610 630
  
Promenadedek  
2p-hut 650 670
1p-hut 730 750

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Azolla 55

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour incl. avond  
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Kaarten en varen gaan prima samen. Daarom 
organiseren we in samenwerking met de Kaart 
Bond Nederland een gezellige 6-daagse Kaart-
cruise naar Zeeland en Brugge. Houdt u van  
klaverjassen of jokeren? Dan is dit echt een reis 
voor u! U kunt deelnemen aan tenminste zes 
kaarttoernooien. Deelname is natuurlijk niet ver-
plicht. Onderweg is er genoeg te zien om van te 
genieten, om over de uitstekende verzorging nog 
maar te zwijgen. Zet u dit najaar uw troef in? 

Maandag 8 oktober: 
Arnhem 
U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom aan 
boord. Wij blijven nog tot de volgende och-
tend in Arnhem liggen zodat u alvast kennis 
kunt maken met uw medereizigers.

Dinsdag 9 oktober: 
Arnhem - Middelburg
Al voor het ontbijt lichten we het anker en 
zetten we koers richting Zeeland. Tijdens 
deze eerste vaardag begint het eerste kaart-
toernooi. Tussen de kaartrondes door heeft u 
volop tijd om van het uitzicht te genieten. In 
de avond meren we af in Middelburg waar we 
zullen overnachten.

Woensdag 10 oktober: 
Middelburg - Terneuzen
Tot de lunch heeft u tijd om het gezellige 
centrum van Middelburg te bezichtigen.  Hier 
kunt u in de ochtend een wandeling maken 
door de oude smalle steegjes naar het cen-
trum van Middelburg waar u op de Markt 
het prachtige stadhuis kunt bekijken. In de 
middag zetten we koers naar het in Zeeuws 
Vlaanderen gelegen Terneuzen. Hier zullen 
we de nacht doorbrengen.

Donderdag 11 oktober: Terneuzen
(incl. busexcursie Brugge) - Bruinisse
Wij blijven vandaag in Terneuzen liggen. U 
kunt deelnemen aan een busexcursie naar 
de Belgische plaats Brugge. Na het ontbijt 
vertrekt de bus naar deze prachtige plaats. De 
historische binnenstad van Brugge staat op 
de werelderfgoedlijst. Tussen de kronkelende 
steegjes en romantische Reien waant u zich 
bijna in de middeleeuwen. Aan het eind van 
de middag komt u weer terug aan boord en 
volgen we onze reis naar Bruinisse.

Vrijdag 12 oktober: 
Bruinisse - Zaltbommel
U heeft vandaag weer genoeg tijd om een 
kaartje te leggen. Tijdens het ontbijt gooien 
we de trossen los in Bruinisse en zetten we 
koers richting Zaltbommel. Vanavond kunt u 
genieten van het Captains Dinner, gevolgd 
door een gezellige feestavond met livemu-
ziek.

Zaterdag 13 oktober: 
Zaltbommel - Arnhem
De laatste dag van onze reis is alweer aan-
gebroken. De ontscheping zal om ca. 16.00 
uur plaatsvinden in Arnhem. Wij hopen dat 
u heeft genoten van deze mooie en gezellige 
kaartcruise.

• Welkomstcocktail

• Minimaal 6 kaarttoernooien

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Eén avond met live entertainment

• Captains Dinner

• Gratis busexcursie Brugge
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Varen over de Maas door het Limburgse land-
schap is een genot op zich. Zeker als u weet 
dat het eindpunt Maastricht is. De sfeervolle 
stad aan de voet van de Sint-Pietersberg heeft 
volop bezienswaardigheden, zoals het bekende 
Vrijthof. In totaal zijn er 1676 Rijksmonumenten, 
wat Maastricht een ongekende grandeur geeft. 

Maandag 9 juli: Arnhem - Cuijk
Om 09.30 uur gooien we in Arnhem de  
trossen los. Vanaf Nijmegen brengt het  
Maas-Waalkanaal ons op de Maas. ‘s Middags 
arriveren we in Cuijk. 

Dinsdag 10 juli: 
Cuijk - Arcen - Maasbracht
Na een paar uur varen bereiken we Arcen. 
Uiteraard heeft u de gelegenheid om een be-
zoek te brengen aan de prachtig aangelegde 
Kasteeltuinen(*). Aan het einde van de middag 
varen wij verder zuidwaarts naar Maasbracht. 

Woensdag 11 juli: 
Maasbracht - Maastricht
Na aankomst in Maastricht kunt u deelnemen 
aan een excursie(*) naar de Belgische grens-
streek. Uiteraard kunt u ook op eigen gele-
genheid naar het centrum van Maastricht. Dit 
bestaat vrijwel geheel uit oude panden met 
prachtige gevels en er zijn terrasjes in over-
vloed. Een wandeling naar het centraal gele-
gen Vrijthof raden wij u dan ook zeker aan. 

Donderdag 12 juli: 
Maastricht - Thorn - Roermond
Aan het begin van de middag meren we af in 
het Witte Stadje Thorn. Deze naam heeft het 
te danken aan de leuke binnenstad waar alle 
huizen ook daadwerkelijk wit zijn. Het eind-
doel van vandaag is Roermond, de plek waar 
de rivier de Roer in de Maas uitmondt.

Vrijdag 13 juli: 
Roermond - Venlo - Nijmegen
In de loop van de ochtend komen we aan in 
Venlo. Hier vindt u een mooie promenade  
en kunt u naar hartenlust winkelen. Voor 
de liefhebbers is er een bustocht(*) via het 
Reichswald naar het Duitse Kleve. De Azolla 
vaart ondertussen met de stroom mee naar 
Nijmegen, waar we aan het begin van de 
avond zullen aanmeren.

Zaterdag 14 juli: Nijmegen - Arnhem
In de ochtend krijgt u nog de gelegenheid om 
Nijmegen in te gaan. Nijmegen heeft een rijke 
geschiedenis en veel bezienswaardigheden 
liggen op loopafstand. De Waag op de Grote 
Markt, de Sint-Stevenskerk en het Valkhof 
zijn zeker de moeite waard. Aan het einde 
van de ochtend maken wij ons op voor het 
laatste deel van de reis naar onze thuishaven 
Arnhem. Hier sluiten wij om 14.00 uur deze 
geweldige reis af met een hartelijk ‘Tot Ziens’.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Eén avond met live entertainment

• Captains Dinner

Zeeland is met afstand de meest waterrijke  
provincie van ons land. Op de verschillende eilan-
den zijn er veel kleine en gezellige vissersplaatsen. 
Dat maakt Zeeland een ideale bestemming om 
met een riviercruise te verkennen. 

Maandag 16 juli: Arnhem - Willemstad
Om 09.30 uur gooien we de trossen los en zet-
ten over de Waal koers naar Willemstad. In de 
loop van de ochtend wordt de bemanning aan 
u voorgesteld en kunt u onder het genot van 
een kopje koffie nader kennis maken met uw 
medepassagiers. Tijdens het diner zullen we in 
Willemstad aanleggen.

Dinsdag 17 juli: 
Willemstad - Neeltje Jans - Yerseke
Het werkeiland Neeltje Jans is een onderdeel 
van de Oosterscheldekering die samen met 
andere waterkeringen in Zeeland, Brabant en 
Zuid-Holland de Deltawerken van Nederland 
vormen. De Deltawerken moeten deze pro-
vincies beschermen tijdens een stormvloed 
van de zee. In het informatiecentrum(*), op 
Neeltje Jans, kunt u alles te weten komen van 
de watersnoodramp tot en met de bouw van 
de Deltawerken. Tijdens het diner varen we ver-
der naar Yerseke waar we zullen overnachten. 

Woensdag 18 juli: Yerseke - Antwerpen
Vlakbij de aanlegplaats in Antwerpen staat 
het Museum aan de Stroom. Een tien ver-
diepingen hoog gebouw met drie musea 
waaronder het Nationale Scheepvaartmuse-
um. Vanaf het panoramaterras op de tiende 
verdieping heeft u een prachtig uitzicht op 
 de stad, de havens en de Schelde. In de  

binnenstad treft u lange winkelstraten en 
grote pleinen met prachtige monumentale 
panden aan. Aan boord kunt u zich ook op-
geven voor een rondrit per treintje(*).

Donderdag 19 juli: 
Antwerpen - Middelburg - Bruinisse
Door de gunstige ligging aan het water werd 
Middelburg, op Amsterdam na, de  belang-
rijkste handelshaven van de VOC tijd en dat is 
nog terug te zien aan de vele prachtige monu-
menten die de stad rijk is. Aan het begin van 
de avond varen we naar het mosseldorp van 
Schouwen- Duiveland, Bruinisse. Hier is het in 
de haven een komen en gaan van mosselsche-
pen. ‘s Avonds is er livemuziek in de lounge.

Vrijdag 20 juli: Bruinisse - 
Dordrecht - Wijk bij Duurstede
Dat Dordrecht vroeger een belangrijke  
handelsstad was is nu nog goed te zien. De 
Groothoofdspoort, de voornaamste stadspoort, 
bepaalt met de Grote Kerk het stadsgezicht 
vanaf het water. Zodra we, aan het einde van 
de middag, via de Noord de Lek op varen zien 
we de Molens van Kinderdijk. Vanavond kunt u 
genieten van het Captains Dinner.

Zaterdag 21 juli: 
Wijk bij Duurstede - Arnhem
De laatste dag van deze afwisselende reis is al 
weer aangebroken. We verlaten Wijk bij Duur-
stede en varen over de Nederrijn naar Arnhem. 
In de ochtend geniet u nog van koffie met wat 
lekkers en aansluitend van een uitgebreide 
lunch. Om 14.00 uur meren wij af in Arnhem, 
waarmee een einde is gekomen aan deze 
prachtige reis en wij afscheid van u nemen. Tot 
ziens!

• Welkomstdrankje

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Diverse begeleide wandelingen

• Eén avond met live entertainment

• Captains Dinner

• Uitgebreide afscheidslunch

Zeeuws genieten

Maastricht

6 dagen
v.a.  € 525,-

6 dagen
v.a.  € 540,-

Azolla (pag. 150 )

6-daagse Maastricht

Prijzen:

Vertrekdata  Azolla
Juli  9
 
Hoofddek 
3p-hut (bovenbed)  540
2p-hut B  585
2p-hut C (2 p bed)  585
2p-hut  630
 
Promenadedek 
2p-hut  670
1p-hut  750

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke-

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Azolla 55

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond 
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour incl. avond  
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Salvinia (pag. 146 )

6-daagse Zeeuws genieten

Prijzen:

Vertrekdata  Salvinia
Juli  16
 
Hoofddek 
3p-hut (bovenbed)  525
2p-hut B  525
2p-hut  655
2p-hut Plus (met 3e bovenbed) 695
1p-hut  810
 
Promenadedek 
3p-hut (bovenbed)  595
2p-hut (2 p bed)  715
2p-hut  715
1p-hut  885

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Salvinia 75

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond  
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Te combineren met de IJsselmeerspecial
De 6-daagse Zeeuws Genieten van 16 juli is  
ideaal te combineren met de cruise  
‘IJsselmeerspecial van 23 juli. Omdat u bij het  
boeken van beide reizen het tussenliggende  
weekend erbij kunt boeken, blijft u het weekend  
van 21 & 22 juli gewoon aan boord. Dit weekend  
is er een speciaal programma, hetgeen ook geldt 
voor de verzorging aan boord. Bij goed weer  
wordt er op zaterdagavond een bbq gehouden. 
Zondag is een mooie dag om Arnhem en  
omgeving te bekijken. Voor het weekendverblijf  
van twee nachten betaalt u een toeslag à  
€ 75,- p.p. op basis van volledige verzorging.
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Wij willen u zoveel mogelijk variatie en keus  
bieden. Daarom presenteren we op de volgende 
pagina’s drie cruises door Nederland en België 
die los zijn te boeken, maar ook zijn te com-
bineren. De eerste reis is een prachtige route  
door Zuid- Holland, met pittoreske plekjes als 
Kinderdijk en het historische Gouda. Heerlijk 
Hollands genieten! 

Maandag 27 augustus: Arnhem - 
Wijk bij Duurstede - Nieuwpoort
De inscheping voor deze reis vindt plaats  
in Arnhem. Zodra alle passagiers aan boord 
zijn varen wij via de Nederrijn naar Wijk bij 
Duurstede. De historische binnenstad her-
bergt tal van monumenten, zoals de Grote 
Kerk, molen Rijn & Lek en het oude Stadhuis 
op de Markt. Tijdens het diner varen wij via 
de Lek verder naar Nieuwpoort waar wij de 
eerste nacht van deze ontdekkingsreis zullen 
doorbrengen. 

Dinsdag 28 augustus: Nieuwpoort - 
Kinderdijk - Dordrecht - Heusden
Vanaf Nieuwpoort varen we eerst naar  
Kinderdijk. Op de hoek waar de rivieren de 
Noord en de Lek samenkomen staan de 19 
molens van Kinderdijk. De molens hebben 
een lange historie. Ze zijn rond 1740 gebouwd 
om de voeten droog te houden in de polder 
van Kinderdijk. Aan het begin van de mid-
dag varen we naar Dordrecht. We blijven hier 
de hele middag, dus er is voldoende tijd om 
één van de oudste steden van Nederland te 
ontdekken. Aan het einde van de middag ver-
volgen we onze reis naar Heusden waar we 
tijdens het diner arriveren.

Woensdag 29 augustus: 
Heusden - Den Bosch
Na vertrek uit Heusden komen we via het 
sluisje van Engelen aan in Den Bosch. De lig-
plaats is in de buurt van de Brabanthallen en 
voor vervoer naar het centrum wordt uiter-
aard gezorgd. Deze bourgondische hoofd-
stad van Brabant is bekend van de Bossche 

Bol en Zoete Lieve Gerritje. Verschillende 
rondvaarten(*) in en om de stad zijn mogelijk.

Donderdag 30 augustus: 
Den Bosch - Drimmelen - Willemstad
We verlaten Den Bosch al vroeg om rond kof-
fietijd in Drimmelen aan te komen. Hier heeft 
u de mogelijkheid om deel te nemen aan een 
rondvaart(*) door het welbekende natuurge-
bied de Biesbosch. We vervolgen onze reis 
over de Amer en het Hollandsch Diep naar 
Willemstad, waar we de avond en nacht zul-
len doorbrengen. 

Vrijdag 31 augustus: 
Willemstad - Gouda
Aan het begin van de middag arriveren wij in 
Gouda waar een bezoek aan de Markt niet mag 
ontbreken. Gouda is onder andere bekend om 
zijn stroopwafels, kaas, kaarsen en aardewerk. 
In de historische binnenstad is het stadhuis het 
bekendste monument.

Zaterdag 1 september: Gouda - 
Rotterdam - bustransfer naar Arnhem 
(bij te boeken voor € 5,- p.p.)
Wanneer rond het middaguur de skyline van 
Rotterdam aan de horizon verschijnt, is voor 
een deel van de passagiers de reis ten einde. 
Indien gewenst, kan er gebruik gemaakt wor-
den van een rechtstreekse bustransfer naar 
Arnhem. Dit dient u bij boeking op te geven. 
De passagiers die aan boord blijven voor  
het volgende traject kunnen Rotterdam gaan 
verkennen. 

• Welkomstdrankje

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Diverse begeleide wandelingen

• Eén avond met live entertainment

• Captains Dinner

•  Busvervoer Rotterdam - Arnhem bij te 

boeken voor € 5,- p.p.

• Uitgebreide afscheidslunch

De tweede reis uit ons combinatiepakket leidt 
u via historische plaatsen in ons eigen Zeeland 
naar het statige Antwerpen. Daar kunt u genie-
ten van het bourgondische België of winkelen 
op de Meir. Uiteraard nemen we op de terugweg 
volop de tijd voor het vissersleven in Yerseke. Een 
genot als u van oesters en mosselen houdt! 

Zaterdag 1 sept: Bustransfer van 
Arnhem (bij te boeken voor € 5,- p.p.) - 
Rotterdam - Hellevoetsluis
De nieuwe passagiers heten we vanaf 17.00 uur 
welkom aan boord. Vanuit Arnhem kunt u met 
een rechtstreekse bustransfer naar Rotterdam. 
Dit dient u bij boeking op te geven. Degene 
die ook het eerste traject hebben meegevaren, 
kunnen Rotterdam gaan verkennen. Tijdens 
het diner gooien we de trossen los en varen we  
via de Rotterdamse haven door het Spui naar 
Hellevoetsluis waar we zullen overnachten.

Zondag 2 september: 
Hellevoetsluis - Zierikzee
Zierikzee heeft een rijke historie en staat ook 
bekend als monumentenstad. De stadspoort 
geeft toegang tot de gezellige binnenstad met 
vele winkeltjes. De haven ligt vol met schepen 
van de lokale mosselvissers. Op de terrasjes 
aan de Nieuwe Haven is het goed toeven. Het 
komen en gaan van schepen in alle soorten en 
maten is een prachtig schouwspel. 

Maandag 3 september: Zierikzee - 
Veere - Middelburg - Vlissingen
De Zeeuwse folklore komt volop tot uiting 
in de plaatsen die vandaag op het program-
ma staan. Allereerst maken wij een stop in 
Veere om na de middag via het Kanaal door  
Walcheren verder te varen naar de Zeeuwse 
hoofdstad Middelburg. Aan het begin van de 
avond vervolgen we onze reis naar Vlissingen.

Dinsdag 4 september: 
Vlissingen - Antwerpen
Nadat we eerst de Westerschelde zijn overgesto-
ken komen wij rond het middaguur aan in Antwer-
pen. Hier kunt u deelnemen aan een rondrit langs 

de havens(*). Na afloop wordt u naar het centrum 
van Antwerpen gebracht. Hier is o.a. de bekende 
winkelstraat de Meir die begint op de Groenplaats.

Woensdag 5 september: 
Antwerpen - Yerseke
Eenmaal terug op de Zeeuwse wateren leggen 
we aan bij Yerseke. Beroemd om haar mosselen, 
oesters, kreeften en andere heerlijke vissoorten 
die er dagelijks gevangen worden. In dit authen-
tieke dorp beleeft u het leven van de visserij.

Donderdag 6 september: 
Yerseke - Gorinchem
Vanochtend richten wij de steven op  
Gorinchem. Deze, aan de monding van de  
Linge gelegen, vestingstad heeft door haar 
rijke geschiedenis vele monumentale gebou-
wen die het aanzien zeker waard zijn.

Vrijdag 7 september: Gorinchem - 
Woudrichem - Zaltbommel
In de ochtend steken we de rivier over naar het 
plaatsje Woudrichem, dat gelegen is nabij Slot 
Loevestein. Een bezoek aan het slot(*) behoort 
tot één van de mogelijkheden. Tijdens de lunch 
vervolgen we onze reis. Al van verre ziet u de 
stompe toren van Zaltbommel. In de gezellige 
vestingstad treft u naast leuke winkeltjes ook 
eeuwen oude gevels en stadswallen aan. 

Zaterdag 8 september: 
Zaltbommel - Arnhem
We zijn alweer aan de laatste dag toegekomen. 
Over de Waal varen we naar Arnhem, waar om 
14.00 uur de ontscheping zal plaatsvinden. 

• Welkomstdrankje

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Diverse begeleide wandelingen

• Eén avond met live entertainment

• Captains Dinner

•  Busvervoer Arnhem - Rotterdam bij te 

boeken voor € 5,- p.p.

• Uitgebreide afscheidslunch

Zuid-Holland en Brabant Combi 1 Zeeland - België  Combi 2

Ook te 
combineren

met combi #2+3

Ook te 
combineren

met combi #1+3

Salvinia (pag. 146 )

6-daagse Zuid-Holland en Brabant

Prijzen:

Vertrekdata  Salvinia
Augustus  27
 
Hoofddek 
3p-hut (bovenbed)  525
2p-hut B  525
2p-hut  655
2p-hut Plus (met 3e bovenbed) 695
1p-hut  810
 
Promenadedek 
3p-hut (bovenbed)  595
2p-hut (2 p bed)  715
2p-hut  715
1p-hut  885

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke-

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Salvinia 75

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond 
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) incl. avond  
eerder inschepen is bij te boeken voor € 95,- p.p.

•  Het is mogelijk om, op de laatste reisdag, voor  
€ 5,00 busvervoer van Rotterdam naar Arnhem  
bij te boeken.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.
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8-daagse Zeeland - België

Prijzen:

Vertrekdata  Salvinia
September  1
 
Hoofddek 
3p-hut (bovenbed)  705
2p-hut B  705
2p-hut  835
2p-hut Plus (met 3e bovenbed) 940
1p-hut  1.035
 
Promenadedek 
3p-hut (bovenbed)  795
2p-hut (2 p bed)  905
2p-hut  905
1p-hut  1.120

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Salvinia 75

•   Het is niet mogelijk om de avond voor  
vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te  
boeken voor € 95,- p.p.

•  Het is mogelijk om, op de eerste reisdag, voor  
€ 5,00 busvervoer van Arnhem naar Rotterdam  
bij te boeken.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.
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Gouda Zierikzee

6 dagen
v.a.  € 525,-

8 dagen
v.a.  € 705,-



De derde reis voert u door het zuiden van  
Nederland. Interessante plaatsen als Grave, 
Venlo en Thorn, glijden aan u voorbij, afgewis-
seld met prachtig natuurschoon. De kroon op  
deze prachtige cruise is het bourgondische 
Maastricht. De trotse hoofdstad van Limburg 
is een lust voor het oog en ademt een heerlijke 
ongedwongen sfeer uit.

Zaterdag 8 september: Arnhem
Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom aan 
boord van de Salvinia. We blijven vannacht 
nog in Arnhem liggen. Na het diner kunt u 
nog een wandeling maken over de kade naar 
de binnenstad van Arnhem. 

Zondag 9 september: 
Arnhem - Grave
Aan het begin van de middag komen we in 
het vestingstadje Grave aan. Door de smalle 
straten met authentieke gevels en winkels 
heeft de stad haar oude sfeer behouden. 

Maandag 10 september: Grave - Venlo
In de historische stadskern van Venlo treft u 
een diversiteit van winkels aan. Het stadhuis is 
het kroonjuweel van de Markt. Verschillende 
terrassen hebben daar uitzicht op.

Dinsdag 11 september: 
Venlo - Thorn - Maasbracht
Het Witte Stadje Thorn staat gedurende de 
middag op het programma. Tijdens een 
stadswandeling(*) komt u alles te weten over 
dit vroegere miniatuurstaatje van de 10e 
eeuw. Aan het einde van de middag varen we 
door naar Maasbracht waar u nog een bezoek 
kunt brengen(*) aan het Maas Binnenvaart-
museum. 

Woensdag 12 september: 
Maasbracht - Maastricht
Rond de middag komen we aan in de  
Limburgse hoofdstad Maastricht. De oude 
panden in de binnenstad zijn een lust voor 
het oog. Na de lunch kunt u een stadsrond-

rit per schoolbus(*) maken, of een kijkje gaan 
nemen op het nabijgelegen Vrijthof. Hier kunt 
u op één van de gezellige terrassen genieten 
van een kopje koffie met een stukje Limburg-
se vlaai.

Donderdag 13 september: 
Maastricht - Roermond
We varen naar de plek waar de Roer in de 
Maas uitmondt, oftewel Roermond. Deze 
sfeervolle stad heeft een rijke cultuurhistorie.  
De koopjesjagers kunnen terecht bij het  
nabijgelegen outletcentrum. 

Vrijdag 14 september: 
Roermond - Nijmegen
Aan het einde van de ochtend verlaten we de 
Maas en via het Maas-Waalkanaal bereiken 
we Nijmegen. Ondanks de hevige strijd die 
er in én om Nijmegen in de oorlog gevoerd  
is, treft u nog steeds vele oude gebouwen  
aan uit de rijke historie van Nijmegen. De  
St. Stevenstoren, de Grote Markt en de Barba-
rossa ruïne zijn slechts enkele voorbeelden.

Zaterdag 15 september: 
Nijmegen - Pannerden - Arnhem
Onderweg naar Arnhem maken we nog een 
korte stop in Pannerden. Op de splitsing  
van de Rijn in de Waal en het Pannerdensch  
Kanaal staat het kolossale bolwerk Fort  
Pannerden. Destijds gebouwd om de split-
sing van de Rijn en de Waal te bewaken.  
Rond het middaguur zetten we koers naar 
Arnhem waar wij om 14.00 uur de reis zullen 
beëindigen. 

•  Welkomstdrankje

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Diverse begeleide wandelingen

• Eén avond met live entertainment

• Captains Dinner

• Uitgebreide afscheidslunch

De drie reizen op de voorgaande pagina’s 
zijn prima te combineren tot een 13-, 15- of 
20-daagse reis. Aan u de keuze!

EXTRA KORTING!
Denkt u aan uw kortingsvoucher? Omdat dit 
een combinatiereis is krijgt u per traject een 

voucher. Deze wordt gelijk ingewisseld op 
het andere traject en dan krijgt u nog een 
voucher voor een eventuele volgende reis in 
2018. Boekt u bijvoorbeeld traject 1 en 2 dan 
krijgt u direct € 50,00 korting per persoon op 
de prijs in de hiernaaststaande tabel.

Maasroute en Limburg  Combi 3 

13-20 dagen
v.a.  € 1.140,-

Salvinia (pag. 146 )

8-daagse Maasroute en Limburg

Prijzen:

Vertrekdata  Salvinia
September  8
 
Hoofddek 
3p-hut (bovenbed)  705
2p-hut B  705
2p-hut  835
2p-hut Plus (met 3e bovenbed) 940
1p-hut  1.035
 
Promenadedek 
3p-hut (bovenbed)  795
2p-hut (2 p bed)  905
2p-hut  905
1p-hut  1.120

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke-

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Salvinia 75

•   Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek 
in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te  
boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.
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13 tot 20-daagse combinatiereizen

Prijzen:

Vertrekdata  Salvinia
 #1+2 #2+3 #1+2+3
 13 dagen 15 dagen 20 dagen
Augustus 27  27
September  1 
   
Hoofddek   
3p-hut (bovenbed) 1.140 1.320 1.760
2p-hut B 1.140 1.320 1.760
2p-hut 1.385 1.565 2.115
2p-hut Plus  
(met 3e bovenbed) 1.520 1.765 2.340
1p-hut 1.715 1.940 2.620
   
Promenadedek   
3p-hut (bovenbed) 1.290 1.490 1.985
2p-hut (2 p bed) 1.505 1.695 2.295
2p-hut 1.505 1.695 2.295
1p-hut 1.860 2.100 2.840

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief aansluitend busvervoer.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief (*).
•  Bij boeking van deze reis krijgt u € 100,-  

voucherkorting p.p. plus een voucher voor  
een volgende reis.

•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en  
afhankelijk van de weersomstandigheden  
en waterstand.

•  Minimum aantal personen: Salvinia 75

•   Afhankelijk van het traject kunt u voor  
€ 35,- p.p. de avond voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te  
boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.
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Combinatiereizen

Stel uw eigen reis samen!

Programma Combinatiereis #1+2+3: 
Maandag 27 augustus:  Arnhem - Wijk bij Duurstede - Nieuwpoort
Dinsdag 28 augustus:  Nieuwpoort - Kinderdijk - Dordrecht - Heusden
Woensdag 29 augustus:  Heusden - Den Bosch
Donderdag 30 augustus:  Den Bosch - Drimmelen - Willemstad
Vrijdag 31 augustus:  Willemstad - Gouda
Zaterdag 1 september:  Gouda - Rotterdam (ontschepen)

   (wisseldag met bustransfer Arnhem - Rotterdam v.v.)

Zaterdag 1 september:  Rotterdam inschepen - Hellevoetsluis
Zondag 2 september:  Hellevoetsluis - Zierikzee
Maandag 3 september:  Zierikzee - Veere - Middelburg - Vlissingen
Dinsdag 4 september:  Vlissingen - Antwerpen
Woensdag 5 september:  Antwerpen - Yerseke
Donderdag 6 september:  Yerseke - Gorinchem
Vrijdag 7 september:  Gorinchem - Woudrichem - Zaltbommel
Zaterdag 8 september:  Zaltbommel - Arnhem (ontschepen)

   (wisseldag in Arnhem)

Zaterdag 8 september:  Arnhem inschepen
Zondag 9 september:  Arnhem - Grave
Maandag 10 september:  Grave - Venlo
Dinsdag 11 september:  Venlo - Thorn - Maasbracht
Woensdag 12 september:  Maasbracht - Maastricht
Donderdag 13 september:  Maastricht - Roermond
Vrijdag 14 september:  Roermond - Nijmegen
Zaterdag 15 september:  Nijmegen - Pannerden - Arnhem

De volledige beschrijving van deze drie reizen vindt u op pagina 34, 35 & 36.

Maastricht

Ook te 
combineren

met combi #1+2

8 dagen
v.a.  € 705,-



aan de molens. De 19 windmolens staan sinds 
1997 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en 
trekken ieder jaar wereldwijd vele toeristen. 
Via het IJ varen we Amsterdam binnen. Onze 
hoofdstad heeft tal van bezienswaardighe-
den. Tijdens een grachtenrondvaart(*) ziet u  
Amsterdam eens van een andere kant.

Donderdag 10 mei: 
Amsterdam - Zaanse Schans - Enkhuizen
Na het ontbijt leggen we aan bij de Zaanse 
Schans. Samen met u maken we een wande-
ling(*) door een uniek stukje Nederland dat 
wereldwijd bekend is om de prachtige houten 
Zaanse huisjes en de mooie gekleurde hou-
ten molens. We vervolgen onze reis over het  
IJsselmeer naar Enkhuizen waar we overnachten.

Vrijdag 11 mei: 
Enkhuizen - Wijk bij Duurstede
In het verleden stond Enkhuizen bekend om 
zijn haringvisserij. Meer over de geschiedenis 
hiervan en het leven aan de Zuiderzee komt 
u te weten wanneer u een bezoek(*) brengt 
aan het Zuiderzeemuseum. Aan het begin 

van de middag varen we over het Amsterdam-
Rijnkanaal naar Wijk bij Duurstede. Op de laat-
ste avond wordt traditiegetrouw het Farewell  
Dinner geserveerd en aansluitend zorgt een 
muzikant voor een gezellige avond.

Zaterdag 12 mei: 
Wijk bij Duurstede - Arnhem
De laatste dag van deze culturele reis is alweer 
aangebroken. Als afsluiting hebben wij een 
heerlijke champagnebrunch voor u klaar staan. 
Zodra we in Arnhem zijn aangekomen nemen 
we afscheid van u en wensen wij u een goede 
reis naar huis.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Eén keer lokaal entertainment

• Gehele reis live entertainment

• High Tea

• Farewell Dinner

• Champagnebrunch

Zondag 6 mei: 
Arnhem - Willemstad
De inscheping van deze nieuwe reis vindt 
plaats tussen 16.00 en 18.00 uur in Arnhem. 
Tijdens het diner gooien we de trossen los en 
varen we naar Willemstad. Vanavond en ook 
de rest van de reis zal de muzikant zorgen voor  
extra gezelligheid aan boord.

Maandag 7 mei: Willemstad - 
Dordrecht - Rotterdam
Willemstad, gelegen aan het Volkerak en het 
Hollands Diep is onze eerste bestemming van 
de reis. De stervormige vestingwerken om de 
stad zijn nog volledig in tact en hebben door 
de jaren heen onder andere het Mauritshuis 
en de Koepelkerk beschermd. We vervolgen 
onze reis naar Dordrecht. Vanaf de ligplaats 
loopt u zo het centrum in. De stad grossiert 
in bijzondere monumenten. Achter de mooie  

gevels, gaan vaak leuke winkels schuil. Tijdens 
het diner varen we door naar Rotterdam waar 
we overnachten.

Dinsdag 8 mei: Rotterdam - Gouda
Voordat we richting Gouda varen maken we 
eerst een rondvaart door de havens van Rot-
terdam. Duizenden containerschepen varen 
hier jaarlijks af en aan. Na de lunch staan in 
Gouda de bussen klaar voor de excursie(*) naar 
de Keukenhof. De bloementuinen in de Keu-
kenhof zijn een heus lentefeest; met 7 miljoen 
bolbloemen op 32 hectare, wordt het hele park 
beheerst door fantastische geuren en kleuren. 
Mocht u niet deelnemen aan de excursie dan 
is de binnenstad van Gouda een goed alter-
natief. De historische binnenstad heeft veel  
bezienswaardigheden. De authentieke winkels 
en grachten in de middeleeuwse straatjes ge-
ven de stad een gezellige sfeer. 

Woensdag 9 mei: 
Gouda - Kinderdijk - Amsterdam
In de ochtend varen we naar Kinderdijk. Hier 
maken we een korte stop voor een bezoek 

De Nederlandse geschiedenis gaat eeuwen terug en bevat vele hoogtepunten. 
Gelukkig is daar ook veel van bewaard gebleven. In deze rondreis gaat u ze beleven! 
Van een vestingstad als Willemstad tot aan de Keukenhof en de Zaanse Schans. 
En er zijn verschillende excursies die uw cruise nog mooier zullen maken.

NIEUW IN 2018
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Nederlands Erfgoed
Kinderdijk

7 dagen
v.a.  € 740,- Prijzen:

Vertrekdata  Da Vinci
Mei  6
 
Hoofddek 
2p-hut  740
1p-hut  960
 
Promenadedek 
2p-hut  805
1p-hut  1.070

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Da Vinci 70

•  Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek  
in te schepen.

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te  
boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Da Vinci (pag. 156 )

7-daagse Nederlands Erfgoed  

Keukenhof



varen naar het vissersplaatsje Urk, waar u nog 
heerlijk over de promenade kunt wandelen.

Woensdag 19 september: 
Urk - Hasselt - Deventer
In de loop van de middag zullen wij in  
Hasselt aanmeren. Wandel eens door de vele 
smalle straten van deze Hanzestad. De oude 
gevels, mooie lantaarns en uitnodigende  
authentieke winkels geven de rijke geschie-
denis goed weer. Tijdens het diner vervolgen 
wij onze reis naar Deventer.

Donderdag 20 september: 
Deventer - Zutphen
Vanaf onze aanlegplaats wandelt u zo het 
sfeervolle centrum in. Deventer is één van de 
oudste steden van Nederland. Tijdens de mid-
deleeuwen kwamen er kooplieden uit heel 
Europa naar deze plaats om deel te nemen 
aan de jaarmarkten. Er zijn dan ook nog tal van 
monumenten die herinneren aan de Hanzetijd, 
bijvoorbeeld het prachtige pand De Drie Harin-
gen aan de Brink. Tijdens de lunch vervolgen 

we onze reis en varen we door naar Zutphen. 
Rondom het centrum zijn de vestingwerken 
op tal van plaatsen nog tastbaar aanwezig.  
U raakt hier niet uitgekeken. ‘s Avonds zal er 
in het restaurant het heerlijke Farewell Dinner  
geserveerd worden.

Vrijdag 21 september: Zutphen - Arnhem 
De laatste dag van deze prachtige cruise is al 
weer aangebroken. U kunt de dag rustig begin-
nen met een overheerlijke champagnebrunch. 
Onze thuishaven Arnhem komt al in zicht.  
Om 12.00 uur vindt hier de ontscheping plaats. 
Wij wensen u alvast een goede reis naar huis en 
graag tot ziens!

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Eén keer lokaal entertainment

• High Tea

• Gehele reis live entertainment

• Farewell Dinner

• Champagnebrunch

40

Zaterdag 15 september: 
Arnhem - Amsterdam
Om 16.00 uur heten wij u van harte welkom 
aan boord van de Rembrandt van Rijn. Aan het 
begin van de avond lichten wij het anker en 
varen naar Amsterdam, waar wij de volgende 
ochtend zullen arriveren. Na het diner kunt u 
in de gezellige lounge nader kennismaken met 
uw medepassagiers. 

Zondag 16 september: 
Amsterdam - Hoorn
Amsterdam is een bruisende stad met een rijk 
verleden en tientallen bezienswaardigheden. 
Een bezoek aan een museum, een stadswan-
deling, lekker shoppen of een rondvaart(*) 
door de grachten, de keuze is aan u. Tijdens de 
lunch verlaten wij Amsterdam en vervolgen we 
onze reis naar Hoorn. De maritieme sfeer van 

het verleden is nog goed zichtbaar in Hoorn. 
De Hoofdtoren en de smalle huizen met trap- 
en klokgevels vormen een prachtig panorama 
en geven het gezellige en intieme karakter van 
de stad weer.

Maandag 17 september: 
Hoorn - Sneek
Vandaag vertrekken wij bijtijds naar Sneek, dat 
dichtbij het Sneekermeer is gelegen. De stad is 
rijk aan monumenten en mooie stadsgezich-
ten. Het bekendste monument is de Water-
poort uit 1613. Ook het stadhuis en de Grote 
Kerk zijn zeker de moeite waard om te bekijken. 

Dinsdag 18 september: 
Sneek - Lemmer - Urk
Onze eerste bestemming van vandaag is  
Lemmer. Hier zullen we de middag doorbren-
gen. Lemmer heeft de gemoedelijke sfeer van 
een oude havenplaats met monumentale  
panden en het grootste nog werkende 
stoomgemaal ter wereld, het Woudagemaal.  
Aan het begin van de avond zullen wij door-

Van onze hoofdstad in het westen tot de Hanzesteden in het oosten, Nederland heeft 
zoveel moois te bieden. Gezellige winkelstraatjes, eeuwenoude panden en statige 
monumenten. En natuurlijk geen toepasselijker schip om al dat moois mee te bekijken 
dan de Rembrandt van Rijn! 
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Puur Nederland
Amsterdam

7 dagen
v.a.  € 630,- Prijzen:

Vertrekdata  Rembrandt
September  15
 
Hoofddek 
2p-hut  740
 
Promenadedek 
3p-hut  630
2p-hut  805
Suite 2-personen  1.490
Suite 3-personen  990

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen:  

Rembrandt van Rijn 75

•  Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek  
in te schepen.

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te  
boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Rembrandt van Rijn (pag. 148 )

7-daagse Puur Nederland  

Zutphen



Amsterdam en Rotterdam varen we langs 
molens, boerderijen en pittoreske dorp-
jes. Vanaf het schip heeft u een schitterend  
uitzicht over de uitgestrekte natuur en plas-
sen. Na de lunch arriveren we in Gouda dat  
uiteraard bekend is om haar kaas en de  
kaasmarkt. Een mooie stadswandeling door 
het historische centrum en een kopje koffie 
met een Goudse stroopwafel op één van de 
terrasjes is zeker een aanrader. 

Maandag 13 augustus: 
Gouda - Gorinchem
Voordat we koers zetten naar Gorinchem 
maken we eerst nog een mooie rondvaart 
door de Rotterdamse havens. Eenmaal aan-
gekomen in Gorinchem kunt u de histori-
sche binnenstad of het tegenover gelegen 
slot Loevestein bekijken. ‘s Avonds kunt u aan 
boord genieten van het Captains Dinner en is er 
een feestelijke avond met livemuziek.

Dinsdag 14 augustus: Gorinchem - Grave
Stroomopwaarts over de Maas varen we naar 
Grave. De binnenstad herbergt vele kleine 
pleinen met monumentale panden en resten 
van de verdedigingswerken uit verschillende 
oorlogen. 

Woensdag 15 augustus: 
Grave - Arnhem
Deze veelzijdige reis is bijna ten einde. Rond het 
middaguur komt onze thuishaven in zicht waar 
we om 14.00 uur zullen ontschepen. We zijn er 
zeker van dat u nog vaak terug zult denken aan 
al het moois dat wij u met deze gevarieerde reis 
hebben laten zien.

•  Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Eén avond met live entertainment

• Captains Dinner
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Donderdag 9 augustus: 
Arnhem - Kampen
Om 09.30 uur vetrekken wij uit Arnhem en  
het duurt niet lang voordat we op de kron- 
kelige IJssel varen. Onderweg passeren we 
Hanzesteden als Doesburg, Zutphen en  
Deventer. Aan het einde van de middag komen 
we in Kampen aan. Ook deze behoort tot één 
van de Hanzesteden wat duidelijk zichtbaar is 
in de gezellige binnenstad. De vele historische 
gebouwen geven de waterrijke geschiedenis 
van deze Hanzestad weer. 

Vrijdag 10 augustus: 
Kampen - Zeewolde - Zaandam
Zodra we de IJssel verlaten hebben draaien we 
linksaf het Vossemeer op. Het Randmerenge-
bied is een aaneenschakeling van een groot 
aantal meren. De verschillende landschappen 

met polders en oerbossen wisselen elkaar af. 
Al vroeg leggen we aan in Zeewolde. Door de 
ideale ligging is deze plaats zeer geliefd bij de 
watersporters. Via het Gooimeer verlaten we 
rond lunchtijd de Randmeren en zetten koers 
naar Zaandam. 

Zaterdag 11 augustus: 
Zaandam - Nieuwe Meersluis
In de ochtend kunt u deelnemen aan een ex-
cursie(*) naar de Zaanse Schans. De Zaanse 
Schans bestaat uit een serie prachtig onder-
houden historische Zaanse huizen, bedrijven, 
molens en het Zaans Museum met het Verkade 
Paviljoen. Aan het begin van de middag zul-
len we via het IJ en de Kostverlorenvaart onze 
route vervolgen. We zullen overnachten bij de 
Nieuwe Meersluis ten oosten van Schiphol. 

Zondag 12 augustus: 
Nieuwe Meersluis - Gouda
Al snel bevinden we ons in het Groene Hart. 
In het oer-Hollandse natuurgebied tussen 

Nederland is een waterland. Dat komt helemaal tot uiting in deze onvergetelijke cruise 
door het Groene Hart en omgeving. Van het Vossemeer en de Randmeren tot aan de 
plassen rond Gouda en de Rotterdamse haven, de variatie in waterwegen is enorm. 
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Het Groene Hart
& de Randmeren

Kampen

7 dagen
v.a.  € 635,-

Prijzen:

Vertrekdata  Horizon
Augustus  9
 
Hoofddek 
3p-hut  635
2p-hut B  685
2p-hut    715
1p-hut  875
 
Promenadedek 
2p-hut  780

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Horizon 65

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond  
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.
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& de Randmeren  
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NIEUW IN 2018

groot historisch verleden. Smalle winkelstraten 
met prachtige panden en niet te vergeten het 
Vrijthof. Aan dit plein vindt men gezellige cafés, 
terrassen en de imposante oude Sint-Servaas-
basiliek.

Maandag: 
Maastricht - Roermond
We bevinden ons inmiddels op de Nederlandse 
Maas. De winkelliefhebbers kunnen vandaag 
hun hart ophalen. Zowel in de binnenstad als 
het outletcentrum zijn de winkels geopend. 
Het oude karakter van de binnenstad en gezel-
lige terrassen zorgen voor een gezellige dag.

Dinsdag: 
Roermond - Cuijk
Deze ochtend genieten we al varend van de 
omgeving van Noord-Limburg. Na de lunch 
arriveren we in Cuijk. ‘s Middags kunt u deelne-

men aan een excursie(*) of op eigen gelegen-
heid het Brabantse plaatsje bezichtigen. Op 
de laatste avond wordt traditiegetrouw het  
Captains Dinner geserveerd en aansluitend 
zorgt een muzikant voor een gezellige avond.

Woensdag: 
Cuijk - Arnhem
Deze prachtige reis door Nederland en België 
is bijna ten einde. Om 10.00 uur leggen wij in 
Arnhem de loopplank voor u uit en is het weer 
tijd om afscheid te nemen.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Eén avond met live entertainment

• Captains Dinner
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Donderdag: Arnhem - Willemstad
De inscheping van deze vernieuwde cruise  
geschiedt op donderdagochtend in Arnhem. 
Zodra iedereen aan boord is gooien we om 
09.30 uur de trossen los en varen we naar onze 
eerste bestemming, Willemstad. Onderweg zal 
de bemanning aan u worden voorgesteld en 
kunt u nader kennis maken met uw medepas-
sagiers. Na het diner kunt u nog een wandeling 
maken door de vestingstad.

Vrijdag: 
Willemstad - Antwerpen
Het centrum van deze bourgondische haven-
stad biedt tal van mogelijkheden. Breng een 
bezoek aan één van de diverse musea zoals 

het diamantmuseum. Antwerpen staat ook al 
jaren bekend als winkelstad. De verschillende 
winkelstraten liggen op loopafstand van elkaar. 

Zaterdag: Antwerpen - Luik
Met het prachtige Antwerpen nog in gedach-
ten vervolgen we onze reis over het Albert- 
kanaal en meren we in de loop van de middag  
aan in Luik. De grootste stad van Wallonië  
is vooral bekend om de industrie, maar de  
binnenstad herbergt verrassend vele leuke, 
vaak autovrije straatjes en gezellige pleinen.   

Zondag: Luik - Maastricht
De bourgondische hoofdstad van Nederland 
is zonder twijfel Maastricht. Een stad met een 

Deze bourgondische reis door Zuid-Nederland en België combineert alle geneugten van 
het leven. Heerlijk genieten van cultuur, geschiedenis, culinaire verrassingen, gezelligheid 
en diverse winkel- en shopmogelijkheden.
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Maastricht met een vleugje 
België

Maastricht

7 dagen
v.a.  € 615,-

Prijzen:

Vertrekdata                                        Horizon
Mei 31 
September  20
 
Hoofddek 
3p-hut 635 615
2p-hut B 685 665
2p-hut   715 695
1p-hut 875 855
 
Promenadedek 
2p-hut 780 760

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Horizon 65

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen.  

•    Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•    Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te  
boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.
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een vleugje België  
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Zondag 22 april: Brugge - Terneuzen
Terneuzen, gelegen aan de machtige rivier de 
Westerschelde, is de maritieme stad waar al eeu-
wenlang wordt gewerkt tegen en met het water. 
De dijken langs de Westerschelde, het sluizen-
complex en het kanaal van Gent naar Terneuzen 
met veel internationale bedrijvigheid zijn hier de 
resultaten van. 

Maandag 23 april: 
Terneuzen - Middelburg
We steken de Westerschelde over en via het  
Kanaal van Walcheren bereiken we rond het  
middaguur de Zeeuwse hoofdstad Middelburg. 
In de historische kern liggen vele bezienswaar-
digheden zoals het fraaie stadhuis aan de Markt 
en de Abdij met de 91 meter hoge abdijtoren die 
de Lange Jan genoemd wordt.

Dinsdag 24 april: 
Middelburg - Hellevoetsluis 
In Hellevoetsluis is van alles te doen en te zien. 

Het bezoeken van de diverse musea in het oude 
vestinghart is zeker de moeite waard, evenals 
het bekijken van de verdedigingswerken in 
de Vesting. En wat te denken van de jachtha-
vens, de vele prachtige oude gebouwen en het  
uitgestrekte strand! ‘s Avonds kunt u aan boord 
genieten van het Captains Dinner en is er een 
feestelijke afscheidsavond.

Woensdag 25 april: 
Hellevoetsluis - Rotterdam
De laatste dag van uw reis is alweer aange- 
broken. We arriveren vroeg in de ochtend in  
Rotterdam en maken een mooie rondvaart  
door deze prachtige wereldstad. We meren om 
ca. 10.00 uur aan en dan is het weer tijd om  
afscheid te nemen.

•  Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Eén avond met live entertainment

• Captains Dinner
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Woensdag 18 april: 
Rotterdam - Willemstad
Om 16.00 uur bent u van harte welkom aan 
boord van de Horizon in Rotterdam. Zodra ieder-
een aan boord is gooien we de trossen los en ver-
trekken we naar Willemstad. Hier kunt na het di-
ner nog een wandeling maken door de vesting.

Donderdag 19 april: 
Willemstad - Antwerpen
Na een vroeg vertrek uit Willemstad bereiken 
we aan het begin van de middag het sfeer-
volle Antwerpen. De rest van dag kunt u in 
deze stad doorbrengen. De Keyserlei en de 
Meir, met een uitgebreid aanbod van win-
kels, cafés en terrasjes, zijn ware trekpleisters 
voor vele toeristen in deze stad.

Vrijdag 20 april: 
Antwerpen - Gent
Gent kenmerkt zich door de vele gebouwen  
uit vervlogen tijden. De imposante Sint-
Baafskathedraal behoort tot één van de  
pronkstukken van deze stad. Een andere  
bezienswaardigheid die u niet mag missen 
tijdens uw bezoek aan Gent, is kasteel Het  
Gravensteen. ’s Middags kunt u deelnemen 
aan een stadsrondrit(*) en kunt u veel van deze  
bezienswaardigheden bekijken. Na afloop 
heeft u voldoende gelegenheid om in de ge-
zellige binnenstad te winkelen of een terrasje 
te pakken. 

Zaterdag 21 april: Gent - Brugge
We blijven nog even in België, want onze vol-
gende bestemming is Brugge. Een bezoek aan 
het historische Brugge laat niemand onberoerd.  
De monumentale trapgevels, feeërieke reien 
(grachten) en schilderachtige stadsgezichten,  
de Breydelstad ademt cultuur en geschiedenis. 

Het mooiste van Zeeland en België, dát ontdekt u in deze mooie en sfeervolle voorjaars-
reis. Imposante steden als Antwerpen en Gent wisselen we af met prachtige provinciale 
stadjes als Terneuzen en Middelburg. Een heerlijke combinatie van cultuur, natuur, 
geschiedenis en shoppen.
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Nederland & België 
(vanaf Rotterdam)

Gent

8 dagen
v.a.  € 595,- Prijzen:

Vertrekdata Horizon
April 18
 
Hoofddek 
3p-hut 595
2p-hut B 645
2p-hut   675
1p-hut 835
 
Promenadedek 
2p-hut 740

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Horizon 65

•  Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek  
in te schepen.

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te  
boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.
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Brugge



Zondag 15 juli:  
Hasselt - Antwerpen
We vervolgen onze reis over het Albert- 
kanaal naar Antwerpen waar we aan het 
begin van de avond zullen aankomen.  
Antwerpen is een levendige stad. Het cen-
trum is overzichtelijk en grotendeels auto-
vrij, dus ideaal om te voet te verkennen.  Het 
stralende middelpunt van Antwerpen is de 
Grote Markt met om de hoek de torenhoge 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. 

Maandag 16 juli: 
Antwerpen - Willemstad
Tijdens een korte rondrit(*) in de ochtend 
krijgt u de mooiste plekjes van Antwerpen 
te zien. Waarna u op eigen gelegenheid het 
prachtige centrum kunt ontdekken. Aan 
het begin van de middag vertrekken we uit 
Antwerpen en zetten koers naar Willemstad 
waar we zullen overnachten. 

Dinsdag 17 juli: 
Willemstad - Wijk bij Duurstede
Vandaag hebben we nog een mooie vaardag 
door het Hollandse landschap. In de loop 

van de middag bereiken we Wijk bij Duur-
stede. Een gezellige plaats aan de Lek waar 
u vanuit de haven meteen de stad in loopt.  
’s Avonds nodigen wij u uit voor het  Farewell 
Dinner.

Woensdag 18 juli: 
Wijk bij Duurstede - Arnhem
De reis is bijna ten einde, nog enkele uren 
varen en dan zijn we terug in Arnhem. Hier 
nemen wij na de champagnebrunch weer af-
scheid van u. Wij zijn er zeker van dat u heeft 
genoten van deze bijzondere reis en wensen 
u een goede reis naar huis!

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Eén keer lokaal entertainment

• High Tea & High Wine

• Gehele reis live entertainment

• Farewell Dinner

• Champagnebrunch
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Woensdag 11 juli: Arnhem - Roermond
Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom aan 
boord. Aan het begin van de avond verwachten 
wij u in het restaurant waar het welkomstdiner 
geserveerd zal worden. Ondertussen gooien 
we de trossen los en zetten we koers naar Roer-
mond. Na afloop van het diner zal de muzikant in 
de lounge voor een gezellige avond zorgen.

Donderdag 12 juli: Roermond
Terwijl u van het ontbijt geniet, begeven we 
ons op de Limburgse Maas. Aan het begin van 
de middag zullen we op onze plaats van be-
stemming, Roermond, aankomen. Deze sfeer-
volle stad, ook wel ‘Bruisend hart van Limburg’ 
genoemd, is rijk aan culturele bezienswaardig-
heden. Roermond heeft een gezellig winkel-
hart en een unieke ligging aan de Maasplassen. 
De binnenstad met haar mooie pleinen her-
bergt een schat aan historische bouwwerken, 
zoals kerken en oude handelshuizen. Ook kunt 
u naar het nabijgelegen outletcentrum.

Vrijdag 13 juli: 
Roermond - Maastricht
Al vroeg in de ochtend laten wij Roermond  
achter ons en varen we naar Maastricht. In 
Maastricht is er van alles te beleven. Zo zijn er 
onder andere diverse musea, schatkamers, 
kunstgalerijen en theaters. Het centrum barst 
van de monumenten, zoals statige oude huizen, 
kloosters, eeuwenoude stadsmuren met torens 
en ingenieuze ondergrondse verdedigings-  
werken. Uiteraard mogen de Sint Servaeskerk, 
de winkelstraten en de gezellige terassen op 
het Vrijthof niet ontbreken tijdens uw bezoek 
aan deze stad. Aan boord zullen wij een heer-
lijke punt Limburgse vlaai serveren!

Zaterdag 14 juli: Maastricht - Hasselt
Via het Albertkanaal varen we naar het  
Belgische Hasselt. Hier zullen we aan het 
begin van de middag aanmeren. Deze stad 
heeft tevens de bijnaam ‘Hoofdstad van de 
Smaak’ en dankt dit aan zijn vele horeca- en 
modezaken. Wist u dat jenever en Hasselt 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn? 
Middenin de stad vindt u het Jenevermu-
seum, dat een bezoek zeker waard is.

Wilt u het mooiste van Nederland en België combineren in één prachtige reis? 
Dan is deze cruise zeker iets voor u. Van het knusse Roermond tot het statige en 
gezellige Antwerpen, u zult zich geen moment vervelen.
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Nederland & België
Antwerpen

8 dagen
v.a.  € 735,- Prijzen:

Vertrekdata  Rembrandt
Juli  11
 
Hoofddek 
2p-hut  840
 
Promenadedek 
3p-hut  735
2p-hut  945
Suite 2-personen  1.750
Suite 3-personen  1.165

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen:  

Rembrandt van Rijn 75

• Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek  
in te schepen.
•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  

voor € 99,- p.p. 
•   Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te  

boeken voor € 95,- p.p.
• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Rembrandt van Rijn (pag. 148 )

8-daagse Nederland & België  

Dordrecht



Amsterdam. Door ‘s avonds deel te nemen 
aan de grachtenrondvaart(*) ziet u onze 
hoofdstad eens van een geheel andere kant.

Zondag 19 augustus: 
Amsterdam - Alphen aan den Rijn
Nederland op z’n mooist! Vanaf het schip heeft 
u een prachtig uitzicht over de laaggelegen 
Haarlemmermeerpolder. We varen door het 
Groene Hart naar Alphen aan den Rijn. Hier 
kunt u deelnemen aan een excursie(*) naar  het 
bekende vogelpark Avifauna.

Maandag 20 augustus: 
Alphen aan den Rijn - Gouda
Onze volgende bestemming is Gouda, bekend 
om zijn kaarsen en stroopwafels. De meeste 
huizen rondom de Markt zijn gebouwd in  
gotische stijl en stammen uit de 17e eeuw.

Dinsdag 21 augustus: Gouda - 
Kinderdijk - Wijk bij Duurstede
Na door de haven van Rotterdam gevaren  
te hebben, vervolgen wij de reis naar de  
Alblasserwaard. Kinderdijk maakt deel uit 
van de gemeente Nieuw-Lekkerland. De be-
kende molens staan op de Werelderfgoedlijst 

van UNESCO. Het is vanaf het schip maar een 
klein stukje lopen naar de molens, waarvan 
er één van binnen te bezichtigen is. Na de 
lunch varen we over de Lek verder naar Wijk 
bij Duurstede. Terwijl u een wandeling maakt 
door dit leuke stadje worden aan boord  
voorbereidingen getroffen voor het Captains 
Dinner en een onvergetelijk afscheidsfeest.

Woensdag 22 augustus: 
Wijk bij Duurstede - Arnhem
We moeten al vroeg vertrekken, want op  
weg naar Arnhem passeren wij vandaag 
enkele sluizen. We varen over de Lek en de 
Nederrijn o.a. langs Rhenen en Wageningen 
naar Arnhem. Om 14.00 uur nemen we weer 
afscheid van u. We zijn er zeker van dat u heeft 
genoten van al het moois dat Nederland u te 
bieden heeft.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• High Tea

• Twee avonden met live entertainment

• Captains Dinner
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Maandag 13 augustus: Arnhem - Kampen
We verwelkomen de passagiers aan boord in 
Arnhem. Om 09.30 uur starten we de motoren 
en zetten we koers naar Kampen, ons einddoel 
voor vandaag. De Nieuwe Toren in deze oude 
Hanzestad heeft maar liefst 47 klokken.

Dinsdag 14 augustus: 
Kampen - Medemblik
We laten Kampen achter ons en steken het 
IJsselmeer over. Tijdens de lunch arriveren we 
in het vissersplaatsje Medemblik. ’s Middags 
kunt u deelnemen aan een bustocht(*) door 
de Westfriesche streek naar Hoorn. 

Woensdag 15 augustus: 
Medemblik - Stavoren - Makkum
Vandaag trotseren we nogmaals het IJssel-
meer en varen naar Stavoren, de oudste stad 
van Friesland. Het slechts 1000 inwoners tel-
lende stadje wordt aan drie kanten ingesloten 

door het IJsselmeer. ’s Middags kunt u deelne-
men aan een excursie(*) door het Gaasterland 
met een stop in Hindeloopen. Het schip vaart 
ondertussen verder naar Makkum, waar u na 
afloop van de excursie weer aan boord komt.

Donderdag 16 augustus: 
Makkum - Oudeschild (Texel)
Via de sluizen van Kornwerderzand en de  
Waddenzee zetten wij koers naar het grootste 
Waddeneiland, Texel. Onze bestemming Oude-
schild ligt aan de zuidzijde van dit eiland. In en 
rond het dorp zijn diverse historische elemen-
ten uit de tijd van de VOC bewaard gebleven. 

Vrijdag 17 augustus: 
Oudeschild (Texel) - Alkmaar 
Nadat we de Waddenzee weer zijn overgesto-
ken, varen we via het Noord-Hollands Kanaal 
naar Alkmaar. Gedurende de lunch meren we 
hier af. ‘s Avonds is er livemuziek aan boord 
voor een gezellige dansavond. 

Zaterdag 18 augustus: 
Alkmaar - Amsterdam
Tijdens het ontbijt laten we Alkmaar achter 
ons. Langs de Zaanse Schans varen we naar 

Als u zich wilt laten verrassen door de oneindige variatie in het Nederlandse landschap, 
dan is dit echt een reis voor u. Van Hanzestad tot het IJsselmeer, van Friesland tot 
de Waddeneilanden en van de Noord-Hollandse steden tot het lieflijke Kinderdijk. 
Elk stukje Nederland heeft zijn eigen charme. Zo beleeft u tijdens deze cruise hoe rijk 
het Nederlandse verleden en heden eigenlijk zijn. 
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Rondreis Holland
IJsselmeer

10 dagen
v.a.  € 870,- Prijzen:

Vertrekdata  Azolla
Augustus  13
 
Hoofddek 
3p-hut (bovenbed)  870
2p-hut B  945
2p-hut C (2 p bed)  945
2p-hut  1.020
 
Promenadedek 
2p-hut  1.105
1p-hut  1.240

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Azolla 55

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour incl. avond  
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Azolla (pag. 150 )

10-daagse Rondreis Holland  

Texel



oude gevelpanden. Na een wandeling door 
het centrum kunt u op één van de terrasjes 
genieten van een kopje koffie of een Belgisch 
biertje. 

Zondag 13 mei: 
Namen - Luik
Al vroeg verlaten we Namen en varen nog 
een gedeelte door de Belgische Ardennen.  
In de loop van de middag komen we aan  
in Luik. Deze stad staat bekend om de metaal-
industrie,  maar heeft daarnaast ook een mooi 
centrum. Vergeet niet uzelf te trakteren op 
een heerlijke versgebakken Luikse wafel. 

Maandag 14 mei:
Luik - Roermond
In de loop van de middag komen we aan in 
Roermond. Deze bruisende stad heeft tal van 
culturele bezienswaardigheden en een gezel-
lig winkelhart. De koopjesjagers kunnen hun 
slag slaan in het outletcentrum Roermond. 

Dinsdag 15 mei: 
Roermond - Venlo - Nijmegen
Tijdens het ontbijt vervolgen we onze reis.  
We maken nog en korte stop in Venlo waarna 
we aan het einde van middag in Nijmegen 
aanleggen. Vanavond kunt u genieten van 
het Captains Dinner gevolgd door een gezel-
lige avond met livemuziek. 

Woensdag 16 mei: 
Nijmegen - Arnhem
Aan het einde van de ochtend zetten we 
koers naar onze thuishaven. Rond 14.00 uur 
komt Arnhem in zicht, waar wij na de lunch 
afmeren. Wij wensen u een goede thuisreis. 

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• High Tea

• Twee avonden met live entertainment

• Captains Dinner
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Maandag 7 mei: 
Arnhem - Maasbracht
De inscheping van deze reis geschiedt zoals 
gewoonlijk in Arnhem. Om 09.30 uur star-
ten we de motor en varen via de Waal en de 
Maas naar Maasbracht. Onderweg genieten 
we van de mooie Limburgse landschappen. 
Aan het begin van de avond arriveren we in 
Maasbracht waar u nog een wandeling door 
de stad kunt maken. 

Dinsdag 8 mei: 
Maasbracht - Maastricht
Tijdens de lunch leggen we in Maastricht aan. 
In het centrum van deze prachtige stad is 
veel te beleven. De winkels in de lange smalle 

straten worden afgewisseld met schitterende 
monumentale gebouwen en kerken. 

Woensdag 9 mei: Maastricht - Huy
Al vroeg verlaten we Maastricht, het duurt  
niet lang meer voordat we de grens met  
België passeren. Huy is één van de oudste 
stadjes in België en is de stad van de fontei-
nen en standbeelden. Een bezoek aan het 
Fort van Huy en de Grote Markt is zeker de 
moeite waard.

Donderdag 10 mei: Huy - Dinant
Nadat we maar liefst acht sluizen gepas-
seerd zijn komen we tijdens de lunch aan in 
Dinant. Hier staat hoog boven de stad een 

burcht die u per kabelbaan kunt bereiken.  
Tijdens de korte tocht hiernaartoe, krijgt u al-
vast een voorproefje van het prachtige uitzicht. 

Vrijdag 11 mei: 
Dinant (hele dag)
Vandaag verblijven we de gehele dag in  
Dinant. U kunt op eigen gelegenheid deze 
stad verkennen, maar u kunt ook deelnemen 
aan een excursie(*) die u aan boord kunt  
boeken. Probeer in het centrum één van de 
lokale specialiteiten zoals Dinantse Koek of   
Flamiche, een typisch Dinants kaastaartje. 
Ook een bezoek aan het Leffe abdij behoort 
tot de mogelijkheden. 

Zaterdag 12 mei: 
Dinant - Namen
Namen, de hoofdstad van Wallonië, heeft 
een mooi historisch centrum dat voor een 
groot deel voetgangersgebied is. U vindt er 
boetiekjes en winkels die gevestigd zijn in 

Terwijl u geniet aan boord ervaart u de geleidelijke overgang van het nuchtere 
Nederland naar het bourgondische België. We varen langs prachtige plaatsen als 
Maasbracht, Maastricht en Huy. Het hoofddoel van deze reis is Dinant, een sfeervolle 
stad met een burcht en fantastische vergezichten. En bij het genieten horen natuurlijk 
ook heerlijkheden, zoals Leffe bier, Dinantse koek, Luikse wafels of een heerlijke Flamiche! 
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Over de Maas
naar Dinant

Dinant

10 dagen
v.a.  € 835,- Prijzen:

Vertrekdata  Azolla
Mei  7
 
Hoofddek 
3p-hut (bovenbed)  835
2p-hut B  910
2p-hut C (2 p bed)  910
2p-hut  985
 
Promenadedek 
2p-hut  1.070
1p-hut  1.205

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Azolla 55

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour incl. avond  
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.
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kele gezellige Belgische kustplaatsen voert. 
Of u kunt Brugge ook zelf gaan verkennen. 
De 122 meter hoge toren van de Onze-Lieve- 
Vrouwekerk in het centrum is het op één na 
hoogste bakstenen gebouw ter wereld. De 
vele restaurantjes, bruine cafés en chocolate-
rieën bieden u volop mogelijkheden om van 
de bourgondische levensstijl van de Belgen 
te genieten.

Woensdag: Brugge - Terneuzen
Tijdens het ontbijt lichten wij het anker en 
varen we naar Terneuzen. Vanaf de Schelde- 
boulevard in Terneuzen ziet u indruk- 
wekkende schepen op weg naar zee of naar 
Antwerpen.

Donderdag: Terneuzen - Goes
We steken de Westerschelde weer over 
en zetten koers naar Goes waar we in de 
loop van de middag aankomen. Deze oude  
handelsstad herbergt vele monumenten 
zoals de Grote Markt met het stadhuis en de 
trapgevelhuisjes langs de stadshaven. 

Vrijdag: 
Goes - Zaltbommel
De vestingstad Zaltbommel aan de Waal 
heeft een rijke historie. De prachtige Sint 
Maartenskerk met de Bommelse Toren, de 
vele karakteristieke geveltjes in pittoreske 
straatjes en de Waterpoort getuigen hiervan. 

Zaterdag: 
Zaltbommel - Arnhem
De laatste dag van onze reis is alweer aange-
broken. We vertrekken al vroeg en zullen om 
14.00 uur in Arnhem aankomen. Hier nemen 
we met een hartelijk ‘Tot Ziens’ afscheid van 
u. Ongetwijfeld zult u met genoegen terug-
kijken op deze bijzondere reis. 

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• High Tea

• Twee avonden met live entertainment

• Captains Dinner
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Donderdag: Arnhem - Gorinchem
We heten u in Arnhem hartelijk welkom aan 
boord en zullen om 09.30 uur vertrekken.  
We volgen de Waal en varen langs Nijmegen. 
In de loop van de middag meren we aan in 
Gorinchem dat samen met de vestingen 
Woudrichem en Slot Loevestein de Vesting 
Driehoek vormt. Het grote aantal monumen-
ten in Gorinchem duidt op een rijk verleden. 

Vrijdag: 
Gorinchem - Dordrecht - Willemstad
We verlaten Gorinchem en zetten koers naar 
Dordrecht. Deze stad is bijna 1000 jaar gele-
den ontstaan en kreeg in 1220 stadsrechten. 
Ze heeft een belangrijke rol gespeeld op het 

gebied van handel, politiek en religie. Vooral 
in het havengebied is het rijke verleden  
terug te vinden. In de middag varen we naar 
Willemstad, dat in het zomerseizoen over-
spoeld wordt door watersporters. 

Zaterdag: 
Willemstad - Antwerpen
Tijdens het ontbijt laten we Willemstad  
achter ons en varen aan het begin van de 
middag via het Schelde-Rijnkanaal de ha-
venstad Antwerpen binnen. U kunt hier met 
een treintje(*) de stad bekijken en desge-
wenst in het centrum uitstappen. Het ge-
zellige centrum biedt voor ieder wat wils.  
Geniet van een Belgisch biertje op één van 

de vele terrassen op de Groenplaats of breng 
een bezoek aan het Rubenshuis.

Zondag: Antwerpen - Gent
Al vroeg gooien we de trossen los en richten  
de steven op Gent. Het centrum wordt  
gedomineerd door maar liefst drie indruk-
wekkende bouwwerken op één lijn: de  
Sint Niklaaskerk, het Belfort en de Sint 
Baafskathedraal. In deze kathedraal kunt u 
het beroemde drieluik De aanbidding van 
het Lam Gods van Jan van Eijck bezichtigen. 

Maandag: Gent - Brugge 
Brugge is de volgende bestemming en heeft 
tal van bezienswaardigheden zoals het  
Begijnhof, het Minnewater, de Onze-Lieve- 
Vrouwekerk, de Burg en de Markt met het 
wereldberoemde Belfort. Voor de liefheb-
bers is er een stadsrondrit(*) met de Citybus.

Dinsdag: Brugge (hele dag)
Vandaag heeft u de gelegenheid deel te  
nemen aan een excursie(*) die u langs en-

Het lijkt wel of de Belgen het genieten hebben uitgevonden. Wandelt u door de sfeervolle 
en eeuwenoude centra van Gent en Brugge, dan wemelt het van de chocolaterieën 
en restaurantjes. En dan hebben we natuurlijk nog de vele cafés, waar de keus aan 
speciaalbieren ongekend is. In deze reis komt de Bourgondiër ongetwijfeld in u naar 
boven. Bovendien is er volop cultureel erfgoed om te bewonderen. Het historische 
Brugge lijkt wel een groot openluchtmuseum. In Gent treft u nog volop sporen aan 
van het rijke verleden in de katoennijverheid. 
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Gent & Brugge
Gent

10 dagen
v.a.  € 835,- Prijzen:

Vertrekdata                           Azolla
Mei 17 
Juni  21
  
Hoofddek  
3p-hut (bovenbed) 835 870
2p-hut B 910 945
2p-hut C (2 p bed) 910 945
2p-hut 985 1.020
  
Promenadedek  
2p-hut 1.070 1.105
1p-hut 1.205 1.240

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Azolla 55

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour incl. avond  
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Azolla (pag. 150 )

10-daagse Gent & Brugge  



Vrijdag 10 augustus: 
Oudeschild (Texel) - Den Helder - Urk
Den Helder ligt in het noordelijkste puntje 
van de Kop van Noord-Holland. Door zijn 
strategische ligging is het de thuisbasis van 
de marine. In de binnenstad kunt u heerlijk  
winkelen en even uitrusten op één van de vele 
terrassen. Tijdens de lunch zetten we onze 
reis voort naar Urk. Dit oude vissersplaatsje 
heeft nog steeds de grootste vissersvloot van  
Nederland en heeft daardoor haar oude ka-
rakter weten te behouden.

Zaterdag 11 augustus: 
Urk - Hasselt - Deventer
Hasselt, Deventer en Zutphen, zijn allen  
Hanzesteden. Door het Hanzeverbond en de 
gunstige ligging aan de rivier werd de han-
del in goederen gemakkelijker en brak er 
een gouden tijd aan voor deze steden. Die 
rijke periode is nog goed terug te zien aan 
de prachtige panden in de binnensteden. 
In de loop van de middag komen we aan in  
Deventer. Deze stad wordt ook wel de Koek-
stad genoemd vanwege de Deventer Koek 
die hier al eeuwenlang volgens strikte voor-
schriften wordt gebakken en verhandeld. 

Zondag 12 augustus: 
Deventer - Zutphen
In de middag vervolgen we onze reis naar de 
Torenstad. Zutphen wordt zo genoemd van-
wege zijn grote historische gebouwen die de 
skyline van de stad vormen. Vanavond geniet 
u van een overheerlijk Farewell Dinner.

Maandag 13 augustus: 
Zutphen - Arnhem
Als afsluiting van de reis wacht u deze och-
tend nog een heerlijke champagnebrunch in 
het restaurant. Als we aan het einde van de 
ochtend de IJssel verlaten komen we via de 
Nederrijn om 12.00 uur weer aan in Arnhem  
waar wij afscheid van u nemen. We zijn er  
zeker van dat u genoten heeft van al het 
moois wat Nederland te bieden heeft.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Eén keer lokaal entertainment

• Gehele reis live entertainment

• High Tea & High Wine

• Farewell Dinner

• Champagnebrunch
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Zaterdag 4 augustus: Arnhem - Zaandam
Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom aan 
boord van de Rembrandt van Rijn. Tijdens het
diner gooien we de trossen los en zetten we 
koers naar Zaandam. Onder het genot van 
een drankje kunt u ’s avonds in de lounge 
nader kennismaken met uw medepassagiers.

Zondag 5 augustus: 
Zaandam - Haarlem
Na het ontbijt kunt u Zaandam bezichti-
gen. De nabij gelegen Zaanse Schans is een 
uniek stukje Nederland, vol houten huisjes, 
molens, schuren en werkplaatsen. Tijdens 
een wandeling(*) maakt u kennis met het  
leven dat zich hier afspeelde in de 18e en 
19e eeuw. Tijdens de lunch varen we verder 
naar Haarlem. In het centrum zijn veel musea 
gevestigd. De meeste van hen zijn gehuis-
vest in één van de prachtige monumenten 
die Haarlem rijk is. De grootste en meest 

bekende zijn het Frans Hals Museum en het 
Teylers Museum. Ook een bezoek aan de  
Sint-Bavokerk of de Jopenkerk is de moeite 
waard. Deze laatste dient echter niet meer als 
kerk maar als een gezellige bierbrouwerij.  

Maandag 6 augustus: 
Haarlem - Hoorn 
Hoorn was één van de machtigste steden uit 
het VOC tijdperk. In het oude centrum ziet u 
nog steeds gebouwen uit deze periode, maar 
ook in de oude haven is deze sfeer nog aan-
wezig. Hier ligt de replica van het VOC-schip 
Halve Maen. Dit schip speelde een hoofdrol 
bij de eerste Nederlandse verkenning van 
Manhattan in 1609.

Dinsdag 7 augustus: 
Hoorn - Enkhuizen - Stavoren
We volgen de kustlijn van het IJsselmeer 
naar het noorden. De eerste plaats waar we 

vandaag aanleggen is Enkhuizen. Ervaar de 
prachtige historie van deze stad. Aan het eind 
van de middag steken we het IJsselmeer over 
naar Stavoren. De ligging aan het IJsselmeer 
en de verbinding met de Friese meren maakt 
deze plaats tot een ideale plek voor water-
sporters. Het is hier in de zomermaanden dan 
ook gezellig druk.

Woensdag 8 augustus: 
Stavoren - Harlingen
We verlaten Stavoren en via de Waddenzee 
bereiken we het Friese Harlingen. In de bin-
nenstad staan nog vele mooie panden die het 
historische karakter van de stad weergeven. 
De vele straatjes, waar vroeger pakhuizen 
stonden, verbinden de grachten met elkaar.

Donderdag 9 augustus: 
Harlingen - Oudeschild (Texel)
Al vroeg maken we de oversteek naar het  
Waddeneiland Texel. Vanuit de haven van  
Oudeschild maakt u tijdens rondrit(*) kennis 
met dit prachtige eiland. Ook een aanrader  
is een bezoek aan het zeehondenopvang-
centrum Ecomare. 

Deze prachtige reis door Nederland aan boord van de gezellige Rembrandt van Rijn laat 
u kennismaken met de Nederlandse visserijhistorie. Plaatsen als Enkhuizen, het Texelse 
Oudeschild, Stavoren en Urk mogen hierbij natuurlijk niet ontbreken. Een mooie combi-
natie met de oude Hanzesteden die we later deze reis aandoen. In Hasselt, Deventer en 
Zutphen zijn nog veel oude gebouwen en bezienswaardigheden bewaard gebleven!
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Texel & IJsselmeer
De Cocksdorp

10 dagen
v.a.  € 935,- Prijzen:

Vertrekdata  Rembrandt
Augustus  4
 
Hoofddek 
2p-hut  1.070
 
Promenadedek 
3p-hut  935
2p-hut  1.200
Suite 2-personen  2.220
Suite 3-personen  1.475

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen:  

Rembrandt van Rijn 75

•  Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek  
in te schepen.

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te  
boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Rembrandt van Rijn (pag. 148 )

10-daagse Texel & IJsselmeer  
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denopvang komt u van alles te weten over 
de Wadden en de Noordzee.    

Dinsdag 22 mei: 
Oudeschild (Texel) - Harlingen 
Als we de Waddenzee oversteken kunt  
genieten van het prachtig uitzicht op de 
Waddeneilanden. En als we geluk hebben 
komen we onderweg ook nog enkele zee-
honden tegen die liggen te rusten op de 
zandbanken. Rond het middaguur komen 
we in het Friese Harlingen aan. In de binnen-
stad staan nog vele mooie panden die het 
historische karakter van de stad weergeven. 
De vele straatjes, waar vroeger pakhuizen 
stonden, verbinden de grachten met elkaar.

Woensdag 23 mei: 
Harlingen - Franeker - Leeuwarden
Onderweg naar Leeuwarden passeren we 
prachtige natuurgebieden, dorpen en steden. 
Nadat we in de ochtend een korte stop in Fra-
neker hebben gemaakt komen we in de loop 
van de middag in Leeuwarden aan. Deze stad 
is dit jaar de culturele hoofdstad van Europa.  

Donderdag 24 mei: Leeuwarden - Sneek
Het compacte stadscentrum met de grach-
tengordel van Sneek en de Waterpoort geven 

de binnenstad een intiem en gezellig karak-
ter. Diverse waterwegen verbinden Sneek 
met de vele meren en de rest van Friesland. 
Deze plaats is daarom ook populair bij de  
watersporters.

Vrijdag 25 mei: Sneek - Deventer
De aan de IJssel gelegen Hanzestad De-
venter behoorde vroeger tot één van de 
bekendste handelssteden van Europa. In 
de binnenstad treft u nog tal van prachtige 
monumenten aan die aan deze tijd doen 
herinneren. Op de laatste avond wordt tradi-
tiegetrouw het Captains Dinner geserveerd 
en aansluitend zorgt een muzikant voor een 
gezellige avond.

Zaterdag 26 mei: Deventer - Arnhem 
Deze prachtige reis door Nederland is bijna 
ten einde. Om 14.00 uur arriveren wij weer in 
Arnhem, waar wij afscheid van elkaar nemen.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• High Tea

• Vier avonden live entertainment 

• Captains Dinner
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Woensdag 16 mei: 
Arnhem - Zaltbommel
Zoals gewoonlijk vertrekken wij om 09.30 
uur uit Arnhem en al spoedig bevinden we 

ons op de Waal. Vervolgens richten wij de 
steven op Zaltbommel. In de middag kunt u 
op uw gemak het centrum bezichtigen.

Donderdag 17 mei:  
Zaltbommel - Gorinchem - Willemstad
Gorinchem, ooit onderdeel van de Holland-
se Waterlinie, is één van de laatste steden 
met originele vestingwallen. Ook het in de 
buurt gelegen Slot Loevestein speelde in 
de geschiedenis een belangrijke rol als mid-
deleeuws tolkasteel en verdedigingsslot.  
Tijdens de lunch vervolgen we onze reis 
naar Willemstad. Met een stadswandeling(*) 
bezichtigt u de prachtig bewaard gebleven 
stadswallen en tal van andere monumenten 
die de stad rijk is.    

Vrijdag 18 mei: 
Willemstad - Schoonhoven
Via onder andere de Noord en de Lek berei-
ken we Schoonhoven. In dit plaatsje aan de 
Lek staat de zilversmeedkunst nog steeds 
centraal. Bewijs hiervan zijn de vele monu-
mentale zilverwerkplaatsen en zilversmid-

woningen, alsmede de enige vakschool voor 
goud- en zilversmid.

Zaterdag 19 mei: 
Schoonhoven - Zaandam
Zodra we na de lunch onze hoofdstad passe-
ren, bereiken we niet veel later onze bestem-
ming van vandaag, Zaandam. Gelegen in de 
Zaanstreek dat onder andere bekend is van 
de Zaanse Schans. Tussen de molens, werk-
plaatsen en Zaanse huisjes herbeleeft u het  
Holland van eeuwen terug en ontdekt u de 
rijke geschiedenis van de Zaanstreek.

Zondag 20 mei: Zaandam - Alkmaar
Al vroeg gooien we de trossen los. Over het 
Noord-Hollands kanaal komen we tijdens de 
lunch in Alkmaar aan. In de middag kunt u 
deelnemen aan een grachtenrondvaart(*) 
door deze kaasstad.

Maandag 21 mei: 
Alkmaar - Oudeschild (Texel)
We laten Alkmaar achter ons en maken de 
oversteek naar het Waddeneiland Texel.  
Vanuit de haven Oudeschild kunt u tijdens 
een busrondrit(*) het eiland bezichtigen. 
Ook een bezoek aan Ecomare is de moeite 
waard. In het natuurmuseum en de zeehon-

De naam van deze prachtige reis zegt het al: alles wat Nederland zo mooi maakt, pakt u 
onderweg mee. Van de Waddeneilanden tot de Hollandse Waterlinie en van de prachtige 
natuurgebieden rond het IJsselmeer tot aan de interessante Hanzesteden. Adembenemend!
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Nederland op z’n mooist
Zaanse Schans

11 dagen
v.a.  € 995,- Prijzen:

Vertrekdata  Poseidon
Mei  16
 
Hoofddek 
3p-hut  995
2p-hut  1.150
 
Promenadedek 
3p-hut (bovenbed)  995
2p-hut  1.225

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Poseidon 65

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi Service Direct (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) incl. avond  
eerder inschepen is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Poseidon (pag. 154 )

11-daagse Nederland op z’n mooist  

Alkmaar



uit en biedt u mooie uitkijkpunten over het 
Maasdal en de Samber.

Maandag: Namen - Maastricht
In alle vroegte lichten wij het anker. Na een 
lange vaardag arriveren wij tegen het einde 
van de middag in Maastricht. ‘s Avonds moet 
u beslist even een kijkje gaan nemen in de 
smalle straatjes rondom het nabijgelegen 
Vrijthof.

Dinsdag: Maastricht (hele dag)
De prachtige binnenstad en omgeving ma-
ken het de moeite waard om nog een dag 
langer in Maastricht te blijven. Vandaag kunt 
u deelnemen aan een dagexcursie(*) naar 
Monschau en Valkenburg. Hiervoor kunt u 
zich aan boord opgeven.

Woensdag: 
Maastricht - Roermond - Venlo
Al voor het ontbijt verlaten we Maastricht en 
rond het middaguur arriveren we in de gezel-
lige bourgondische stad Roermond. Aan het 
Munsterplein vindt u diverse cafés en terras-
jes. Tijdens het diner varen we verder naar 
Venlo waar we overnachten.

Donderdag: Venlo - Heusden
In de ochtenduren laten we Limburg achter 
ons en zetten koers naar Brabant. In Heusden 
bestaat de binnenstad vrijwel geheel uit  
monumentale panden.

Vrijdag: 
Heusden - Wijk bij Duurstede
We verlaten het mooie plaatsje Heusden en zet-
ten koers naar de laatste overnachtingsplaats 
van deze fantastische reis. In Wijk bij Duurstede  
getuigen o.a. het kasteel Duurstede en de  
Molen ’Rijn en Lek’ van een rijke geschiedenis. 

Zaterdag: 
Wijk bij Duurstede - Arnhem
De Nederrijn brengt ons weer terug in  
Arnhem. Om 14.00 uur meren wij hier af en is 
er een eind gekomen aan deze prachtige en 
afwisselende reis. 

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• High Tea

• Vier avonden live entertainment

• Captains Dinner
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Maandag: Arnhem - Gorinchem
Zoals gewoonlijk vertrekken wij om 09.30 uur 
uit Arnhem en al spoedig bevinden we ons op 
de Waal. Vervolgens richten wij de steven op 
Gorinchem. Er is tijd genoeg om een wande-
ling te maken door het historische centrum. 

Dinsdag: 
Gorinchem - Willemstad
In de ochtend maken we eerst een kleine 
omweg via de indrukwekkende havens van 
Rotterdam. Vanaf het schip heeft een u goed 
zicht op de vele containerhavens en zeesche-
pen. Via het Spui zetten koers naar Willem-
stad. Deze sfeervolle historische stad aan het  
Hollands Diep herbergt tal van monumenten.

Woensdag: 
Willemstad - Antwerpen
Via het Schelde-Rijnkanaal komen we in het 
Antwerpse havengebied. Tijdens de lunch  
zullen wij in Antwerpen afmeren. De bour-

gondische levensstijl en de ontelbare be-
zienswaardigheden maken een bezoek aan 
deze stad een onvergetelijke belevenis. De 
Meir en de Keyserlei zijn prachtige winkel-
straten. De indrukwekkende gildehuizen 
rondom de Grote Markt en het deels in  
Italiaanse stijl opgetrokken stadhuis getuigen 
van een roemrijk verleden. ’s Middags rijdt er 
een treintje(*) naar het centrum, waar u kunt 
uitstappen om de stad te bekijken

Donderdag: 
Antwerpen - Hasselt
Het Albertkanaal is de scheepvaartverbin-
ding tussen West- en Oost-België. Tijdens de 
lunch arriveren wij in de handelsstad Hasselt. 
De stad staat bekend als modestad en u raakt 
dan ook niet uitgekeken op de prachtige  
etalages langs de gezellige winkelpromena-
de. Na afloop kunt u neerstrijken op één van 
de vele terrasjes in de binnenstad.

Vrijdag: Hasselt - Huy
Stroomopwaarts passeren wij o.a. Luik. Hier 
verwisselen wij het Albertkanaal voor de 
Maas, oftewel ‘la Meuse’. Het landschap ver-
andert en wordt steeds grilliger. In de loop 
van de middag arriveren wij in Huy, één van 
de oudste steden van België. Het fort van Huy, 
gebouwd in 1823, wordt ook wel Hollands 
Fort genoemd en ligt op een uitstekende rots 
langs de rivier. 

Zaterdag: Huy - Dinant
De Maas wordt nu ingesloten door de  
Ardennen, hetgeen zorgt voor een prachtig 
panorama. Dinant is de parel van deze streek. 
Ook hier vinden we hoog boven de stad een 
imposante burcht. Men kan deze burcht be-
reiken via een trap van 408 treden, maar u 
kunt ook gebruik maken van de kabelbaan.

Zondag: Dinant - Namen
We varen, nu stroomafwaarts, nogmaals 
door het schitterende rivierdal. Namen is 
onze volgende bestemming. Tijdens een 
wandeling door het historische hart van de 
stad, ziet u prachtig gerenoveerde gebou-
wen. De citadel torent hoog boven de stad 

In Nederland en België barst het van de historie. Op een reis als deze komt dat helemaal 
tot uiting met een bezoek aan plaatsen als Kinderdijk, Antwerpen, Hasselt en Heusden. 
In dertien dagen bezoekt u sfeervolle binnensteden, prachtige burchten, kastelen en 
monumentale panden. 
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Zuid-Nederland & België
Dinant

13 dagen
v.a.  € 1.185,- Prijzen:

Vertrekdata  Poseidon
Mei  28
Juli  23
 
Hoofddek 
3p-hut  1.185
2p-hut  1.375
 
Promenadedek 
3p-hut (bovenbed)  1.185
2p-hut  1.465

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Poseidon 65

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) incl. avond  
eerder inschepen is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Poseidon (pag. 154 )

13-daagse Zuid-Nederland & België  



Maandag: Emden - Groningen
We varen weer terug naar Nederland en onze 
bestemming is Groningen, de hoofdstad van de 
gelijknamige provincie. Groningen heeft van  
alles te bieden. De stad manifesteert zich als 
het culturele centrum van Noord-Nederland.  
Er zijn tal van musea en bezienswaardighe-
den. Het gezellige centrum, gelegen op zo’n 
25 minuten lopen van onze ligplaats, is zeker 
de moeite waard om te bezichtigen. 

Dinsdag: Groningen - Sneek
Door het Groningse en Friese landschap  
varen we naar Sneek, ter plaatse ook wel  
Snits genaamd. Sneek is gelegen aan het 
Sneekermeer en geniet vooral bekendheid 
vanwege de smalle grachten, de Waterpoort, 
de Elfstedentocht en de Sneekweek. 

Woensdag: Sneek - Lemmer
Via het Prinses Margrietkanaal komen wij in 
de loop van de ochtend in Lemmer aan. Het 
is erg gezellig in deze, gedurende de zomer 
door watersporters overspoelde, stad. Het, 
net buiten het centrum gelegen, stoomge-
maal is een bezoek meer dan waard. 

Donderdag: Lemmer - Urk - Kampen
Al vroeg zetten we  koers naar onze volgende 
bestemming: Urk, de parel van Flevoland. 
Wanneer u hier over de gezellige kade of door 
de nauwe steegjes en straatjes (ginkies) wan-
delt, waant u zich in vervlogen tijden. Vroeger 

was dit plaatsje een eiland en de oude dorps-
kom van Urk levert voor de toerist een pitto-
resk plaatje op. Tijdens de lunch gooien we de 
trossen los om vervolgens over het Ketelmeer 
naar Kampen te varen. Hier zullen wij in de 
loop van de middag afmeren. De historische 
Hanzestad Kampen is een gezellige stad met 
veel historische gebouwen. Vanavond nodigt 
uw kapitein u uit voor het Captains Dinner. 

Vrijdag: Kampen - Deventer
Aan het begin van de middag arriveren wij in 
de volgende Hanzestad, Deventer. Dit is één 
van de oudste steden van Nederland en er zijn 
dan ook tal van monumenten die herinneren 
aan de Hanzetijd. Een ervaren gids loopt met 
u langs een aantal van deze monumenten(*) 
en informeert u over alle wetenswaardighe-
den van deze interessante stad.

Zaterdag: Deventer - Arnhem
Het duurt niet lang meer voordat Arnhem aan 
de horizon verschijnt. Wij zijn er zeker van dat 
u heeft genoten van de afwisseling in steden 
en landschappen. Om 14.00 uur arriveren wij 
weer in Arnhem. 

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• High Tea

• Vier avonden live entertainment 

• Captains Dinner
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Maandag: Arnhem - Amsterdam
De inscheping van deze reis geschiedt in  
Arnhem. Zodra iedereen aan boord is verlaten 
wij Arnhem en zetten koers naar onze hoofd-
stad Amsterdam. Na het diner heeft u nog de 
gelegenheid een wandeling te maken naar 
het centrum.

Dinsdag: Amsterdam - Enkhuizen
De ochtend verblijven we nog in Amsterdam 
en kunt u een bezoek brengen aan één van de 
musea of een grachtenrondvaart(*) maken. 
Tijdens de lunch verlaten we de hoofdstad en 

gaan we het IJsselmeer op naar Enkhuizen. 
Naast pittoreske panden herbergt het gezel-
lige centrum van deze stad veel historische 
gebouwen die herinneren aan de welvarende 
VOC-tijd. 

Woensdag: 
Enkhuizen - Oudeschild (Texel)
Met een beetje geluk zien we tijdens de over-
steek van de Waddenzee naar Texel nog een 
groepje zeehonden op een zandbank liggen. 
Indien u ze niet tijdens de oversteek heeft  
gezien, kunt u ze alsnog bekijken tijdens de 
excursie in Ecomare(*), het zeehondencen-
trum op dit eiland. Op Texel meren we aan in 
de vissershaven Oudeschild.

Donderdag: Oudeschild (Texel) - 
Harlingen - Franeker
Al vroeg verlaten we het Waddeneiland om 
koers te zetten naar Harlingen, waar we na de 
lunch aankomen. De prachtig gerestaureer-
de pakhuizen aan de havens getuigen nog 
steeds van de handel met exotische landen. 
Aan het einde van de middag vervolgen we 
de reis naar Franeker. U heeft na het diner de 
gelegenheid om een bezoek te brengen aan 
deze typisch Friese plaats. 

Vrijdag: Franeker - Delfzijl
We hebben een lange maar onvergetelijke vaar-
dag voor de boeg. Via het Van Harinxmakanaal 
en het Eemskanaal varen wij naar Delfzijl. Het is 
een bijzondere ervaring om met zo’n groot schip 
door het Friese en Groningse weidelandschap te 
varen. Tegen het einde van de middag komen 
we in Delfzijl aan. Bij deze zeehaven mondt de 
Eems in de Noordzee uit. Door haar ligging was 
Delfzijl vroeger een strategisch punt, want vanaf 
hier kon men de scheepvaart op de Eems naar 
Duitsland en de handelsroute naar Groningen 
over het Eemskanaal controleren. 

Zaterdag: Delfzijl - Leer
Bij Delfzijl verlaten we Nederland en richten  
we de steven op het mooie en gezellige 
Duitse stadje Leer. De oude panden in de 
voetgangerszone van de Altstadt zijn prach-
tig onderhouden.  

Zondag: Leer - Emden
Vandaag blijven we in Duitsland. Na een 
paar uurtjes varen arriveren we in de meest 
westelijke haven van Duitsland, Emden.  
Het loont zonder meer de moeite om een 
wandeling door het centrum te maken en 
neer te strijken op een terras bij één van de 
vele ijssalons. Vanuit Leer is er een busex-
cursie naar de bekende  Meyer Werft(*). Hier 
worden immens grote zeecruiseschepen  
gebouwd en u zult versteld staan van de 
technische wonderen die hier worden verricht.

Wilt u het noorden van ons land eens vanaf het water ontdekken? Dan is dit de cruise 
voor u! Vanaf Arnhem maakt u in dertien dagen een boog door het land langs prachtige 
plaatsen als Oudeschild op Texel, Franeker, het Duitse Leer, Groningen en Urk. 
U ziet Nederland zoals u het nog nooit heeft gezien!
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Noord-Nederland, 
Emden & Leer

Harlingen

13 dagen
v.a.  € 1.185,-

Prijzen:

Vertrekdata  Poseidon
Juni  25
Augustus  20
 
Hoofddek 
3p-hut  1.185
2p-hut  1.375
 
Promenadedek 
3p-hut (bovenbed)  1.185
2p-hut  1.465

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Poseidon 65

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) incl. avond  
eerder inschepen is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Poseidon (pag. 154 )

13-daagse Noord-Nederland, Emden 
& Leer  

Enkhuizen



Al lange tijd zijn de Minicruises erg  
populair. Het is een uitstekende manier  
om er even een paar dagen tussenuit 
te zijn met vrienden of familie. Er staan 
dit jaar maar liefst 6 verschillende  
vertrekdata met de Statendam op het 
programma. 

De 4-daagse Minicruise Middenrijn voert u tot 
halverwege de Burchtenstrasse. In het voor-
jaar maken het voorjaarszonnetje en het frisse 
groen de omgeving nog mooier dan die al is. 
Maar ook de goudgeel gekleurde wijngaarden 
tijdens de afvaarten in de herfst geven deze 
reizen een gezellig tintje.  

U start de reis met een bustransfer vanuit  
Arnhem naar Keulen waar de Statendam op 
u ligt te wachten. U bezoekt, naast Keulen, 
plaatsen als Boppard en Königswinter. Uiter-
aard mag de prachtige Loreley niet ontbreken 
tijdens deze reis. Deze cruise eindigt in Keulen  
en vanaf hier wordt u per touringcar weer  
terug naar Arnhem gebracht. 

64

Korte
verwenvakantie

Minicruises
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Even een korte vakantie op het mooiste stukje 
van de Rijn? Heerlijk! Gewoon om uzelf te verwen-
nen, eens kennis te maken met een riviercruise 
of bijvoorbeeld om iets te vieren met familie of 
vrienden. Deze reis is daar perfect voor. U gaat 
met de bus naar Keulen en vaart vanaf daar naar 
prachtige plaatsen als Boppard en Koblenz.

Maandag: Arnhem - Beek - Keulen 
(bustransfer) - Keulen - Andernach
Vanuit Arnhem vertrekt u om 09.30 uur per 
comfortabele touringcar naar Beek. Hier krijgt 
u een kopje koffie aangeboden. We vervol-
gen de reis naar Keulen en bij aankomst aan 
boord staat de lunch voor u klaar. ’s Middags  
kunt u genieten van het uitzicht en wordt u 
welkom geheten door de kapitein. Na het  
diner bereiken we de stad Andernach. Hier 
kunt u ’s avonds nog een heerlijke wandeling 
maken door het oude centrum.

Dinsdag: Andernach - Koblenz - Boppard
Nog voor het ontbijt zet het schip koers naar 
Koblenz waar we in de loop van de ochtend 
zullen aankomen. U heeft de rest van de och-

tend de tijd om deze prachtige stad, gelegen 
aan de monding van de Moezel, te bezichtigen. 
Tijdens de lunch varen we naar het beroemde 
wijnstadje Boppard met haar gezellige pleinen 
en terrassen. U kunt over de boulevard wande-
len of met de stoeltjeslift een bezoek brengen 
aan het uitzichtpunt bovenop de berg.

Woensdag: 
Boppard - Loreley - Königswinter
Vandaag varen we eerst door het romantische 
Rijndal waarna we bij Oberwesel de steven 
wenden en nogmaals de Loreley passeren. In 
de loop van de middag leggen we in Königs-
winter aan. De, bovenop de Drachenfels(*)  
gelegen, burcht is per tandradbaan te berei-
ken. Hier heeft u een prachtig uitzicht over 
het Rijndal en het Siebengebirge. De kapitein  
nodigt u ’s avonds uit voor het Captains Dinner.

Donderdag: Königswinter - 
Keulen - Arnhem (bustransfer)
Vroeg in de ochtend varen we naar Keulen 
waar we na het ontbijt zullen afmeren. U kunt 
tot 12.00 uur de stad bezoeken. Bij terugkomst 
aan boord serveren wij koffie en broodjes.  
Om 13.00 uur nemen wij afscheid van u en 
brengen de touringcars u terug naar Arnhem 
waar u rond 16.00 uur arriveert.

• Welkomstcocktail

• Eén avond live entertainment

• Captains Dinner

• Bustransfer Arnhem - Keulen v.v.
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Minicruise Middenrijn
langs de Loreley

4 dagen
v.a.  € 270,-

Statendam (pag. 152 )

4-daagse Minicruise Middenrijn

Prijzen:

Vertrekdata  Statendam
April  16+23+30
September  24
Oktober  8+15
 
Hoofddek 
3p-hut  270
2p-hut B  310
2p-hut  340
1p-hut B  405
1p-hut  425
 
Promenadedek 
2p-hut  380
1p-hut  475

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Statendam 100

•   Het is niet mogelijk om de avond voor  
vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour Arnhem) is bij te  
boeken voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) is niet bij te  
boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.
•  Een hotelovernachting voor aanvang is mogelijk.  

Meer informatie hierover is op aanvraag.
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Om een goede indruk te krijgen van een rivier-
cruise moet u het gewoon eens proberen. En dat 
maken we nu extra makkelijk voor u met deze 
4-daagse reis door Duitsland. U bent er echt even 
helemaal uit en geniet van de luxe aan boord. 
Onderweg bezoekt u het mooie Bonn en het  
indrukwekkende Keulen.

Dag 1: Arnhem - Düsseldorf
Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom aan 
boord. Tijdens het diner verlaten we Arnhem en 
varen we naar Düsseldorf. In de lounge zal de 
muzikant ’s avonds zorg dragen voor een gezel-
lige avond en heeft u de gelegenheid om nader 
kennis te maken met uw medepassagiers.

Dag 2: Düsseldorf - Bonn
Al voor het ontbijt komen we in Düsseldorf 
aan. Hier kunt u in het centrum naar hartenlust 
winkelen of deelnemen aan een stadsrond-
rit(*) om kennis te maken met deze veelzijdige 
stad. Terwijl we onze reis vervolgen en langs 
Keulen varen, zal er ’s middags in de lounge 
een High Tea worden geserveerd. In de loop 
van de avond leggen we aan in Bonn.

Dag 3: Bonn - Keulen - Emmerich
Tijdens een stadsrondrit(*) krijgt u in kor-
te tijd veel te zien van de prachtige stad 
Bonn. Het historische centrum met zijn uit-
gebreide voetgangerszone is ideaal voor 
een aangename wandeling. Naast de vele 
musea en prachtige gebouwen treft u hier 
ook het geboortehuis van Ludwig van Beet-
hoven aan. Tijdens de lunch varen we naar 
Keulen. De imposante Dom is het grootste 
gotische bouwwerk van Duitsland dat u 
beslist even moet bezoeken. Verder heeft 
de stad interessante musea, waaronder 
het Schokoladenmuseum aan de Rijn en  
het Romeins-Germaans museum. In de  
Glockengasse vindt u het huis van het be-
kende reukwater 4711. Kunt geen keuze 
maken? Tijdens de stadsrondrit(*) krijgt u 
een goede indruk van alles wat deze me-
tropool te bieden heeft. Terwijl u geniet van 
het Farewell Dinner, varen we terug naar  
Emmerich. Hier zullen we overnachten.

Dag 4: Emmerich - Arnhem
Met een heerlijke champagnebrunch sluiten 
we dit Snoepreisje door Duitsland af. Rond 
het middaguur komen we in Arnhem aan en  
nemen we afscheid van u. 

Bij vertrek op 10 april en 4 oktober is de  
inscheping na 18:00 uur.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• High Tea

• Gehele reis live entertainment

• Farewell Dinner

• Champagnebrunch

Rotterdam
Arnhem

Maastricht

Antwerpen

Brussel

Düsseldorf

Keulen

Namen

Bonn

Koblenz

Mainz

Frankfurt

Würzburg

Amsterdam

Basel

Straatsburg

Regensburg

Nürnberg

Linz

Wenen Bratislava

Budapest

Praag

Berlijn

Hamburg

Bremen

IJmuiden

Alkmaar

Dordrecht

Gouda

Dinant Boppard

Rüdesheim

Mannheim Heidelberg

Speyer

Osnabruck

Bamberg

Cochem

Bernkastel

Breisach

Heilbronn

Kelheim

Passau

Grein Melk 

Esztergom

Dresden

Bremerhaven

GroningenLeeuwarden

Trier

Saarburg
Greven-
macher

Merzig

Saarlouis
Saarbrücken

Brugge
Oostende

Maagdenburg

Hannover

Maas Rijn

Rijn

Waal

IJssel-

meer

Ruhr

Lippe

Noordzee

W
es

er

Neder-Rijn 

Maas 
M

oe
ze

l 

Main

D onau

IJssel

Elbe

Elbe

El
be

Do na u

Rijn

N
eckar

Spree

Albert Kanaal

Nederland

België

Luxem-
  burg

Duitsland

Frankrijk

Zwitserland

Oostenrijk

Tjechië

Slowakije

Hongarije

Polen

Snoepreisje om van
te proeven - Duitsland

4 dagen
v.a.  € 295,-

Rembrandt van Rijn
& Da Vinci (pag. 148 & 156 )

4-daags Snoepreisje Duitsland

Prijzen:

Vertrekdata                  Rembrandt             Da Vinci
April 10  28
Augustus 13  
Oktober  16  4
 
Hoofddek 
2p-hut 370 355 370 355
1p-hut   480 465
 
Promenadedek 
3p-hut 310 295 
2p-hut 400 385 400 385
Suite 2-personen 740 725 
Suite 3-personen 490 475 
1p-hut   530 515

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen:  

Rembrandt van Rijn 75, Da Vinci 70

•  Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek  
in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 
•   Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te  

boeken voor € 95,- p.p.
•  Voor meer informatie verwijzen wij u naar  

pagina 166.

Ook dit jaar bieden wij een aantal korte
reizen aan onder de naam ‘Snoepreisje 
om van te proeven’. Wij willen diege-
nen die nog nooit een riviercruise heb-
ben gemaakt hiermee de kans geven 
om in slechts enkele dagen kennis te 
maken met de unieke beleving van een  
riviercruise. Velen weten niet wat zij qua  
accommodatie, verzorging en reisge-
not aan boord van een riviercruiseschip 
kunnen en mogen verwachten. Snoepen 
en proeven, proberen en genieten, daar 
draait het allemaal om bij deze reizen.
Natuurlijk zijn deze reizen ook ideaal 
voor onze vaste gasten, die er even een 
paar dagen tussenuit willen en zich  
lekker in de watten willen laten leggen.

De Snoepreisjes worden dit jaar uitgevoerd 
door twee schepen en hebben een kort maar 
gevarieerd programma. Bruisende en impo-
sante steden waar van alles te doen is. Al met al 
een uitstekend alternatief voor een stedentrip 
of zomaar gezellig een paar dagen weg naar 
Duitsland. 
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Snoepreisjes

Proef
ook eens van

een riviercruise!



De majestueuze Rijn
De imponerende Rijn is één van de belang-
rijkste vaarwegen van Europa. Op zijn weg 
van de Alpen naar de Noordzee fungeert 
de rivier in veel gevallen als een natuurlijke 
grens. In de bovenrijnse laagvlakte wordt de 
rivier geflankeerd door een weelderige be-
groeiing in een breed rivierdal. Een gedeelte 
van de Bovenrijn is niet bevaarbaar. Hier 
maakt de scheepvaart gebruik van het Grand 
Canal d‘Alsace. Het traject tussen Mainz en 
Koblenz wordt ook wel de Romantische Rijn 
genoemd vanwege de vele kastelen en de 
steile berghellingen aan weerszijden van 
de rivier. Al in de Romeinse tijd ontstonden  
hier verschillende vestingwerken en veel 
steden hebben hun middeleeuwse karakter 
behouden.  

De Loreley is een 132 meter hoge leisteen-
rots in de buurt van St. Goarshausen. Vanaf 
hier heeft u een schitterend uitzicht op  
St. Goarshausen met Burcht Katz en zuster-
stad St. Goar met Burcht Rheinfels. De Rijn is 
hier 25 meter diep en maar 113 meter breed, 
wat het erg indrukwekkend maakt om door-
heen te varen. 

We openen het vaarseizoen met een 6-daagse  
Paascruise over de Rijn en Moezel naar  
Cochem. Een uitstekend verzorgde reis met 
onder andere een muzikant aan boord die 
de avonden extra gezellig maakt. We bieden 
ook enkele nieuwe reizen aan zoals de Rijn 
in Vlammen, met als hoogtepunt het vuur-
werk spektakel in Bonn. Een 5- of 6-daagse 
reis naar Boppard of Rüdesheim met een  
bezoek aan de Loreley. En een 6-daagse Spijs 
& Wijn op de romantisch Rijn, hier ligt het  
accent op het culinair genieten aan boord.

Gaat u voor de 11-daagse reis naar Straats-
burg? Een prima keus! U vaart langs prach-
tige steden als Andernach en Speyer om 
uiteindelijk in Straatsburg aan te komen. 
Ook de 6-/7-daagse cruises naar Rudesheim  
zijn nog steeds favoriet, net als de popu-
laire 13-daagse reis naar Basel. Daarom 
bieden we deze op verschillende data aan.  
Wederom hebben we de 13-daagse reis naar  
Breisach in het programma met een prach-
tige dagexcursie naar Zwitserland.

De sprookjesachtige Moezel
De Moezel ontspringt in de Franse Vogezen 
en is 545 kilometer lang. De wijngaarden te-
gen de steile hellingen geven het Moezeldal  
een sprookjesachtige uitstraling. Op haar 
weg naar Koblenz heeft deze rivier een ver-
val van meer dan 120 meter en 18 sluizen. 
Onze Rijn- en Moezelcruises variëren van zes 
tot dertien dagen. Dit jaar zijn er 3 nieuwe 
reizen op deze prachtige rivier. U heeft de 
keuze uit een 7-daagse reis naar de Wijnfees-
ten aan de Moezel, een 9-daagse reis naar 
Cochem en het aan de Rijn gelegen Rüdes-
heim, of een 13-daagse reis naar Bernkastel 
en het aan de Rijn gelegen Mainz. 

Daarnaast is er een 6-daagse reis naar  
Cochem, een 7-daagse reis naar Cochem 
en Boppard, een 7-daagse reis Sprook-
jesachtige Moezel en een 10-daagse reis 
naar Bernkastel. Waar u ook voor kiest, het  
schitterende landschap en de uitstekende 
verzorging vallen zeker in de smaak!

De idyllische Saar
Om bij de Saar te komen moeten we altijd 
over de Rijn en de Moezel. Maar dat is zeker 
geen straf! De 13-daagse reis naar Luxem-
burg brengt u eerst naar de Saarschleife en 
dan weer terug naar het idyllische stadje 
Saarburg. Door de waterpartijen in het  
centrum kreeg dit mooie stadje de bijnaam  
‘Venetie van het Noorden’. De andere 
13-daagse reis gaat zelfs nog verder de 
smalle Saar op naar de charmante vesting-
stad Saarlouis. 

De smalle Neckar
De Neckar heeft een smal rivierdal met een 
intiem karakter. Schilderachtige steden en 
dorpen met een romeins verleden bevolken 
de mooie oevers. Bezoek deze streek bijvoor-
beeld eens met onze cruise langs Heidelberg 
en Eberbach. Of misschien kiest u voor één 
van de 10-daagse reizen naar Mannheim. 
Van hieruit kunt u dan met een bustocht 
naar Heidelberg. Een prachtige plaats met 
een bewogen historie.

De afwisselende Main
De Main slingert zich door een afwisselend 
landschap langs interessante steden als  
Wertheim, Miltenberg en Aschaffenburg. 
Een mooie afwisseling als u al eens een Rijn- 
of Moezelreis heeft gemaakt. Bijvoorbeeld 
met de 14- of 15-daagse cruise van of naar 
Passau. Deze reizen staan vermeld bij de  
Donau reizen op blz. 124 & 126. 
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5 prachtige 
wateren!

Riviercruises Duitsland
Boekt u één van onze mooie reizen, dan is de kans groot dat u door Duitsland 
komt. Dat is niet vreemd want door het landschap van onze grote oosterbuur 
stromen niet minder dan 5 prachtige rivieren, met schitterende panorama’s en 
interessante plaatsen. Welke rivier uw hart ook wegdraagt, u bent verzekerd 
van een heerlijke reis door een  afwisselend landschap met uitstekende 
verzorging aan boord.



Deze 5-daagse cruise begint in Arnhem. Tijdens 
de reis doen we interessante plaatsen aan zoals 
Keulen en Boppard. Onderweg geniet u natuur-
lijk van de prachtige omgeving. We zullen deze 
5-daagse cruise eindigen in Keulen waar de tou-
ringcars klaar staan om u terug te brengen naar 
Arnhem.

Zaterdag 1 september: 
Arnhem - Krefeld 
Wij heten u van harte welkom aan boord en  
vertrekken om 09:30 uur uit onze thuishaven 
Arnhem. Aan het begin van de avond komen 
we in Krefeld aan. Na een avondwandeling 
door Krefeld kunt u aan boord nog een drankje  
nemen. 

Zondag 2 september: Krefeld - Keulen
Na de lunch arriveren we in Keulen. In de  
winkelstraten, gelegen achter de Dom, kunt 
u heerlijk shoppen. Ook een bezoek aan het  
Schokoladenmuseum behoort tot één van de 
vele mogelijkheden die u in deze stad kunt  
ondernemen.  

Maandag 3 september: 
Keulen - Andernach
We verlaten Keulen en zodra we Bonn gepas-
seerd zijn verandert het panorama in een  
heuvelachtig landschap. De wijngaarden tegen 
het Siebengebirge hangen vol met druiven 
die binnenkort zullen worden geoogst. Na de 
lunch kunt u deelnemen aan een busexcursie(*) 
naar het Ahrtal en Ahrweiler. Een prachtige om-
geving die u beslist eens moet gaan bekijken.   

Dinsdag 4 september: 
Andernach - Loreley - Boppard 
Het gedeelte van de Rijn tussen Koblenz en 
Rüdesheim wordt ook wel de romantische Rijn 
genoemd vanwege de vele burchten en kaste-
len die boven op de heuvel langs de Rijn zijn 
gevestigd. Met als hoogtepunt natuurlijk de 
Loreley. In de middag kunt u deelnemen aan 
een excursie(*) naar het moezeldal en Cochem. 
‘s Avonds zal de kapitein u uitnodigen voor het 
Captains Dinner.
 
Woensdag 5 september: Boppard - 
Keulen - Arnhem (bustransfer)
De laatste dag is alweer aangebroken. Met 
de stroom mee varen we naar Keulen. Na de 
lunch nemen we afscheid van u en brengen de 
touringcars u terug naar Arnhem waar u rond 
16.00 uur arriveert.

• Welkomstdrankje

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Twee avonden entertainment

• Captains Dinner

• Bustransfer Keulen - Arnhem 

Deze cruise begint met een bustransfer naar 
Keulen. Daar scheept u in voor een 5-daagse reis 
langs indrukwekkende plaatsen als Boppard, 
Koblenz en Düsseldorf. Onderweg geniet u na-
tuurlijk van de prachtige omgeving en het frisse 
voorjaarsgroen.

Maandag 7 mei: Arnhem - Beek - Keulen 
(bustransfer) Keulen - Andernach 
Vanuit Arnhem vertrekt u om 09.30 uur per 
comfortabele touringcar naar Beek. Hier 
krijgt u een kopje koffie aangeboden. We 
vervolgen de reis naar Keulen en bij aan-
komst aan boord staat de lunch voor u klaar. 
We verlaten Keulen en zetten koers naar  
Andernach waar we na het diner zullen ar-
riveren. Een heerlijke avondwandeling door 
het centrum is zeker de moeite waard.

Dinsdag 8 mei: 
Andernach - Loreley - Boppard
Tijdens het ontbijt zetten we koers naar de 
indrukwekkende Loreley. Vervolgens va-
ren we terug naar Boppard. Over de lange 
bloemrijke boulevard langs de Rijn loopt u 
zo het centrum van deze oude wijnstad in.  
In de middag kunt u deelnemen aan een  
excursie(*) naar het Moezeldal en Cochem.

Woensdag 9 mei: Boppard - Koblenz
Al vroeg arriveren we in Koblenz, gelegen 
aan de monding van Moezel. Vanaf het schip 
loop u zo het centrum in. De Deutsche Eck 
met het standbeeld van Keizer Wilhelm I en 
de hoog gelegen vesting Ehrenbreitstein zijn 
slechts enkele bezienswaardigheden waar u 
vanmiddag een bezoek aan kunt brengen. 
Op één van de terrassen, die de stad rijk is, 
kunt u even bijkomen.

Donderdag 10 mei: 
Koblenz - Düsseldorf
Voordat we aan het begin van de middag 
in Düsseldorf aankomen kunt u nog volop 
genieten van de prachtige omgeving waar 
we doorheen varen. De winkelaars onder 
u kunnen vanmiddag in het centrum van  
Düsseldorf terecht om de laatste aankopen 
te doen. ’s Avonds nodigt de kapitein u uit 
voor het Captains Dinner.

Vrijdag 11 mei: 
Düsseldorf - Arnhem
Helaas is de reis alweer bijna ten einde. We 
varen de Rijn verder af en zullen rond het 
middaguur de grens oversteken bij Lobith. 
Eenmaal in Arnhem aangekomen nemen wij 
afscheid van u.

• Welkomstdrankje

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Twee avonden entertainment

• Captains Dinner

• Bustransfer Arnhem - Keulen
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Over de Rijn naar Keulen 
en Boppard langs de Loreley

Over de Rijn van Keulen 
naar Boppard langs de Loreley

Statendam (pag. 152 )

5-daagse Keulen - Boppard

Prijzen:

Vertrekdata Statendam
Mei 7
  
Hoofddek  
3p-hut 350
2p-hut B 415
2p-hut 445
1p-hut B 535
1p-hut 555
  
Promenadedek  
2p-hut 495
1p-hut 620

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn 
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Statendam 100

•   Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek 
in te schepen.  

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) is niet bij  
te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.
•  Een hotelovernachting voor aanvang is mogelijk. 

Meer informatie hierover is op aanvraag.

Statendam (pag. 152 )

5-daagse Keulen - Boppard

Prijzen:

Vertrekdata Statendam
Mei 7
  
Hoofddek  
3p-hut 350
2p-hut B 415
2p-hut 445
1p-hut B 535
1p-hut 555
  
Promenadedek  
2p-hut 495
1p-hut 620

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn exclusief  
bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Statendam 100

•   Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek in te  
schepen.  

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) is niet bij  
te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.
•  Een hotelovernachting voor aanvang is mogelijk.  

Meer informatie hierover is op aanvraag.

Statendam (pag. 152 )

5-daagse Arnhem - Boppard

Prijzen:

Vertrekdata Statendam
September 1
  
Hoofddek  
3p-hut 350
2p-hut B 415
2p-hut 445
1p-hut B 535
1p-hut 555
  
Promenadedek  
2p-hut 495
1p-hut 620

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Statendam 100

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) is niet bij  
te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

5 dagen
v.a.  € 350,-
NIEUW IN 2018

5 dagen
v.a.  € 350,-
NIEUW IN 2018



We bevaren de Romantische Rijn tot voorbij 
de Loreley. Na het aanschouwen van deze 132 
meter loodrecht uit het water opkomende rots, 
keren wij de steven en varen terug naar het 
wijnstadje Boppard. De promenade langs het 
water leidt u als vanzelf naar het kleine, maar 
leuke centrum. Ook kunt u deelnemen aan 
een busexcursie(*) door de mooie omgeving of 
met de kabelbaan tussen de wijnstokken door 
naar de Vierseenblick(*) vanwaar u een prachtig  
uitzicht heeft over de Bopparder Hamm.

Donderdag 12 april: 
Boppard - Linz - Duisburg
Al tijdens het ontbijt zijn wij op weg naar Linz. 
De kleurige vakwerkhuizen rondom de markt-
plaats hebben gezorgd voor de benaming 
Bonte Stad. Weer terug aan boord varen wij 
in snel tempo langs o.a. Keulen en Düsseldorf 
naar Duisburg. Vanavond komt er een muzi-
kant aan boord voor een gezellige afscheids-
avond.

Vrijdag 13 april: 
Duisburg - Emmerich - Arnhem
Rond de klok van 09.30 uur arriveren wij in 
het grensplaatsje Emmerich. Emmerich is een  
leuke plaats om uw laatste inkopen te doen. 
Om 12.00 uur verwachten wij u weer aan 
boord voor de uitgebreide lunch. Om 14.00 
uur meren wij af in Arnhem, waarmee een  
einde is gekomen aan deze prachtige reis en 
wij afscheid van u nemen. Tot ziens!

• Welkomstdrankje

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Diverse begeleide wandelingen

• Eén avond live entertainment

• Captains Dinner

• Uitgebreide afscheidslunch
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Maandag 9 april: 
Arnhem - Düsseldorf
De inscheping geschiedt zoals gebruikelijk 
in Arnhem. Indien gewenst kunt u ook reeds 
de avond voor vertrek aan boord komen. Om 
09.30 uur lichten wij het anker en zetten koers 
naar Düsseldorf waar wij in de loop van de 

avond zullen arriveren. We meren hier af in de 
nabijheid van de immer bruisende Altstadt.

Dinsdag 10 april: 
Düsseldorf - Keulen - Andernach
Onze eerste stop maken wij vandaag in de 
Domstad Keulen. Hier kunt u een bezoek bren-
gen aan het Romaans-Germaans museum of 
een wandeling maken door de gezellige oude 
straatjes. In de loop van de middag vervolgen 
wij de reis. Zodra we de voormalige hoofdstad 
Bonn zijn gepasseerd krijgen we de toppen 
van het imposante Siebengebirge in het vizier. 
Onze bestemming Andernach was ooit één 
van de 50 Romeinse vestingwerken langs de 
Rijn. Achter de dikke stadsmuren vinden we 
nog veel overblijfselen uit vervlogen tijden.

Woensdag 11 april: 
Andernach - Loreley - Boppard
De Rijn op z’n mooist! Burchten en kastelen ver-
volmaken vandaag het prachtige panorama. 

Een cruise over de Rijn is altijd prachtig en zeker 
in het voorjaar. Deze reis brengt u in vijf dagen 
tot halverwege de ‘Burgenstraße’: een roman-
tisch deel van de Rijn met meer dan 70 kastelen, 
paleizen en schitterende residenties. Het heerlijke 
voorjaarszonnetje en het eerste frisse groen doen 
de rest. 

Rotterdam
Arnhem

Maastricht

Antwerpen

Brussel

Düsseldorf

Keulen

Namen

Bonn

Koblenz

Mainz

Frankfurt

Würzburg

Amsterdam

Basel

Straatsburg

Regensburg

Nürnberg

Linz

Wenen Bratislava

Budapest

Praag

Berlijn

Hamburg

Bremen

IJmuiden

Alkmaar

Dordrecht

Gouda

Dinant Boppard

Rüdesheim

Mannheim Heidelberg

Speyer

Osnabruck

Bamberg

Cochem

Bernkastel

Breisach

Heilbronn

Kelheim

Passau

Grein Melk 

Esztergom

Dresden

Bremerhaven

GroningenLeeuwarden

Trier

Saarburg
Greven-
macher

Merzig
Saarlouis

Saarbrücken

Brugge
Oostende

Maagdenburg

Hannover

Maas Rijn

Rijn

Waal

IJssel-

meer

Ruhr

Lippe

Noordzee

W
es

er

Neder-Rijn 

Maas 

M
oe

zel 

Main

D onau

IJssel

Elbe

Elbe

El
be

Do na u

Rijn

Neckar

Spree

Albert Kanaal

Nederland

België

Luxem-
  burg

Duitsland

Frankrijk

Zwitserland

Oostenrijk

Tjechië

Slowakije

Hongarije

Polen

73

Over de Rijn naar Boppard
langs de Loreley

St. Goarshausen

5 dagen
v.a.  € 405,- Prijzen:

Vertrekdata  Salvinia
April  9
 
Hoofddek 
3p-hut (bovenbed)  405
2p-hut B  405
2p-hut  515
2p-hut Plus (met 3e bovenbed)  545
1p-hut  645
 
Promenadedek 
3p-hut (bovenbed)  455
2p-hut (2 p bed)  560
2p-hut  560
1p-hut  700

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk  

van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Salvinia 75

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) incl. avond  
eerder inschepen is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Salvinia (pag. 146 )

5-daagse Boppard  



Maandag 2 april: 
Cochem - Koblenz
Geniet deze ochtend nog even van de omge-
ving. Tijdens de lunch komen we in Koblenz 
aan. Vanaf de ligplaats loopt u zo het centrum 
in. In de binnenstad zijn er op de pleinen veel 
gezellige terrasjes, Biergartens en wijnlokalen 
te vinden. 

Dinsdag 3 april: 
Koblenz - Keulen - Krefeld
We varen met de stroom mee naar Keulen. De 
Dom van Keulen is al van verre te herkennen 
aan zijn twee grote torens. Hier kunt u deel-
nemen aan een stadsrondrit(*) waarmee u de 
mooiste bezienswaardigheden van Keulen te 
zien krijgt. Aan de lange autovrije winkelstra-
ten kunt u op uw gemak de vele winkels en 
warenhuizen bezoeken. In het begin van de 
avond varen we verder naar Krefeld waar we 
zullen overnachten.

Woensdag 4 april: 
Krefeld - Emmerich - Arnhem
Onderweg naar Arnhem maken we nog een 
korte stop in Emmerich. Om 14.00 uur leggen 
wij in Arnhem de loopplank voor u uit en is het 
helaas weer tijd om afscheid te nemen. U zult 
met veel plezier terugkijken op deze uitzon-
derlijke Paascruise.

• Gratis avond eerder inschepen

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Gehele reis live entertainment

• Captains Dinner

Vrijdag 30 maart: 
Arnhem - Düsseldorf
We vertrekken om 08.30 uur vanuit Arnhem. 
Tijdens onze tocht naar Düsseldorf heeft u alle 

tijd om dit gezellige schip te verkennen en de 
andere passagiers te ontmoeten. In het begin 
van de avond arriveren we in Düsseldorf, waar 
we onze eerste nacht door zullen brengen. 

Zaterdag 31 maart: Düsseldorf - 
Königswinter - Andernach
Onderweg naar Königswinter varen we door 
enkele grote plaatsen zoals Keulen en Bonn. 
Vanaf het schip heeft u een mooi uitzicht op de 
skyline van deze steden. In de loop van de mid-
dag arriveren we in Königswinter, gelegen aan 
de voet van het Siebengebirge. Na het diner 
gaan we verder stroomopwaarts naar Ander-
nach waar we zullen overnachten.

Zondag 1 april: Andernach - Cochem
Vandaag is het 1e Paasdag. In het restaurant 
wacht u een heerlijk en uitgebreid paasontbijt. 
Al vroeg hebben we de reis voortgezet naar 
Cochem. Nadat we bij Koblenz de eerste sluis 
gepasseerd zijn begeven we ons op de rustige  
Moezel. Het beroemde plaatsje Cochem is 
een gezellig en karakteristiek stadje. Met een  
bezoek aan de burcht(*) heeft u tevens 
een prachtig uitzicht op het stadje en het  
Moezeldal.

Aan boord van de Statendam geniet u van de heerlijke voorjaarszon in het prachtige Rijn- en  
Moezeldal. Tijdens deze mooie reis van zes dagen ontdekt u enkele parels van de streek, zoals het mooie 
Königswinter en natuurlijk de eindbestemming Cochem, een gezellige wijnplaats in het Moezeldal.
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Paascruise over de Rijn 
en Moezel naar Cochem

Cochem

Prijzen:

Vertrekdata  Statendam
Maart  30
 
Hoofddek 
3p-hut  500
2p-hut B  575
2p-hut  630
1p-hut B  770
1p-hut  790
 
Promenadedek 
2p-hut  690
1p-hut  865

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Statendam 100

•   Het is mogelijk om kostenloos de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) incl. avond  
eerder inschepen is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Statendam (pag. 152 )

6-daagse Paascruise Cochem  Gratis 
avond eerder 

inschepen!

6 dagen
v.a.  € 500,-

SEIZOENS OPENING

Königswinter



keltjes bieden de gehele dag volop vertier. 
Aan het einde van de middag zal de kapitein 
u uitnodigen voor het Farewell Diner. 

Zaterdag 5 mei: 
Rüdesheim - Linz- Bonn
Nog voor het ontbijt, varen we nogmaals 
over de Romantische Rijn richting Linz. Deze 
stad heeft de bijnaam Bonte stad vanwege 
de felgekleurde vakwerkhuizen. U heeft deze 
middag de tijd om het stadje te  bezichtigen. 
Rond 21:00 uur gooien we de trossen los om 
ons bij het konvooi van schepen aan te slui-
ten. Terwijl we langzaam in het schemerlicht 
richting Bonn varen kunt u genieten van een 
spektakel van vuur en licht. De met fakkels 
en vuurwerk verlichte dorpjes en burchten 
geven de omgeving een magische en ro-
mantische sfeer. Tijdens deze indrukwek-
kende vaart kunt u op het zonnedek onder 
het genot van een glas champagne en cana-
pés het prachtige vuurwerk aanschouwen. 
Eenmaal in Bonn zal de avond afgesloten 

worden met een alles overtreffende muziek- 
en vuurwerkshow die de hemel in prachtige 
kleuren zal oplichten. Daarna varen we rustig 
door richting Arnhem.  

Zondag 6 mei: 
Bonn - Arnhem
De laatste dag is alweer aangebroken.  
Als afsluiting hebben wij een heerlijke  
champagnebrunch voor u klaar staan. Zodra 
we in Arnhem zijn aangekomen nemen we 
afscheid van u.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Eén keer lokaal entertainment

• High Tea

• Gehele reis live entertainment

• Farewell Dinner

• Champagnebrunch
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Dinsdag 1 mei: 
Arnhem - Düsseldorf
Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom 
aan boord. Omstreeks 19.00 uur starten 
we de motoren en zetten koers naar Düs-
seldorf. Na het diner kunt u in de lounge  
kennis maken met uw medepassagiers. De 
muzikant die de gehele reis aan boord is, zal 
de avonden een extra gezellig tintje geven.

Woensdag 2 mei: 
Düsseldorf - Keulen
Al vroeg in de ochtend komen we in  
Düsseldorf aan. Na het ontbijt maakt u tijdens 
een stadswandeling(*) kennis met de prach-
tige binnenstad van Düsseldorf. De Altstadt 

met de gezellige terrassen en winkelstraten 
ligt op loopafstand van het schip. Rond het 
middaguur vervolgen we onze reis naar  
Keulen. Na het diner kunt u nog een heerlijke 
wandeling maken over de Rijnpromenade of 
door het centrum van Keulen.  
 
Donderdag 3 mei: Keulen - Koblenz
Al vroeg verlaten we Keulen en zodra we 
de voormalige hoofdstad Bonn voorbij zijn, 
varen we niet veel later door een prachtige 
omgeving. We passeren  pittoreske plaatsen 
zoals Königswinter en Andernach en af en 
toe vangt u tussen de bomen een glimp op 
van een burcht of ruïne. Aan het begin van 
de middag arriveren we in Koblenz. Bij deze 

strategisch gelegen handelsstad mondt de 
rivier de Moezel in de Rijn uit. In het centrum 
treft u naast diverse winkelstraten ook ver-
schillende wijnhuizen met gezellige terras-
sen aan. Hier kunt u onder het genot van een 
kopje koffie of een wijntje even bijkomen.

Vrijdag 4 mei: 
Koblenz - Boppard - Rüdesheim 
De hoog boven de rivier gebouwde burch-
ten en kastelen én de veel besproken Lore-
ley zorgen deze dag voor een schitterend 
panorama. Al vroeg varen wij naar het wijn-
stadje Boppard voor een korte stop. Zodra 
we de Loreley zijn gepasseerd komt onze 
volgende bestemming in zicht: Rüdesheim. 
Deze geliefde toeristenplaats heeft van al-
les te bieden. Tijdens een rondrit(*) door het 
centrum en de wijngaarden maakt u kennis 
met dit mooie stadje. Na afloop stapt u uit 
in het levendige centrum waar van alles te 
beleven is. De verschillende Weinstuben in 
de beroemde Drosselgasse en de vele win-

Deze nieuwe 6-daagse reis heeft wel een heel spectaculair hoogtepunt. We varen eerst 
langs interessante steden en gezellige dorpen zoals Keulen en Rüdesheim. In Linz sluiten 
we met de Da Vinci aan bij een konvooi schepen en kunt u al varend genieten van het 
vuurwerk langs de Rijn. Het prachtige Bengaalse vuurwerk tovert het landschap om in 
een sprookjessfeer. Eenmaal in Bonn bent u getuige van een schitterend vuurwerkspek-
takel in de Bonner Rheinaue. Een knallend feest om niet te missen!
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Rijn in Vlammen

Prijzen:

Vertrekdata  Da Vinci
Mei  1
 
Hoofddek 
2p-hut  675
1p-hut  880
 
Promenadedek 
2p-hut  770
1p-hut  1.025

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Da Vinci 70

•   Het is niet mogelijk om de avond voor  
vertrek in te schepen.

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te boeken  
voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Da Vinci (pag. 156 )

6-daagse Rijn in Vlammen  6 dagen
v.a.  € 675,-
NIEUW IN 2018



Donderdag: 
Rüdesheim - Boppard - Koblenz
Al bijtijds meren we af in de keltische neder-
zetting Boppard, gelegen in het wijngebied 
de Bopparder Hamm. Een wandelpromenade 
leidt u naar de oude stadskern. De veelal his-
torische bouwwerken huisvesten leuke win-
keltjes en gezellige Bierstuben. Na de lunch 
kunt u deelnemen aan een busexcursie(*) door 
de omgeving. Het schip verlaat tegelijkertijd  
Boppard en zet koers naar de handelsstad  
Koblenz, centraal gelegen aan de Rijn en  
Moezel. In Koblenz komen de bussen van de 
excursie weer bij het schip. De meeste winkels 
in Koblenz blijven op donderdag langer ge-
opend.

Vrijdag: 
Koblenz - Linz - Duisburg
Vanochtend maken we een stop in Linz, dat 
gelegen is tegenover de monding van de Ahr. 
Linz wordt ook wel de Bonte Stad genoemd 
vanwege de felgekleurde vakwerkhuisjes 
in het centrum. Zorg dat u niet te lang in de  
Altstadt blijft hangen, want rond het middag-

uur lichten we het anker en gaan we stroom-
afwaarts langs o.a. Keulen en Düsseldorf.  
Vanavond overnachten wij in Duisburg.

Zaterdag: 
Salvinia: Duisburg - Emmerich - Arnhem
Azolla: Duisburg -  Arnhem
Voordat wij de grens met Nederland over  
varen maakt de Salvinia nog een korte stop in 
Emmerich. Hier heeft u nog de gelegenheid  
om het centrum te verkennen. In deze plaats 
vindt u niet ver van het schip een leuke  
winkelpromenade. De Azolla vertrekt iets later  
uit Duisburg. Beide schepen komen rond 
14.00 uur in Arnhem aan waar wij afscheid 
van u nemen. Tot ziens!

• Welkomstdrankje

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Eén avond met live entertainment

• Captains Dinner
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Maandag: Arnhem - Düsseldorf
Na een hartelijk welkom aan boord ver-
trekken wij om 09.30 uur uit Arnhem. Het 
duurt niet lang voordat wij ons in Duitsland  
bevinden. Wanneer we door het bedrijvige 
Ruhrgebied varen, heeft u ruimschoots de  
gelegenheid om kennis te maken met de  
andere passagiers. In de loop van de avond 
arriveren wij in Düsseldorf.

Dinsdag:
Azolla: Düsseldorf - Königswinter - Andernach
Salvinia: Düsseldorf - Bonn - Andernach
Al voor het ontbijt vervolgen wij onze tocht. 
Onderweg varen wij langs de imposante to-
rens van de Keulse Dom en de voormalige 
regeringsgebouwen van Bonn. De Salvinia  
maakt in Bonn haar eerste stop. In het  
centrum staan vele monumentale panden 

waaronder het geboortehuis van de beroem-
de Ludwig van Beethoven. De Azolla vaart 
door naar Königswinter, gelegen aan de voet 
van het Siebengebirge. De bekende Drachen-
fels, die hoog boven de stad gelegen is, biedt u 
een prachtig uitzicht. Een tandradbaan brengt 
u naar boven. Aan het begin van de avond  
vervolgen wij onze reis naar Andernach.

Woensdag: 
Andernach - Rüdesheim
We laten Andernach achter ons en genieten 
vandaag, in het romantische Rijndal, van een 
prachtige omgeving. De vele burchten en de 
imposante Loreley maken van deze dag een 
fantastische belevenis. Rüdesheim heeft u van  
alles te bieden waaronder het Niederwald-
denkmal en de wereldberoemde Drosselgasse.  
Een wandeling door dit gezellige straatje mag 

niet ontbreken tijdens uw bezoek aan deze 
plaats. Aan boord kunt u zich inschrijven voor 
een excursie(*) naar Siegfrieds Mechanisches 
Musikkabinett. Hier bevindt zich de grootste 
collectie nog spelende mechanische muziek-
instrumenten ter wereld.

Altijd al eens een wijnkelder willen bezoeken? Op deze reis heeft u de gelegenheid! 
En dat niet alleen. U ontdekt nog veel meer monumentale gebouwen en oude 
nederzettingen die u eeuwen terug in de tijd brengen. Bijvoorbeeld in de eindbestem-
ming Rüdesheim, waar de Kelten een nederzetting hadden en in de Romeinse tijd 
al wijn werd verbouwd. De gezellige Drosselgasse is een belevenis op zich!
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Over de Rijn
naar Rüdesheim

Bacharach

Prijzen:

Vertrekdata                                     Azolla                                    Salvinia
Mei   14
Juni    18 
Juli 2   
September    17
Oktober  1  
    
Hoofddek    
3p-hut (bovenbed) 540 500 505 525
2p-hut B 585 545 505 525
2p-hut C (2 p bed) 585 545  
2p-hut 630 590 635 655
2p-hut Plus (met 3e bovenbed)   675 695
1p-hut   790 810
    
Promenadedek    
3p-hut (bovenbed)   575 595
2p-hut (2 p bed)   695 715
2p-hut 670 630 695 715
1p-hut 750 700 865 885

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Azolla 55, Salvinia 75

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond voor vertrek in te schepen. 
•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken voor € 99,- p.p. 
•   Busvervoer Antwerpen (retour incl. avond eerder inschepen) is bij te boeken voor € 95,- p.p.
• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Azolla & Salvinia (pag. 150 & 146 )

6-daagse Over de Rijn naar Rüdesheim  6 dagen
v.a.  € 500,-

Kaub
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PolenDonderdag: 
Cochem/Alken - Remagen
In Alken domineert aan stuurboordzijde de 
burcht Thurant het schitterende panorama. 
Een bezoek aan de 300 jaar oude gewelven 
wijnkelder en de beeldschone St. Michaels-
kapel zijn zeker de moeite waard. ’s Middags 
kunt u vanuit Alken deelnemen aan een in-
teressante busexcursie(*) door de omgeving. 
Het schip vaart ondertussen verder naar 
het aan de Rijn gelegen stadje Remagen.  
De Apollinariskirche boven het stadje is ont-
worpen door dezelfde architect als die van 
de Keulse Dom. De prachtige villa’s langs de 
Rijn geven Remagen een voorname aanblik. 
In Remagen komen de passagiers die hebben 
deelgenomen aan de excursie weer aan boord.

Vrijdag: 
Remagen - Keulen - Duisburg
Al vroeg in de ochtend komen we in Keulen 
aan. U heeft ruim de tijd om de bekende ka-
thedraal te bezoeken of een wandeling te 

maken door de nabijgelegen Altstadt. In de 
loop van de middag varen we verder naar het 
noorden. We overnachten in Duisburg.

Zaterdag: 
Salvinia: Duisburg - Emmerich - Arnhem
Azolla: Duisburg -  Arnhem
Voordat wij de grens met Nederland over  
varen maakt de Salvinia nog een korte stop 
in Emmerich. Hier heeft u nog de gelegen-
heid om het centrum te verkennen. In deze 
plaats vindt u niet ver van het schip een leuke  
winkelpromenade. De Azolla vertrekt iets  
later uit Duisburg.  Beide schepen komen 
rond 14.00 uur in Arnhem weer aan waar wij 
afscheid van u nemen.

• Welkomstdrankje

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Eén avond met live entertainment

• Captains Dinner
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Maandag: Arnhem - Düsseldorf
Om 09.30 uur laten we Arnhem achter ons en 
naderen al snel de Duitse grens. Op de eerste 
dag van deze bijzondere reis varen we naar 
Düsseldorf.

Dinsdag: Düsseldorf - Bonn - Andernach
Al vroeg varen we weg uit Düsseldorf. Bij 
Keulen passeren we de grootste kathedraal 
van Duitsland. De 157 meter hoge torens zijn 
reeds van ver te zien. Na de lunch meren wij 
af in Bonn, de geboortestad van Beethoven. 
U heeft tot het einde van de middag de tijd 
om de stad te bezichtigen. Tijdens de reis 
naar Andernach verrijzen de uitlopers van 
het machtige Siebengebirge aan de horizon. 
Voordat wij in Andernach arriveren kunt u 
nog meedoen aan een gezellige bingoavond.

Woensdag: 
Andernach - Cochem/Alken
Wij zijn al voor het ontbijt vertrokken en na 
het ronden van de Deutsche Eck zien we het 
Moezeldal. Na de drukte op de Rijn wordt u in 
het prachtige Moezeldal als het ware overval-
len door een serene rust. De steile, met wijn-
gaarden bedekte, hellingen aan weerszijden 
van de rivier zorgen voor een onvergetelijke 
dag. In Cochem heeft u vanaf de hoog gele-
gen Reichsburg een prachtig uitzicht over het 
rivierdal. Cochem is een toeristenplaats bij 
uitstek en in het drukke centrum is dan ook 
van alles te beleven. De Salvinia vaart aan het 
begin van de avond naar het liefelijke plaatsje 
Alken. Onderweg geniet u van het heer-
lijke Captains Dinner. De Azolla overnacht in  
Cochem.

Van de indrukwekkende Keulse Dom tot de burcht Thurant in Alken of de Reichsburg in 
Cochem, u geniet volop van de mooiste bouwwerken in het prachtige Duitse landschap. 
En natuurlijk is er voor de wijnliefhebber ook van alles te zien en te proeven. U komt vol 
prachtige indrukken weer terug in Nederland!
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Over de Rijn en Moezel 
naar Cochem

Bacharach

Prijzen:

Vertrekdata                              Azolla   Salvinia
April 16  30  
Juli  16  9 
Augustus  6   
September  17   
Oktober 15    1
     
Hoofddek     
3p-hut (bovenbed) 500 540 505 525 485
2p-hut B 545 585 505 525 485
2p-hut C (2 p bed) 545 585   
2p-hut 590 630 635 655 615
2p-hut Plus (met 3e bovenbed)   675 695 655
1p-hut   790 810 770
     
Promenadedek     
3p-hut (bovenbed)   575 595 555
2p-hut (2 p bed)   695 715 675
2p-hut 630 670 695 715 675
1p-hut 700 750 865 885 845

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Azolla 55, Salvinia 75

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond voor vertrek in te schepen. 
•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken voor € 99,- p.p. 
•   Busvervoer Antwerpen (retour incl. avond eerder inschepen) is bij te boeken voor € 95,- p.p.
• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Azolla & Salvinia (pag. 150 & 146 )

6-daagse Over de Rijn en Moezel naar Cochem  6 dagen
v.a.  € 485,-

Koblenz
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Dag 1: 
Arnhem - Düsseldorf
Vanaf 16.00 uur ontvangen wij u graag aan 
boord. Nadat u uw bagage heeft uitgepakt, 
gaat de smaakbeleving starten. Tijdens de 
welkomstcocktail zal in de lounge de beman-
ning aan u worden voorgesteld waarna het 
diner in het restaurant geserveerd wordt.  
Ondertussen gooien we de trossen los om 
rustig naar onze eerste bestemming Düssel-
dorf te varen. In de loop van de avond kunt u 
onder het genot van een hapje en een drankje 
nader kennismaken met uw medepassagiers. 

Dag 2: 
Düsseldorf - Bonn
Na het uitgebreide ontbijt heeft u de gelegen-
heid om Düsseldorf te verkennen. Deze stad 
biedt u een diversiteit aan mogelijkheden. 

De Altstadt laat u het oude gedeelte van 
Düsseldorf zien, terwijl u in de Medienhafen 
kennis maakt met de moderne architectuur. 
Tijdens de lunch vervolgen we onze reis naar 
Bonn. Waarna u in de middag kunt genieten 
van een High Tea in de lounge. ’s Avonds zal de  
muzikant zorgen voor achtergrondmuziek in 
de lounge, zodat u uw dag, geheel ontspan-
nen kunt afsluiten.

Dag 3: 
Bonn - Koblenz
De ochtend brengen wij door in Bonn, de 
voormalige hoofdstad van West-Duitsland. 
Bij terugkomst aan boord bieden wij u een 
glaasje glühwein aan. Terwijl u geniet van 
een fingerfood lunch varen we door naar  
Koblenz. Deze handelsstad ligt ingeklemd 
tussen de Moezel en de Rijn. De Deutsches 
Eck, het punt waar de Moezel uitmondt in  
de Rijn, is een echte trekpleister. Vanmiddag 
kunt u in de lounge genieten van een apfel-
strudel-demonstratie. Aan het begin van de 
avond bieden wij u een aperitief aan, waarna 
wij u uitnodigen voor het stijlvolle Galadiner. 

Tijdens deze Rijnreis langs burchten & kastelen, wordt u op culinair gebied tot in de 
puntjes verzorgd. Terwijl u geniet van de vele verwennerijen heeft u vanaf het water 
een prachtig uitzicht op mooie historische vestingen. Deze uitzichten worden 
afgewisseld met de door wijnranken beklede heuvels. Een gediplomeerde 
sommelier laat u bij ieder diner kennismaken met het smaakpallet van de lokale 
wijnen die hij zal presenteren. 
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Spijs & Wijn op 
de romantische Rijn

Koblenz

Prijzen:

Vertrekdata  Rembrandt
Oktober  9 + 19
 
Hoofddek 
2p-hut  640
 
Promenadedek 
3p-hut  560
2p-hut  720
Suite 2-personen  1.345
Suite 3-personen  890

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen:  

Rembrandt van Rijn 75

•  Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek  
in te schepen.

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te  
boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Rembrandt van Rijn (pag. 148 )

6-daagse Spijs & Wijn op de  
romantische Rijn

Incl. selectie 
van lokale wijnen 

bij het diner

6 dagen
v.a.  € 560,-
NIEUW IN 2018

Dag 4: Koblenz - Rüdesheim
Tot de lunch kunt u Koblenz nog ver- 
kennen, waarna wij onze reis vervolgen naar 
Rüdesheim. Wij varen over de romantische 
Rijn waar u geniet van prachtige uitzichten. 
In de middag passeren we de beroemde  
Loreley en worden er op het zonnedek heerlij-
ke cocktails met canapés geserveerd. Aan het 
begin van de avond komen we in de wijnstad 
Rüdesheim aan. De middeleeuwse stadskern, 
evenals gedeelten van de stadsversterking, 
zijn bewaard gebleven. Na het diner laat de  
sommelier u tijdens een wijnproeverij kennis-
maken met de lokale wijnen. 
 
Dag 5: Rüdesheim - Keulen - Emmerich
Op onze terugreis richting Keulen kunt u nog-
maals genieten van de prachtige omgeving die 
aan u voorbij trekt. De lunch staat vandaag in 
het teken van Duitsland. Bij het Bayerische buf-
fet zullen het braadstuk en sauerkraut met een 
glas witbier zeker niet ontbreken. In de loop 
van de middag komen we in de Domstad aan.  
De gotische kathedraal is de hoofdkerk van 
het aartsbisdom Keulen en tevens één van 
de grootste kathedralen van Europa. Aan 

boord kunt u deze middag een workshop  
‘Lebkuchenhaus’ volgen onder leiding van 
een patissier. Na het Farewell Dinner varen we 
stroomafwaarts naar Emmerich.

Dag 6: Emmerich - Arnhem
Ook op de laatste dag draait alles om eten 
en drinken. De keukenbrigade heeft een uit-
gebreide champagnebrunch voor u samen-
gesteld. Terwijl u met uw medepassagiers 
geniet, komt Arnhem alweer in zicht. Hier 
aangekomen nemen wij afscheid van u en 
wensen u een goede reis huiswaarts.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Gehele reis live entertainment

• Eén keer lokaal entertainment

• Incl. selectie van lokale wijnen bij diner

• Wijnproeverij aan boord

• Workshop Lebkuchenhaus

• High Tea

• Farewell Dinner

• Champagnebrunch



Woensdag 18 juli: Arnhem - Keulen
Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom aan 
boord. Nadat de bemanning aan u is voorge-

steld, gooien we de trossen los en zetten we 
koers naar onze eerste bestemming Keulen. 
Na het diner kunt u in de lounge alvast uw 
plannen maken voor de komende dagen.  
De muzikant zal zorgdragen voor een gezel-
lige avond

Donderdag 19 juli: 
Keulen - Bonn
Tegen het einde van de ochtend arriveren we 
in Keulen. In de winkelstraten, gelegen achter 
de Dom, kunt u heerlijk shoppen. Ook een  
bezoek aan het Schokoladenmuseum be-
hoort tot één van de vele mogelijkheden die 
u in deze stad kunt ondernemen. Of breng 
een bezoek aan een prachtig, in de buurt ge-
legen, slot(*). Terwijl we ‘s avonds naar Bonn 
varen kunt u op het zonnedek heerlijk genie-
ten van de muziek en omgeving.   

Vrijdag 20 juli: 
Bonn - Remagen - Andernach
‘s Morgens blijven we nog even in de voor-
malige hoofdstad van Duitsland. Tijdens de 
lunch richten wij de steven op onze volgende 
bestemming, Remagen. Naarmate we steeds 
verder de Rijn opvaren verandert het land-
schap. Het wordt heuvelachtiger en de eer-
ste wijngaarden komen in zicht. In Remagen  
kunt u onder andere een bezoek brengen 
aan het Vredesmuseum. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog was de verovering van de  
Rijnbrug bij Remagen door de geallieerden 
een belangrijke stap naar de vrede. Aan het 
begin van de avond varen wij door naar het 
stadje Andernach waar we zullen overnachten. 

Zaterdag 21 juli: Andernach - 
Loreley - Rüdesheim - Koblenz
Vandaag passeren we het hoogtepunt van deze 
reis, de Loreley. Onderweg naar Rüdesheim 
varen wij over de Romantische Rijn waar u ge-
niet van prachtige uitzichten. Vele burchten en 
kastelen ziet u passeren op de dichtbegroeide 
bergtoppen. Voordat we door de Loreley varen 
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Die schöne Loreley
De Loreley

Prijzen:

Vertrekdata  Rembrandt
Juli  18
 
Hoofddek 
2p-hut  655
 
Promenadedek 
3p-hut  575
2p-hut  735
Suite 2-personen  1.360
Suite 3-personen  905

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Rembrandt 75

•  Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek  
in te schepen.

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te  
boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Rembrandt van Rijn (pag. 148 )

6-daagse Die schöne Loreley  6 dagen
v.a.  € 575,-
NIEUW IN 2018

maken we een korte stop en bieden wij u een 
transfer aan naar een uitzichtpunt. Vanaf hier 
heeft u een schitterend uitzicht op het Rijndal 
en de Loreley. De Rijn is hier 25 meter diep en 
maar 113 meter breed, wat het erg indrukwek-
kend maakt om doorheen te varen. Eenmaal 
weer terug aan boord geniet u van een heer-
lijke barbeque op het zonnedek. Het duurt niet 
lang meer voor we in Rüdesheim aankomen.  
Indien u deelneemt aan de rondrit(*) door de 
wijngaarden staat het treintje al op u wachten.  
Rüdesheim staat bekend om de vele wijn- 
lokalen, historische vakwerkhuizen en de  
Drosselgasse. In deze smalle steeg kunt u in één 
van de gezellige Weinstuben genieten van een 
heerlijke Riesling uit de streek. Tijdens het diner 
varen we terug naar Koblenz.

Zondag 22 juli: 
Koblenz - Düsseldorf
We genieten nogmaals van het prachtige 
panorama. We houden het tempo er goed 
in, want we willen bijtijds in Düsseldorf  
arriveren. In de middag kunt u deelnemen aan  
een stadswandeling(*). Tijdens deze wan-

deling ziet u de mooie binnenstad van 
deze metropool. U kunt uiteraard ook op  
eigen gelegenheid de stad verkennen.  
Achter de gezellige Altstadt liggen lange win-
kelstraten met de bekende modemerken en 
warenhuizen. ’s Avonds nodigt de kapitein u 
uit voor het Farewell Dinner.

Maandag 23 juli: 
Düsseldorf - Arnhem 
De laatste dag is al weer aangebroken. Als 
afsluiting van deze mooie reis hebben wij 
een heerlijke champagnebrunch voor u klaar 
staan. Aangekomen op onze eindbestem-
ming Arnhem, nemen wij afscheid van u en 
wensen u een wel thuis.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Eén keer lokaal entertainment

• High Tea

• Gehele reis live entertainment

• Farewell Dinner

• Champagnebrunch

Zin in een zeer gevarieerde reis over de Rijn? Dan is dit een uitgelezen kans. In 6 dagen 
pakt u al het moois mee. Van een grote stad als Keulen, het wijngebied rond Koblenz en 
klassieke trekpleisters als de indrukwekkende Loreley. Natuurlijk is het aan boord ook 
volop genieten. 



Hoog boven de Moezel ligt de Reichsburg. 
Deze oude burcht is het gezicht van Cochem. 
Bij een bezoek aan de burcht is niet alleen 
het kasteel zelf maar ook het uitzicht zeer de 
moeite waard. Wat bij een bezoek aan deze 
plaats zeker niet mag ontbreken, is een lokale 
wijnproeverij(*). U maakt kennis met de plaat-
selijke wijncultuur en gaat natuurlijk deze 
heerlijke wijnen ook proeven.

Vrijdag 31 Augustus: 
Cochem - Traben-Trarbach
Onderweg naar Traben-Trarbach slingert de 
Moezel langs de talloze steile wijngaarden. 
Ook in dit plaatsje staat de wijnbouw centraal. 
Door de aanwezigheid van de verschillende 
geneeskrachtige bronnen is Traben-Trarbach 
ook een officieel erkend kuuroord.

Zaterdag 1 September: 
Traben-Trarbach - Bernkastel
Het grootste wijnfeest van de Midden-Moezel 
vindt midden in het historische centrum van 
Bernkastel plaats. Tijdens het wijnfeest heeft 
de wijnkoningin Mosella het voor het zeggen. 
Overal in het centrum zijn markten met diver-

se wijnstalletjes waar u de lokale wijnen kunt 
proeven. Dansorkestjes en muziekverenigin-
gen zorgen voor volop amusement en plezier. 
’s Avonds is er vanaf het schip een schitterend 
vuurwerkspektakel te zien.

Zondag 2 September: Bernkastel - Koblenz 
Onderweg naar Koblenz geniet u nogmaals 
van het mooie panorama van de steile 
met wijngaarden bedekte berghellingen.  
Koblenz is gelegen aan de monding van de 
Moezel. Vanaf onze ligplaats loopt u zo het 
centrum in. Hier vindt u naast de bekende 
winkels veel kleine kunstateliers. U kunt na-
tuurlijk ook gaan winkelen in het centrum  
of de aan de overkant gelegen burcht  
Ehrenbreitstein bezoeken. Aan boord treft 
men ondertussen de voorbereidingen voor 
het Farewell Dinner.

Maandag 3 september: Koblenz - Arnhem
Ook aan deze mooie reis komt een einde. In 
de loop van de ochtend staat er ter afsluiting 
een heerlijke champagnebrunch voor u klaar. 
Om 12.00 uur arriveren wij weer in Arnhem en 
nemen wij afscheid van u.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• High Wine

•  Inclusief selectie van lokale wijnen bij 

ieder diner

• Vuurwerk in Bernkastel

• Gehele reis live entertainment

• Farewell Dinner

• Champagnebrunch

• Eén keer lokaal entertainment
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Dinsdag 28 Augustus: 
Arnhem - Keulen 
Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom aan 
boord van de Rembrandt van Rijn. Na een 
hartelijk welkom van uw kapitein en hotel-
manager wordt u uitgenodigd voor het diner. 

Terwijl u geniet van het diner gooien we de 
trossen los en zetten we koers naar Keulen.  
Na het diner kunt u in de lounge kennis  
maken met uw medepassagiers. De muzikant 
die de gehele reis meevaart zal zorgdragen  
voor extra gezelligheid aan boord.

Woensdag 29 Augustus: 
Keulen - Königswinter
Tegen het einde van de ochtend arriveren we 
in Keulen. In de winkelstraten, gelegen achter 
de Dom, kunt u heerlijk shoppen. Ook een be-
zoek aan het Schokoladenmuseum behoort tot 
één van de vele mogelijkheden die u in deze 
stad kunt ondernemen. Nog voor het diner va-
ren we door naar Königswinter waar we zullen 
overnachten.  

Donderdag 30 Augustus: 
Königswinter - Winningen - Cochem 
Zodra we bij Koblenz zijn draaien we de  
Moezel op en al snel maken we de eerste stop 
van vandaag in het wijnplaatsje Winningen. 
Hier wordt Duitslands oudste wijnfeest ge-
houden. In de smalle versierde straten staan 
kraampjes en wijnstalletjes. Tien dagen lang 
vieren ze hier feest met optochten en al-
lerlei traditionele gebruiken. Aan het eind 
van de middag varen we de Moezel stroom-
opwaarts naar de volgende stad, Cochem.  
In de stad is van alles te beleven. U kunt er 
wandelen over de gezellige boulevard en 
slenteren door de smalle winkelstraatjes. 

In de wijngaarden langs de Rijn en Moezel worden de druiven volop geoogst en in de 
wijnstadjes heerst een opperbeste stemming. De wijnboeren vieren feest en laten 
eenieder meedelen in hun vreugde. Tijdens het diner geniet u van een heerlijk glas lokale 
wijn. Deze 7-daagse reis heeft als bestemming Bernkastel, waar de wijnfeesten in volle 
gang zullen zijn. 
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Wijnfeesten aan de Moezel

Prijzen:

Vertrekdata  Rembrandt
Augustus  28
 
Hoofddek 
2p-hut  830
 
Promenadedek 
3p-hut  700
2p-hut  900
Suite 2-personen  1.665
Suite 3-personen  1.105

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen:  

Rembrandt van Rijn 75

•  Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek  
in te schepen.

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te  
boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Rembrandt van Rijn (pag. 148 )

7-daagse Wijnfeesten aan de Moezel 7 dagen
v.a.  € 700,-
NIEUW IN 2018



Donderdag: 
Andernach - Rüdesheim - Mainz
Het gedeelte van de Rijn dat wij vandaag  
bevaren wordt niet voor niets de Romantische 
Rijn genoemd. De vele burchten en kastelen 
langs de rivier en de nauwe passage bij de  
Loreley zorgen voor een fantastisch panorama. 
Rüdesheim is een geliefde toeristenplaats en 
heeft van alles te bieden. U kunt er een bezoek 
brengen aan Siegfrieds Mechanisches Musikka-
binett(*) of u kunt met de kabelbaan naar het 
uitzichtpunt boven de stad. In de beroemde 
Drosselgasse’treft u vele gezellige Weinstuben 
aan. Tijdens het diner varen we door naar Mainz, 
waar we zullen overnachten.

Vrijdag: Mainz - Boppard
In de ochtend kunt u de binnenstad met haar 
vele historische gebouwen en monumen-
ten bezichtigen. Het oudste en bekendste 
bouwwerk is de Dom van Mainz. ‘s Middags 
kunt u deelnemen aan de gratis excursie naar  
de Universiteitsstad Heidelberg. Tijdens het 
diner varen we naar Boppard en passeren we 
in de loop van de avond nogmaals de Loreley.  

Zaterdag: 
Boppard - Düsseldorf
U heeft deze ochtend nog voldoende tijd om 
het gezellige centrum van Boppard te bezich-
tigen. In de middag varen we met de stroom 
mee naar Düsseldorf. Na het  diner kunt u nog 
een wandeling maken door de Altstadt, het 
historische centrum van Düsseldorf. Hier treft 
u vele smalle straatjes met leuke winkeltjes en 
een groot aantal cafés en terrasjes aan. Bij de 
reis met vertrek op 21 mei is er vanavond in 
Düsseldorf Japans vuurwerk.

Zondag: 
Düsseldorf - Arnhem
De laatste dag van de reis is helaas alweer aan-
gebroken. Om 14.00 uur zijn wij weer terug in 
Arnhem waar we afscheid van u nemen!

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Twee avonden met live entertainment

• Incl. excursie naar Heidelberg

• Captains Dinner
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Maandag: Arnhem - Krefeld
Om 09.30 uur gooien we de trossen los en 

verlaten we Arnhem. Al snel passeren we de 
Duitse grens en varen we stroomopwaarts 

over de Rijn naar Krefeld, waar we tijdens het 
diner zullen aankomen.

Dinsdag: 
Krefeld - Keulen 
We zetten koers naar Keulen waar u de hele 
middag de tijd heeft om de stad te bezich-
tigen. De Dom in Keulen is wereldberoemd. 
Rondom deze imposante kathedraal bevin-
den zich prachtige winkelstraten en tal van 
bezienswaardigheden zoals het parfumhuis 
4711 en het aan de Rijn gelegen Schokola-
denmuseum. Ook kunt u deelnemen aan 
een stadsrondrit(*) door Keulen.  

Woensdag: 
Keulen - Andernach
We laten Keulen achter ons en meren rond 
lunchtijd aan in Andernach. In het gezel-
lige centrum van deze voormalige Keltische  
vesting zijn, achter de nog deels intact  
gebleven stadsmuren, veel overblijfselen uit  
die tijd terug te vinden. Vanmiddag kunt u 
deelnemen aan een mooie busexcursie naar 
het Ahrdal(*).

Van het Schokoladenmuseum tot de Weinstuben in de Drosselgasse, tijdens deze 
riviercruise proeft u letterlijk en figuurlijk van de Duitse cultuur. Onderweg zien we 
prachtige parels als de Loreley en het sfeervolle centrum van Mainz met de Dom. 
Ontspanning verzekerd!
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Door het romantische 
Rijndal naar Mainz

Assmannshausen

7 dagen
v.a.  € 580,- Prijzen:

Vertrekdata                           Statendam
Mei 21 
Juli  23
 
Hoofddek 
3p-hut 580 615
2p-hut B 680 715
2p-hut 735 770
1p-hut B 900 935
1p-hut 920 955
 
Promenadedek 
2p-hut 805 840
1p-hut 1.005 1.040

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Statendam 100

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) incl. avond  
eerder inschepen is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Statendam (pag. 152 )

7-daagse Mainz  Inclusief
bustocht naar 

Heidelberg

Boppard



Maandag: 
Rüdesheim - Oberwesel - Boppard
We varen nogmaals door het schitterende 
rivierdal. In het historische Oberwesel zul-
len wij de ochtend doorbrengen. Hier kunt u  
onder andere een bezoek brengen aan de 
Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk, of een wandeling 
maken door deze indrukwekkende plaats.  
Tijdens de lunch varen wij verder naar  
Boppard. Wandel hier eens over de boulevard 
of ga met de kabelbaan naar het hoog boven 
de Rijn gelegen uitzichtpunt de Vierseenblick.

Dinsdag: 
Boppard - Düsseldorf
We zijn al vroeg vertrokken want het is een 
heel stuk varen naar Düsseldorf. In snel 
tempo trekken plaatsen als Bonn en Keulen 
nogmaals aan het oog voorbij. In de loop 
van de middag arriveren wij in Düsseldorf. 

Net achter het oude centrum vindt u winkels 
in overvloed. Aan boord treft de bemanning 
ondertussen alle voorbereidingen om het op 
deze laatste avond van de reis extra gezellig 
te maken.

Woensdag: Düsseldorf - Arnhem
Rond het middaguur passeren we de Neder- 
landse grens. U heeft door deelname aan 
deze reis zelf kunnen ervaren dat bedrij-
vigheid en romantiek op de rivier de Rijn  
uitstekend samen gaan. Om 14.00 uur leggen 
wij in Arnhem de loopplank voor u uit en is 
het weer tijd om afscheid te nemen. 

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Eén avond met live entertainment

• Captains Dinner
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Donderdag: 
Arnhem - Düsseldorf
De inscheping geschiedt aan de kade in  
Arnhem. Onderweg naar Düsseldorf informe-
ren wij u alvast over al het moois wat u tijdens 
de reis te wachten staat. ’s Avonds kunt u  
nog een heerlijke wandeling maken door de 
gezellige Altstadt.

Vrijdag: 
Düsseldorf - Keulen - Bonn
De Rijn slingert zich door het mooie land-
schap en net na Düsseldorf lijkt het wel of 
we een rondje varen. Aan het einde van de 
ochtend verschijnen de torens van de Keulse 

Dom aan de horizon. Hier loopt u over de  
altijd gezellige Rijnpromenade zo naar de aan 
de rivier gelegen Altstadt. Er zijn meerdere 
musea en ook de indrukwekkende kathedraal 
is zeker een bezichtiging waard. Tijdens het 
diner vervolgen we onze reis naar Bonn. 

Zaterdag: 
Bonn - Linz - Andernach
Ter hoogte van Königswinter wordt het  
panorama bepaald door de toppen van het 
machtige Siebengebirge, uw eerste kennis-
making met de zo vaak bezongen romantiek 
van de Rijn. In de ochtend maken we een stop 
in Linz. De felgekleurde vakwerkhuisjes in de 

binnenstad zijn een lust voor het oog. Tijdens 
de lunch vervolgen wij de reis naar Andernach.  
In deze van oorsprong keltische nederzetting 
zullen wij vanavond overnachten.

Zondag: 
Andernach - Rüdesheim
Het hoogtepunt van de reis! Het prachtige 
panorama dat u vandaag wordt geboden 
bestaat uit een aaneenschakeling van burch-
ten, kastelen, steile met wijngaarden bedekte 
berghellingen en natuurlijk de wereldbe-
roemde Loreley. Net na de middag meren  
wij af in het toeristenstadje Rüdesheim.  
Bezienswaardigheden zoals het Niederwald-
denkmal, Siegfrieds Mechanisches Musikka-
binett en de talrijke Weinstuben in de smalle 
Drosselgasse zorgen ervoor dat u zich beslist 
niet zult vervelen.

Volop genieten van de romantische sfeer in het Rijndal? Dan is dit de riviercruise voor u. 
Vanaf het sfeervolle schip de Horizon bewondert u in zeven dagen de indrukwekkende 
burchten en kastelen die tegen de steile berghellingen liggen. Tel daarbij het prachtige 
natuurschoon en de gezellige dorpjes en u beleeft een bijzondere reis.
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Romantische Rijn
Kaub

7 dagen
v.a.  € 610,- Prijzen:

Vertrekdata                               Horizon
Mei 17 
Oktober  4
   
Hoofddek   
3p-hut 630 610
2p-hut B 680 660
2p-hut   710 690
1p-hut 870 850
   
Promenadedek   
2p-hut 775 755

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Horizon 65

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond  
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Horizon (pag. 158 )

7-daagse Romantische Rijn  



Moezeldal. We genieten van een prachtige 
vaardag tussen de steile met wijngaarden  
bedekte berghellingen. Cochem is een typi-
sche Moezelstad en heeft een mooie oude 
binnenstad met vakwerkhuizen. Hoog boven 
de stad torent de romantische Reichsburg uit. 
De vele souvenirwinkels in de smalle straatjes 
van het centrum worden afgewisseld door 
gezellige Weinstuben. U heeft de middag en 
avond de tijd om hier door te brengen.

Vrijdag 6 juli: 
Cochem - Koblenz
Vandaag gaan we naar Koblenz. Deze stad 
heeft ondanks zijn grootte nog steeds een  
intiem karakter met smalle straatjes en talrijke 
winkeltjes. Vanaf onze ligplaats is het maar 
een stukje lopen naar het centrum. Hier kunt 
gaan winkelen in één van de grote winkelcen-
tra of in de gezellige binnenstad. 

Zaterdag 7 juli: Koblenz - Keulen
Na de lunch zullen we arriveren in Keulen. De 
gotische kathedraal is de hoofdkerk van het 
aartsbisdom Keulen en één van de grootste 
kathedralen van Europa. U heeft de rest van 
de middag om de bezienswaardigheden van 
Keulen te bekijken. ’s Avonds serveren wij aan 
boord het Captains Dinner en is er aansluitend 
een gezellige dansavond met livemuziek.

Zondag 8 juli: Keulen - Arnhem
Tegen het middaguur passeren wij de grens 
bij Lobith. Om 14.00 uur nemen we na de 
lunch in Arnhem afscheid van u met een  
hartelijk ‘Tot Ziens’ en ‘Wel Thuis’.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Twee avonden met live entertainment

• Captains Dinner
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Maandag 2 juli: Arnhem - Düsseldorf
Tijdens onze tocht naar Düsseldorf heeft u alle 
tijd om het schip te verkennen en de andere 
passagiers te ontmoeten. Vanavond arriveren 
we in Düsseldorf, waar we onze eerste nacht 
doorbrengen. In het centrum is het ’s avonds 
nog altijd een drukte van belang.

Dinsdag 3 juli: 
Düsseldorf - Königswinter
Onderweg naar onze volgende bestemming 
passeren we de prachtige stad Keulen waar 
wij later tijdens deze reis nog aan zullen  
meren. De middag en avond brengen wij 
door in Königswinter. Dit oude wijnstadje, 
gelegen aan de voet van het Siebengebirge, 

is beroemd om de Drachenfels. Bovenop deze 
321 meter hoge rots staat de ruïne van de 
burcht Drachenfels(*), die per tandradbaan te 
bereiken is.

Woensdag 4 juli: 
Königswinter - Boppard
Onze bestemming van vandaag ligt midden 
in een grote Rijnbocht, ook wel de Bopparder 
Hamm genoemd. Het is één van de grootste 
wijnbouwgebieden langs de Rijn. De lange 
Rijnpromenade leidt u vanzelf naar het cen-
trum van dit toeristenstadje. Ook is er de 
mogelijkheid om met de kabelbaan naar het 
hooggelegen uitzichtpunt te gaan. Denk aan 
uw camera, want het schitterende uitzicht 
wilt u beslist vastleggen.

Donderdag 5 juli: Boppard - Cochem
Bij de Deutsche Eck verlaten we de Rijn en 
maken we kennis met het sprookjesachtige 

Indrukwekkend, zo mogen we deze riviercruise wel noemen. Over de Rijn en de Moezel 
maakt u kennis met machtige steden als Keulen en overweldigende natuur en cultuur. 
De Drachenfels bij Königswinter en het sfeervolle Moezeldal zijn slechts enkele hoogte-
punten. Wij noemen dat Genieten. Inderdaad, met een hoofdletter.
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Over de Rijn en Moezel 
naar Boppard en Cochem

Cochem

7 dagen
v.a.  € 615,- Prijzen:

Vertrekdata  Statendam
Juli  2
 
Hoofddek 
3p-hut (bovenbed)  615
2p-hut B  715
2p-hut  770
1p-hut B  935
1p-hut  955
 
Promenadedek 
2p-hut  840
1p-hut  1.040

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Statendam 100

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) incl. avond  
eerder inschepen is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.
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7-daagse Boppard en Cochem 
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sche Reichsburg uit. Het Moezeltreintje staat 
bij het schip klaar voor een korte rondrit naar 
het centrum(*). Hier kunt u naar hartelust 
struinen door de prachtige straatjes van Co-
chem. U heeft de gehele middag en avond de 
gelegenheid om de vele souvenirwinkeltjes, 
lokale Weinstuben en terrasjes te bezoeken.

Dag 5: Cochem - Boppard
Onze bestemming van vandaag, Boppard, 
ligt midden in een grote Rijnbocht, ook wel 
de Bopparder Hamm genoemd. Het is één 
van de grootste wijnbouwgebieden langs de 
Rijn. De lange Rijnpromenade leidt u naar het 
centrum van dit toeristenstadje. Ook is er de 
mogelijkheid om met de kabelbaan naar het 
hooggelegen uitzichtpunt te gaan. Denk aan 
uw camera, want het schitterende uitzicht 
(Vierseenblick) wilt u beslist vastleggen.

Dag 6: Boppard - Keulen - Emmerich
Op onze terugreis richting Keulen kunt u nog-
maals genieten van de prachtige omgeving 
met haar burchten en kastelen. Aan het begin 
van de middag komen we in de Domstad aan. 

De gotische kathedraal is de hoofdkerk van 
het aartsbisdom Keulen en tevens één van 
de grootste kathedralen van Europa. Raakt u 
niet uitgekeken op de mooie burchten en kas-
telen, dan bieden wij u de mogelijkheid om 
in de middag het prachtige en zeer indruk-
wekkende slot nabij Keulen te bezoeken(*). 
Aan het einde van de avond, na het Farewell  
Dinner, varen wij verder naar Emmerich.

Dag 7: Emmerich - Arnhem
De laatste dag is alweer aangebroken. Als af-
sluiting hebben wij een heerlijke champagne-
brunch voor u klaar staan. Zodra we in Arnhem 
zijn aangekomen nemen we afscheid van u 
met een hartelijk ‘Tot Ziens’ en ‘Wel Thuis’.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Eén keer lokaal entertainment

• High Tea

• Gehele reis live entertainment

• Farewell Dinner

• Champagnebrunch
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Dag 1: Arnhem - Düsseldorf
Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom 

aan boord. Omstreeks 19.00 uur starten we 
de motoren en zetten koers naar Düsseldorf. 
Na het diner kunt u in de lounge alvast kennis 
maken met uw medepassagiers. De muzikant 
die de gehele reis aan boord is, zal de avon-
den een extra gezellig tintje geven. 

Dag 2: Düsseldorf - Bonn
De gehele ochtend heeft u de gelegenheid 
om Düsseldorf te verkennen. U kunt er ook 
voor kiezen om samen een lokale gids door 
de Altstadt te wandelen(*). Hij zal u kennis  
laten maken met de prachtige historie van 
deze stad. Na de lunch vervolgen we onze 
reis en passeren we de prachtige stad Keulen  
waar wij later tijdens deze reis aan zullen  
meren. In de middag kunt u onder het genot 
van een High Tea uw plannen voor de volgen-
de dag maken. In de loop van de avond zullen 
we in Bonn aankomen.

Dag 3: Bonn - Andernach
De ochtend brengen wij door in Bonn, de 
voormalige hoofdstad van Duitsland. Een 
wandeling door het stadscentrum voert u 
langs het geboortehuis van Ludwig van Beet-
hoven. Een stadsrondrit(*) is de ideale manier 
om op comfortabele wijze kennis te maken 
met alle bijzonderheden die deze stad te  
bieden heeft. We laten Bonn aan het einde 
van de ochtend achter ons en varen door 
naar Andernach. Hier zullen we overnachten. 
In het sfeervolle centrum zijn een aantal mid-
deleeuwse gebouwen behouden gebleven, 
waaronder de Stadtburg, een deel van de 
stadswal met de Koblenzer Poort, de Rijn-
poort en de Runde Turm.

Dag 4: Andernach - Cochem
Bij Koblenz verlaten we de Rijn en maken we 
kennis met het mooie Moezeldal. We genieten 
van een prachtige vaardag tussen de steile, 
met wijngaarden bedekte berghellingen.  
Cochem is een typische Moezelstad en heeft 
een mooie oude binnenstad met vakwerkhui-
zen. Hoog boven de stad torent de romanti-

Even een korte vakantie van zeven dagen doet wonderen. Zeker als dat een riviercruise 
is die door het prachtige Moezeldal gaat. Heerlijk ontspannen genieten van adembene-
mende landschappen, pittoreske dorpjes, lekker eten en heerlijke wijnen. U bent er echt 
helemaal uit!
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Over de Rijn en Moezel naar 
Cochem en Boppard

Cochem

7 dagen
v.a.  € 700,-

Prijzen:

Vertrekdata Rembrandt Da Vinci
April 24 
Oktober  8
 
Hoofddek 
2p-hut 830 815
1p-hut  1.065
 
Promenadedek 
3p-hut 700 
2p-hut 900 885
1p-hut  1.180
Suite 2-personen 1.665 
Suite 3-personen 1.105 

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen:  

Rembrandt van Rijn 75, Da Vinci 70

•  Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek  
in te schepen.

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te  
boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Rembrandt van Rijn 
& Da Vinci (pag. 148 & 156 )

7-daagse Cochem en Boppard 



een serene rust. Het adembenemende pano-
rama geeft u het gevoel dat u in een sprookje 
bent beland. De rivier wordt ingesloten 
door steile, veelal met wijngaarden bedekte 
berghellingen, die samen met de pittoreske 
dorpjes zorgen voor een schitterend geheel. 
Cochem is een toeristenstad bij uitstek en ook 
op zondag is het er in de regel een drukte van 
belang.

Maandag: Cochem - Andernach 
De stroom van de Moezel volgend, genieten 
we nogmaals van het prachtige rivierdal. Bij 
Koblenz zijn we weer terug op de Rijn en het 
duurt dan niet lang meer voor wij afmeren in 
de Keltische vestigingstad Andernach. In het 
ommuurde centrum zijn nog tal van restan-
ten uit de tijd van de Romeinen te zien. 

Dinsdag: Andernach - Düsseldorf
Nadat wij uit Andernach zijn vertrokken pas-
seren we in de loop van de ochtend nogmaals 
de 157 meter hoge torens van de Keulse Dom. 
Eénmaal in Düsseldorf aangekomen is er nog 

voldoende tijd om een wandeling te maken 
naar het centrum. Hier kan men een glaasje 
Alt drinken op één van de vele terrassen aan 
de Bolkerstrasse, maar misschien geeft u 
er wel de voorkeur aan om de etalages van 
de exclusieve winkels aan de Königsallee te 
gaan bekijken. Ondertussen treft men aan 
boord alle voorbereidingen voor het Captains  
Dinner en een feestelijke afscheidsavond.

Woensdag: Düsseldorf - Arnhem
Een afwisselende reis is bijna ten einde. Rond 
het middaguur passeren wij de grens en om 
14.00 uur arriveren wij in Arnhem. We zijn er 
zeker van dat u nog vaak terug zult denken 
aan al het moois dat wij u met deze gevari-
eerde reis hebben laten zien.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Eén avond met live entertainment

• Captains Dinner
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Donderdag: Arnhem - Düsseldorf
De inscheping voor deze reis geschiedt  
gewoontegetrouw in Arnhem. Vervolgens 
lichten wij het anker en zet de Horizon koers 
richting Duitsland. Het is een behoorlijk stuk 
varen naar Düsseldorf, hetgeen u de gelegen-
heid geeft om tijdens deze eerste dag van de 
reis kennis te maken met uw medepassagiers. 
In de loop van de avond meren wij dicht bij de 
bruisende Altstadt af. 

Vrijdag: Düsseldorf - Keulen - Bonn
Tijdens het ontbijt laten we Düsseldorf 
achter ons. Keulen, onze volgende bestem-
ming, is bekend vanwege de Dom, maar er 
is nog veel meer te beleven. Rondom het  
centrum vindt u talrijke musea waaronder het 
Schokoladenmuseum aan de Rijn. Ondanks 
het feit dat Keulen meer dan één miljoen  

inwoners telt, heerst er in het centrum een  
gemoedelijke sfeer. Het is dan ook zeer  
plezierig een wandeling te maken over de  
kilometers lange winkelpromenade. In het 
begin van de avond vervolgen wij de reis naar 
Bonn, de voormalige hoofdstad van Duitsland.  

Zaterdag: Bonn - Koblenz
Tijdens onze tocht naar Koblenz zien we het 
landschap snel veranderen. Rond koffietijd 
krijgen we het Siebengebirge in het vizier. 
Ook de eerste wijngaarden dienen zich aan. 
Koblenz is gelegen aan de monding van de 
Moezel en is het handelscentrum van de  
wijde omgeving. Dat is in het grotendeels  
nog authentieke centrum goed te merken 
aan de grote verscheidenheid in winkels en 
wijnhuizen.

Zondag: Koblenz - Cochem
We passeren al vroeg de eerste sluis van de 
Moezel. Eenmaal omhoog geschut ervaren 
we pas echt het verschil tussen de Rijn en de 
Moezel. Vanaf nu worden we omgeven door 

Ontdek de feeërieke sfeer van het sprookjesachtige Moezeldal! Terwijl u heerlijk geniet 
op het zonnedek van het mooie schip de Horizon, glijden prachtige panorama’s voorbij. 
Het volgende moment zit u in een gezellige Weinstube aan een heerlijk glaasje 
Moezelwijn. Een reis vol afwisseling en ontspanning.
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Sprookjesachtige Moezel
Cochem

7 dagen
v.a.  € 610,- Prijzen:

Vertrekdata Horizon
Oktober 11
  
Hoofddek  
3p-hut 610
2p-hut B 660
2p-hut   690
1p-hut 850
  
Promenadedek  
2p-hut 755

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Horizon 65

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond  
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Horizon (pag. 158 )

7-daagse Sprookjesachtige Moezel 



uitzicht heeft over het Rijngebied. Ook kunt 
u deelnemen aan de gratis middagexcursie 
naar de Loreley en Bad Ems. 

Dag 6: Boppard - Rüdesheim
Wanneer we de Loreley zijn gepasseerd 
komt Rüdesheim al snel in zicht. Dit be-
roemde wijnstadje staat bekend om de vele 
wijnlokalen, historische vakwerkhuizen en 
de Drosselgasse. In deze smalle steeg kunt u 
in één van de gezellige Weinstuben genieten 
van een heerlijke Riesling uit de streek. Aan 
boord kunt u zich opgeven voor een rondrit(*)  
door Rüdesheim en de wijnbergen met aan-
sluitend een bezoek aan Siegfrieds Mechani-
sches Musikkabinett.

Dag 7: Rüdesheim - Koblenz
In de ochtend passeren we nog eenmaal de 
Loreley en een gedeelte van de romantische 
Rijn. Nog voor de lunch komen we aan in 
Koblenz. In de binnenstad treft u gezellige 
pleinen en steegjes aan. U vindt er naast 
prachtige gebouwen en monumenten veel 
wijnlokalen met terrassen en moderne win-
kelstraten.

Dag 8: Koblenz - Keulen - Düsseldorf 
Al vroeg gooien we de trossen los zodat we 
op tijd in Keulen aankomen. Tijdens een 
stadsrondrit(*) krijgt u de belangrijkste be-
zienswaardigheden van Keulen te zien. Later 
op de middag heeft u nog voldoende tijd om 
de Dom te bezichtigen of te slenteren door 
de  winkelstraten in de Altstadt van Keulen.  
‘s Avonds nodigen we u uit voor het Captains 
Dinner terwijl het schip verder vaart naar 
Düsseldorf.

Dag 9: Düsseldorf - Arnhem
Deze prachtige reis is bijna ten einde. We 
verlaten Düsseldorf al vroeg en zetten koers 
naar Nederland. Om 14.00 uur meren we af 
in Arnhem en nemen daar afscheid van u.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Excursie Loreley & Bad Ems inbegrepen

• Twee avonden live entertainment

• Captains Dinner
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Over de Rijn en Moezel naar 
Cochem en Rüdesheim

Cochem

Prijzen:

Vertrekdata                            Statendam
Mei 12 
Augustus  23
 
Hoofddek 
3p-hut 705 755
2p-hut B 835 885
2p-hut 890 940
1p-hut B 1.095 1.145
1p-hut 1.115 1.165
 
Promenadedek 
2p-hut 1.010 1.060
1p-hut 1.265 1.315

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Statendam 100

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) incl. avond  
eerder inschepen is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Statendam (pag. 152 )

9-daagse Cochem en Rüdesheim 9 dagen
v.a.  € 705,-
NIEUW IN 2018

Dag 1: Arnhem - Düsseldorf
De inscheping van deze nieuwe reis ge-
schiedt gewoontegetrouw in Arnhem. Om 
09.30 uur starten we de motor en varen we 
richting Düsseldorf. Onderweg wordt de be-
manning aan u voorgesteld en kunt u kennis 

maken met uw medepassagiers. In de loop 
van de avond arriveren we in Düsseldorf.     

Dag 2: Düsseldorf - Bonn
Bonn is een moderne en levendige stad met 
een zeer lange geschiedenis. Het historische 
centrum met zijn uitgebreide voetgangers-
zone is ideaal voor een aangename wande-
ling. Naast de vele musea en prachtige ge-
bouwen treft u hier ook het geboortehuis 
van Ludwig van Beethoven aan. 

Dag 3: Bonn - Andernach
In de ochtend verschijnen aan de oevers de 
eerste beboste heuvels met hier en daar een 
burcht of ruïne. Tijdens de lunch bereiken we 
Andernach. Vanaf de brede boulevard loopt 
u door de stadspoort het plaatsje in. Deze 
oude Romeinse stad heeft als achterland 
de Eifel. Dit was vroeger een vulkanische 

gebied waar de, net buiten de stad gelegen 
koudwatergeiser, nog een overblijfsel van is.  
Vanmiddag kunt u deelnemen aan een 
mooie busexcursie naar het Ahrdal(*).

Dag 4: 
Andernach - Cochem - Alken
Na de drukte op de Rijn wordt u in het prach-
tige Moezeldal als het ware overvallen door 
een serene rust. De steile, met wijngaarden 
bedekte, hellingen aan weerszijden van 
de rivier zorgen voor een onvergetelijke 
dag. Cochem is een gezellig toeristenplaats 
en in het drukke centrum is dan ook van  
alles te beleven. Vanaf de hoog gelegen 
Reichsburg(*) heeft u een prachtig uitzicht 
over het rivierdal. Na het diner vervolgen we 
onze reis naar Alken waar we overnachten. 

Dag 5: Alken - Boppard
Bij Koblenz verruilen we rond het middaguur 
de Moezel voor de Rijn. Het duurt niet lang 
meer voordat we in Boppard aanleggen. 
Hier kunt u het knusse centrum bezichtigen 
of met de kabelbaan over de wijngaarden 
naar de Vierseenblick, vanwaar u een mooi 

Negen dagen aan boord van de Statendam tijdens deze nieuwe reis zijn al een genot 
op zich. Het prachtige, gevarieerde landschap onderweg maakt het alleen nog maar 
beter. Tel daar al die prachtige dorpjes en steden nog eens bij en uw reis kan niet 
meer stuk. Van de ‘Drosselgasse’ in Rüdesheim tot aan de vakwerkhuisjes in Cochem; 
het is in één woord genieten.

Inclusief
excursie Loreley 

en Bad Ems



Zaterdag/Dinsdag: Heidelberg - 
Eberbach - Neckargemünd
Genietend van een prachtig panorama varen 
we door het smalle Neckardal verder naar het 
door oude stadsmuren omringde Eberbach. 
Deze schilderachtige stad wordt beschouwd 
als een juweel in het Rhein-Neckar district en 
is een populaire toeristische bestemming.  
Tijdens het diner vervolgen we onze reis over 
de Neckar. Door de hoge bergen, lijkt de rivier 
nog smaller dan hij in werkelijkheid is. Een 
paar uur later arriveren we in Neckargemünd. 
Een klein plaatsje met veel historische  
gebouwen en vakwerkhuisjes.

Zondag/Woensdag: 
Neckargemünd - Worms
We verlaten Neckargemünd en zetten koers 
naar Worms. Hier is het Nibelungenmuseum 
gevestigd. Worms biedt daarnaast tal van  
andere bezienswaardigheden zoals de St.    
Peter Dom.

Maandag/Donderdag: 
Worms - Koblenz
De Rijn volgend zetten we onze tocht voort 
naar Koblenz. Het gedeelte van de Rijn dat 

wij vandaag bevaren wordt niet voor niets de  
Romantische Rijn genoemd. De hoog boven 
de rivier gebouwde burchten en kastelen  
zorgen voor een fantastisch panorama.

Dinsdag/Vrijdag: Koblenz - Düsseldorf
Met de stroom mee komt Düsseldorf al snel  
in zicht. Hier lokt de gezellige Altstadt met 
zijn ontelbare cafeetjes. De winkels op de  
Königsallee zijn extreem duur maar het is  
alleen al leuk om langs de exclusieve mode-
huizen te wandelen.

Woensdag/Zaterdag: 
Düsseldorf - Arnhem
De laatste dag van deze reis is helaas alweer 
aangebroken. Nadat we bij Emmerich de 
grens zijn gepasseerd, zullen we om circa 
14.00 uur in Arnhem arriveren.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• High Tea

• Twee avonden met live entertainment

• Captains Dinner
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Maandag/Donderdag: 
Arnhem - Düsseldorf
We laten Arnhem om circa 09.30 uur achter 
ons. Al snel passeren we de grens en varen we 
naar Düsseldorf, waar de eerste overnachting 
zal plaatsvinden.

Dinsdag/Vrijdag: Düsseldorf - 
Königswinter - Andernach
De nautische bemanning gaat vandaag vroeg 
uit de veren, want al voor het ontbijt zet-
ten we koers naar Königswinter. Dit stadje is  
gelegen aan de voet van het machtige  
Siebengebirge. Na enkele uren vervolgen we 
onze reis naar Andernach.

Woensdag/Zaterdag: 
Andernach - Rüdesheim
We passeren Koblenz en bevaren vandaag 

het mooiste deel van de Rijn met als hoogte- 
punt de wereldberoemde Loreley. Aan het be-
gin van de middag arriveren we in Rüdesheim. 
Hier mag u de bekende Drosselgasse met zijn 
gezellige Kneipen niet missen.

Donderdag/Zondag: 
Rüdesheim - Mannheim
Onze volgende bestemming is het 400 jaar 
oude Mannheim, gelegen aan de Rijn en  
Neckar. Een kleine wandeling brengt u hier in 
een drukke winkelstraat, die geen einde lijkt 
te hebben. Mannheim staat bekend als de 
stad met vele gezichten.

Vrijdag/Maandag: 
Mannheim - Heidelberg
Vandaag varen we naar de Universiteitsstad 
Heidelberg. Daar heeft u de tijd om het cen-

trum te bezoeken(*) en Slot Heidelberg te be-
zichtigen. De bouw begon rond het jaar 1400. 
In 1689 werden de stad en het slot verwoest. 
Langdurige renovaties hebben geleid tot vol-
ledige herstelling van het slot.

Langs de Rijn zijn in de loop der eeuwen vele hoogtepunten ontstaan. Overweldigende 
natuur, maar ook prachtige steden met elk hun eigen geschiedenis. Tijdens deze reis 
wordt de smalle, sfeervolle rivier de Neckar gecombineerd met al dit moois. Een mooie 
gelegenheid om bijvoorbeeld het indrukwekkende slot van de universiteitsstad Heidelberg 
te bezoeken of het schilderachtige Eberbach dat omringd is door oude stadsmuren. 
Terug op de Rijn wordt rond Koblenz de sfeer rondom de rivier echt romantisch door de 
vele kastelen en burchten bovenop de heuvels. Echt genieten!
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Over de Rijn en Neckar naar 
Heidelberg en Eberbach

Hirschhorn

10 dagen
v.a.  € 870,- Prijzen:

Vertrekdata  Azolla
Juni  11
Augustus  23
 
Hoofddek 
3p-hut (bovenbed)  870
2p-hut B  945
2p-hut C (2 p bed)  945
2p-hut  1.020
 
Promenadedek 
2p-hut  1.105
1p-hut  1.240

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Azolla 55

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour incl. avond  
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Azolla (pag. 150 )

10-daagse Heidelberg en Eberbach  

Mannheim



 Weer terug aan boord, aan het begin van 
de avond, lichten wij het anker en varen nu 
stroomafwaarts naar Mainz. Hier moet u  
beslist nog even een wandeling maken naar 
de prachtig verlichte kathedraal.

Woensdag: 
Mainz - Boppard
We vertrekken pas rond het middaguur, dus 
u kunt op uw gemak de stad even inlopen. 
Onderweg naar onze volgende bestemming, 
Boppard, passeren we nogmaals de veelbe-
zongen Loreley. Boppard, gelegen midden 
in de Bopparder Hamm, is een bekend wijn-
gebied in het Rijndal. Een korte wandeling 
over de promenade langs de rivier brengt u 
in het gezellige centrum. Ook kunt u zich met 
de kabelbaan naar het Vierseenblick laten  
brengen. Vanaf dit uitzichtpunt lijkt het net 
alsof de Rijn uit vier meren bestaat.

Donderdag: 
Boppard - Andernach - Bonn
Vandaag brengen we eerst een bezoek aan 
Andernach. Achter de dikke stadsmuren  
vinden we nog tal van overblijfselen uit vroe-
gere tijden. Aan het begin van de middag 
laten we Andernach achter ons en varen wij  
verder naar Bonn. De geboortestad van  
Beethoven was vijftig jaar lang de hoofdstad 
van de Bondsrepubliek Duitsland.

Vrijdag: 
Bonn - Düsseldorf - Emmerich
Met de stroom mee komt Düsseldorf rond 
het middaguur in zicht. Vlakbij de ligplaats 
bevindt zich de gezellige Altstadt met zijn 
ontelbare cafeetjes en exclusieve winkels 
op de Königsallee. Het is alleen al leuk hier 
eens overheen te wandelen. Na een opont-
houd van enkele uren varen wij verder naar  
Emmerich waar wij de laatste nacht zullen 
doorbrengen.

Zaterdag: Emmerich - Arnhem
Er is nog tijd om het grensplaatsje Emmerich  
in te gaan. Het is een leuke plaats om uw 
laatste inkopen te doen. Om 12.00 uur  
verwachten wij u weer aan boord voor de uit-
gebreide lunch. Rond 14.00 uur meren wij af 
in Arnhem, waarmee een einde is gekomen 
aan deze prachtige reis en wij afscheid van u 
nemen. Tot ziens!

• Welkomstdrankje

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Inclusief bustocht naar Heidelberg!

• Diverse begeleide wandelingen

• Twee avonden met live entertainment

• Captains Dinner

• Uitgebreide afscheidslunch
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Donderdag: 
Arnhem - Düsseldorf
Om 09.30 uur laten we Arnhem achter ons. 
De eerste dag van de reis staat Düsseldorf 
op het programma. We arriveren hier pas in 
de loop van de avond, dus u heeft volop de 
tijd om kennis te maken met uw medepas-
sagiers.

Vrijdag: 
Düsseldorf - Keulen - Königswinter
De bemanning gaat vandaag al vroeg uit 
de veren, want al voor het ontbijt zetten we 
koers naar Keulen. De 157 meter hoge to-
rens van de Keulse Dom zijn reeds van verre 
te zien. Vanaf onze ligplaats is het maar een 
klein stukje lopen naar de Altstadt en de 
daarachter gelegen winkelpromenade. Na 
een aangenaam oponthoud in deze interes-
sante stad varen wij verder naar Königswinter. 
Dit wijnstadje aan de Rijn is vooral bekend 
om de hoog boven de stad gelegen Dra-
chenfels. De ruïne van deze burcht is per 
tandradbaan te bereiken.

Zaterdag: Königswinter - Koblenz
Het landschap verandert nu zienderogen. 
Tegen de hellingen van het imposante  
Siebengebirge zien we de meest noordelijk 
gelegen wijngaarden van het Rijndal. Onze 
bestemming Koblenz is gelegen aan de 
Rijn, maar ook aan de Moezel. Deze centrale  
ligging heeft ervoor gezorgd dat Koblenz 
een belangrijk handelscentrum is voor de 
wijde omgeving. In de gezellige straten van 
het centrum vindt men dan ook een rijke 
schakering van winkels en voormalige koop-
manshuizen.

Zondag: 
Koblenz - Braubach - Rüdesheim
Vandaag bevaren we de ‘Romantische Rijn’. 
Dit deel van de rivier wordt zo genoemd 
vanwege de vele tegen de steile oevers ge-
bouwde burchten en kastelen. Onze eer-
ste stop maken wij in Braubach waar de  
Marksburg zich hoog boven de Rijn verheft. 
Rond de middag vervolgen wij onze tocht 
door het schitterende Rijndal. Zodra we in 
Rüdesheim zijn aangekomen, kunt u een  

bezoek brengen aan Siegfrieds Mechani-
sches Musikkabinett, het Wijnmuseum, of de 
gezellige Drosselgasse.

Maandag: Rüdesheim - 
Wiesbaden Biebrich - Mannheim
We blijven de ochtend nog in Rüdesheim 
liggen en zetten tegen het middaguur koers 
naar Wiesbaden-Biebrich. Hier staat een 
prachtig barokslot uit de 18e eeuw met een 
1200 meter lange slottuin. Later in de middag 
richten we de steven op Mannheim. Na het  
diner heeft u hier nog de mogelijkheid om 
een wandeling langs de Neckar te maken.

Dinsdag: Mannheim - 
(bustransfer Heidelberg) - Mainz
‘s Ochtends heeft u tijd om te gaan shoppen 
of een wandeling te maken in het centrum 
van Mannheim. Na de lunch kunt u deel-
nemen aan een mooie bustocht (inclusief) 
naar de universiteitsstad Heidelberg. Hier 
moet u zeker een bezoek gaan brengen aan  
Slot Heidelberg(*). De bouw hiervan begon 
rond 1400 en men ziet er verschillende stijlen 
zoals gotisch en renaissance. In 1689 wer-
den de stad Heidelberg en het slot verwoest, 
maar de laatste tijd is er alles aan gedaan om 
het slot weer in zijn oude staat te herstellen.  
Onderweg naar Heidelberg geniet u in het 
Neckerdal van de prachtige omgeving.

Tijdens deze 10-daagse reis naar Mannheim beleeft u de grote variatie die het Duitse 
landschap rijk is. De grote steden en de pittoreske dorpen langs de Romantische Rijn zijn 
een lust voor het oog. U kunt zelfs met de bus naar Heidelberg (inclusief). Zo ervaart u 
optimaal de intieme sfeer die het Neckardal uitstraalt. In Heidelberg is het centrum zeker 
een bezoek waard, net als het hoog boven de stad gelegen slot.
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Over de Rijn naar Mannheim
‘Heidelberg aan de Neckar’

10 dagen
v.a.  € 845,- Prijzen:

Vertrekdata  Salvinia
Mei  31
Augustus  9
 
Hoofddek 
3p-hut (bovenbed)  845
2p-hut B  845
2p-hut  1.065
2p-hut Plus (met 3e bovenbed)  1.125
1p-hut  1.320
 
Promenadedek 
3p-hut (bovenbed)  1.005
2p-hut (2 p bed)  1.210
2p-hut  1.210
1p-hut  1.505

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Salvinia 75

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) incl. avond  
eerder inschepen is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Salvinia (pag. 146 )

10-daagse Mannheim  Inclusief
bustocht naar 

Heidelberg



Zaterdag: Bernkastel - Traben-Trarbach
’s Morgens kunt u deelnemen aan een bus-
excursie(*) door de interessante omgeving. 
Het schip vaart ondertussen verder naar de 
prachtige tussen de steile wijngaarden gele-
gen plaats Traben-Trarbach. De vakwerkhuis-
jes geven de stad een schilderachtig aanzien.

Zondag: Traben-Trarbach - Cochem
Tijdens de lunch arriveren we in Cochem. 
In de stad is van alles te beleven. U kunt er  
flaneren over de gezellige boulevard en slen-
teren door de smalle winkelstraatjes. Hoog 
boven de stad domineert de Reichsburg het  
prachtige panorama. Het uitzicht over het 
Moezeldal vanaf deze burcht, is schitterend.

Maandag: 
Cochem - Koblenz - Andernach
Het is alweer de laatste dag op de Moezel. 
Onze bestemming Koblenz is door zijn lig-
ging aan de Rijn en Moezel uitgegroeid tot de 
handelsstad van de wijde omgeving. Er zijn 
winkels in overvloed, waaronder kleine spe-
ciaalzaken met antiek en kunst. Ook is er een 
groot overdekt winkelcentrum. In de middag 
vervolgen wij onze reis naar Andernach. De 
stad bevindt zich achter de nog vrijwel geheel 

intact zijnde stadsmuren en heeft een gezel-
lige binnenstad.

Dinsdag: Andernach - Bonn - Duisburg
We verlaten Andernach en zetten eerst koers 
naar de voormalige hoofdstad van West-
Duitsland, Bonn. Tijdens het middaguur varen 
we verder naar Duisburg, waar we de laatste 
avond van deze reis doorbrengen. 

Woensdag: 
Duisburg - Emmerich - Arnhem
Op deze laatste dag van onze reis kunt u  
’s morgens eerst nog een wandeling maken 
door de gezellige stad Emmerich. Om 12.00 
uur verwachten wij u weer aan boord voor de 
uitgebreide lunch. Rond 14.00 uur meren wij 
af in Arnhem, waarmee een einde is gekomen 
aan deze prachtige reis en wij afscheid van u 
nemen. Tot ziens!

• Welkomstdrankje

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Diverse begeleide wandelingen

• Twee avonden met live entertainment

• Captains Dinner

• Uitgebreide afscheidslunch
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Maandag: 
Arnhem - Düsseldorf
Om 09.30 uur vertrekken we uit Arnhem rich-
ting Duitsland. Terwijl wij het Ruhrgebied  
doorkruisen heeft u de gelegenheid om  
kennis te maken met uw reisgenoten. Onze 
bestemming Düsseldorf bereiken wij in de 
loop van de avond.

Dinsdag: 
Düsseldorf - Keulen - Königswinter
‘s Ochtends laten we Düsseldorf achter ons  
en zetten wij in eerste instantie koers naar 
Keulen. Aan het einde van de ochtend verrij-
zen de hoge torens van de Keulse Dom aan de 
horizon. Vanmiddag heeft u de tijd om deze 
imposante stad te bezichtigen. Aan het einde 
van de middag zullen wij onze reis vervolgen 
naar Königswinter. Eenmaal weer onderweg 
verschijnt aan bakboordzijde het indruk-
wekkende Siebengebirge. Na het diner is er  
nog tijd genoeg om een wandeling door  
Königswinter te maken.

Woensdag: Königswinter - Alken
Vandaag verruilen we de Rijn voor de Moezel. 
Nadat we twee sluizen gepasseerd hebben, ko-
men we in Alken aan. Hier kunt u heerlijk gaan 
wandelen langs de rivier of een bezoek brengen 
aan het Michaelskerkje. Ook het bezichtigen van 
de plaatselijke wijnkelders is de moeite waard.

Donderdag: 
Alken - Beilstein - Zell
De hele dag worden we getrakteerd op een 
magnifiek panorama dat bestaat uit steile 
berghellingen met talloze wijngaarden. Als 
eerste leggen we aan in Beilstein. Dit mid-
deleeuws dorp heeft een sprookjesachtig 
stadsbeeld met vakwerkhuizen in kronkelige 
straatjes. Onze volgende bestemming Zell 
mag dan erg klein zijn, maar is qua witte wijn 
daarentegen wereldberoemd. De lekkere 
Moezelwijn Zeller Schwarze Katz kent haast 
iedereen. Wat weerhoudt u ervan om op één 
van de gezellige terrasjes neer te strijken en 
eens een glaasje van deze wijn te bestellen?

Vrijdag: 
Zell - Bernkastel
Onderweg naar Bernkastel geniet u van de 
rust en schoonheid van het welhaast feeë-
rieke Moezeldal. Rond het middaguur komen 
we aan in Bernkastel. Op het marktplein van 
deze wijnplaats treft u nog vele oude vak-
werkhuizen en een 17e eeuws stadshuis aan. 
U heeft de hele middag de tijd om deze mooie 
plaats en het uitzicht bij de Burg Landshut te 
bekijken.

De Moezel staat natuurlijk bekend om zijn schitterende wijnen. Uit plaatsen als 
Cochem, Zell en Bernkastel komen de heerlijkste varianten waar u naar hartenlust 
van kunt proeven. Maar ook als natuur- of cultuurliefhebber komt u aan uw trekken, 
met schitterende vergezichten en pittoreske dorpjes.
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Over de Rijn en Moezel 
naar Bernkastel

10 dagen
v.a.  € 800,- Prijzen:

Vertrekdata                          Salvinia
Mei 21 
Juli  30
  
Hoofddek  
3p-hut (bovenbed) 800 820
2p-hut B 800 820
2p-hut 1.015 1.035
2p-hut Plus (met 3e bovenbed) 1.075 1.095
1p-hut 1.265 1.285
  
Promenadedek  
3p-hut (bovenbed) 960 980
2p-hut (2 p bed) 1.165 1.185
2p-hut 1.165 1.185
1p-hut 1.450 1.470

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Salvinia 75

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) incl. avond  
eerder inschepen is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.
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komt in een schat aan bezienswaardigheden. 
De Porta Nigra is ongetwijfeld de bekendste.

Zaterdag: Bernkastel - Traben-Trarbach
’s Ochtends is het mogelijk om met een trein-
tje(*) een tocht door Bernkastel en de aan de 
overkant liggende wijnbergen te maken. We 
vervolgen onze Moezelreis en zetten koers 
naar Traben-Trarbach. Ook in dit plaatsje staat 
de wijnbouw centraal. Door de aanwezigheid 
van de verschillende geneeskrachtige bron-
nen is het ook een officieel erkend kuuroord.

Zondag: 
Traben-Trarbach - Cochem
Vanochtend varen we naar de druk bezochte 
toeristenstad Cochem waar we de rest van de 
dag zullen doorbrengen. Hier is genoeg te  
beleven. Pittoreske straatjes en steegjes uit 
vervlogen tijden, met vakwerkhuizen, stads-
poorten en delen van de middeleeuwse muur. 

Maandag: Cochem - Koblenz
Geniet nog even van de mooie omgeving van 
de Moezel. Rond het middaguur verlaten we 
de Moezel en arriveren we bij Koblenz. Een 

stad met voor ieder wat wils is. De binnenstad 
herbergt gezellige terrassen en leuke winkels. 
Aan de overkant van de rivier staat de impo-
sante vesting Ehrenbreitstein. 
 
Dinsdag: 
Koblenz - Düsseldorf
Met de stroom mee varen wij langs o.a. Bonn 
en Keulen naar Düsseldorf. In Düsseldorf kunt 
u naar hartenlust rondkijken in het nabijge-
legen centrum. Ook is er een stadsrondrit(*) 
met aansluitend gelegenheid tot winkelen. 

Woensdag: 
Düsseldorf - Arnhem
De laatste dag van deze reis is aangebroken. 
Om 14.00 uur leggen wij in Arnhem de loop-
plank voor u uit en is het helaas weer tijd om 
afscheid te nemen.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Inclusief excursie Trier

• Twee avonden met live entertainment

• Captains Dinner
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Maandag: Arnhem - Krefeld
Om 09.30 uur vertrekken we uit Arnhem en 
varen door het Ruhrgebied richting Krefeld. 
Hier zullen we in het begin van de avond  
arriveren zodat u nog in de gelegenheid bent 
om een avondwandeling te maken.

Dinsdag: Krefeld - Keulen
Tijdens het ontbijt laten we Krefeld weer ach-
ter ons en zetten koers naar Keulen. De torens 
van de machtige Keulse Dom bepalen het 
silhouet van deze interessante stad. Er is tijd 
genoeg om Keulen te ontdekken. U kunt de 
Dom aanschouwen, één van de vele musea 
bezoeken, of wandelen door het immens gro-
te winkelcentrum om daarna voldaan neer te 
strijken op één van de vele terrasjes.

Woensdag: 
Keulen - Andernach - Winningen
De omgeving verandert zienderogen wanneer 
wij aan de horizon de toppen van het Sieben-
gebirge zien verschijnen. Onze bestemming 
van vandaag is Andernach. De stadsmuren 
stammen hier nog uit de tijd van de Romeinen. 
In het knusse centrum zijn gezellige winkel-
straten. Vanmiddag kunt u deelnemen aan een 
mooie busexcursie(*) naar het Ahrdal. Tijdens 

het diner vervolgen we de reis en varen we, bij 
Koblenz de Moezel op, door naar Winningen. 
Hier zullen we overnachten.

Donderdag: Winningen - Zell
Vandaag maakt u kennis met het Moezeldal. 
De serene rust en de schoonheid waarmee dit 
gepaard gaat zal iedereen bekoren. De steile 
berghellingen aan weerszijden van de rivier 
bieden een prachtig panorama. In de loop 
van de middag arriveren we in Zell. Hier komt 
de beroemde witte wijn, de Zeller Schwarze 
Katz, vandaan. In dit gezellige stadje kunt u 
heerlijk wandelen of neerstrijken op een ter-
ras en genieten van de Moezelwijn.

Vrijdag: Zell - Bernkastel
Na weer een mooie vaartocht over de Moezel 
komen we na de lunch aan in het schilderach-
tige Bernkastel. Deze stad is met recht één 
van de hoogtepunten van deze reis. De ka-
rakteristieke Duitse vakwerkhuisjes bepalen 
hier het stadsbeeld. Vanmiddag kunt u deel-
nemen aan een gratis middagexcursie naar 
de oudste stad van Duitsland, Trier. Deze stad 
heeft een rijke historie die tot uitdrukking 

Het schip brengt u in alle rust naar prachtige plaatsen langs de Rijn en Moezel, zoals 
Koblenz, Bernkastel en Cochem. Met als doel u de sfeer te laten proeven in de leuke 
winkelstraatjes van deze wijndorpjes of een bezoek te brengen aan één van de 
imposante burchten die het Moezeldal rijk is. Ontspanning gegarandeerd!
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Over de Rijn en Moezel 
naar Bernkastel

10 dagen
v.a.  € 820,- Prijzen:

Vertrekdata                         Statendam
Mei 28 
Augustus  13
   
Hoofddek   
3p-hut (bovenbed) 820 870
2p-hut B 980 1.030
2p-hut 1.035 1.085
1p-hut B 1.275 1.325
1p-hut 1.295 1.345
   
Promenadedek   
2p-hut 1.135 1.185
1p-hut 1.420 1.470

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Statendam 100

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) incl. avond  
eerder inschepen is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.
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het schitterende centrum vol vakwerkhuisjes, 
wijnwinkels en souvenirwinkeltjes. We vervol-
gen onze weg langs de romantische Wein-
strasse naar het schitterende Colmar, ook 
wel klein Venetië genoemd. Ook hier heeft 
u voldoende tijd om de stad te bezichtigen.  
U kunt dit bijvoorbeeld doen door met het 
lokale toeristentreintje een rondrit(*) te ma-
ken. Vergeet uw camera niet mee te nemen, 
want er is volop gelegenheid tot het maken 
van prachtige plaatjes. Aan het einde van de 
middag zijn we weer terug in Straatsburg.  
Na het diner gooien we de trossen los en  
varen terug naar Iffezheim.

Donderdag 28 juni: Iffezheim - Mannheim
Vanaf de ligplaats in Mannheim loopt u zo 
de binnenstad in. Met zijn ca. 2.500 winkels 
is Mannheim een echte winkelstad. Hier vin-
den shoppingliefhebbers alles wat hun hartje  
begeert. Van grote warenhuizen tot kleine 
boetiekjes. In de middag heeft u de gelegen-
heid om met een bustransfer(*) naar de Univer-
siteitsstad Heidelberg te gaan. Hier kunt u een 
bezoek brengen aan het Slot of een wandeling 
maken door het centrum van deze stad.

Vrijdag 29 juni: Mannheim - Boppard
Al vroeg verlaten wij Mannheim en varen we 
door het romantische rivierdal naar de neder-

zetting Boppard, waar wij na de lunch zul-
len arriveren. Al 2000 jaar wordt er hier wijn  
verbouwd. De Romeinen zijn hier al mee  
begonnen waardoor Boppard nu over 70 
hectare wijngaarden beschikt. Ook heeft 
deze vesting een prachtige promenade die u  
vanzelf naar het centrum leidt.

Zaterdag 30 juni: Boppard - Düsseldorf
De stroom neemt ons mee naar Düsseldorf, 
waar u een glaasje Alt kunt drinken op één 
van de vele terrasjes. Daarnaast is het de 
moeite waard om ook eens over de Königsal-
lee te wandelen, befaamd om zijn dure, maar 
exclusieve winkels van internationale mode-
merken.

Zondag 1 juli: Düsseldorf - Arnhem
De thuishaven Arnhem nadert nu snel. Om 
14.00 uur meren wij af in Arnhem, waarmee 
een einde is gekomen aan deze prachtige reis 
naar Straatsburg.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Incl. buspendel Straatsburg centrum

• Incl. dagexcursie door de Elzas

• Drie avonden live entertainment

• Captains Dinner
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Donderdag 21 juni: Arnhem - Krefeld
Om 09.30 uur starten we de motoren en zet-
ten koers richting Duitsland. Op deze eerste 
dag varen wij door het bedrijvige Ruhrgebied 
naar Krefeld, waar we na het diner arriveren.

Vrijdag 22 juni: Krefeld - Keulen
Vandaag varen wij naar Keulen, uiteraard 
bekend om de Keulse Dom. Deze indrukwek-
kende kathedraal is zeker de moeite waard 
om te bezichtigen. Daarnaast biedt Keulen 
een ruim aanbod van musea en andere be-
zienswaardigheden. Vanmiddag heeft u vol-
doende tijd om deze stad te verkennen of te 
winkelen in de bekende Hohe Straβe.

Zaterdag 23 juni: 
Keulen - Andernach
De omgeving wordt steeds mooier en de 
Rijn wordt nu geflankeerd door het machtige  
Siebengebirge. De oude Romeinse stad Ander-
nach is gelegen aan de Rijn en heeft als ach-
terland de Eifel. Naast zijn oude cultuur, heeft 
deze stad een mooie boulevard en gezellige 

winkels. Voor hen die nog wat meer willen zien, 
is er een excursie naar het Ahrdal(*).

Zondag 24 juni: 
Andernach - Rüdesheim
Het panorama dat u deze ochtend te zien 
krijgt is prachtig. De ene burcht na de andere 
en daarnaast de indrukwekkende Loreley. 
We arriveren na de lunch in Rüdesheim. Deze 
plaats is bekend om zijn wijnen die u kunt 
proeven in één van de wijnproeverijen of in 
de Drosselgasse, het bekende straatje met  
vele cafés en wijnlokalen. Met de kabelbaan 
kunt u naar het hooggelegen ‘Niederwald’ 
monument waar u een uniek uitzicht heeft 
over het gebied Rheinland-Pfalz.

Maandag 25 juni: 
Rüdesheim - Speyer - Iffezheim
Speyer behoort tot de mooiste steden van 
de Rijn. Het stadsgezicht van deze Keizers-
stad wordt bepaald door de eeuwenoude 
romaanse kathedraal. Hier vindt u ook Duits-
lands grootste Techniekmuseum. Voor de 

passagiers die in techniek geïnteresseerd  
zijn, is dit een unieke kans om ‘s middags te 
vertoeven tussen o.a. treinen, vliegtuigen, 
duikboten en motoren. Tijdens het diner  
varen we verder naar Iffezheim waar we bij de 
sluis de nacht zullen doorbrengen. 

Dinsdag 26 juni: Iffezheim - Straatsburg
We passeren al vroeg de grens van Frankrijk 
en stevenen af op onze volgende bestem-
ming: Straatsburg. De prachtige gebouwen 
getuigen van een rijke historie en het zal u 
dan ook niet verbazen, dat juist deze stad 
dient als zetel van het Europees Parlement. 
In Straatsburg zijn veel gebouwen naar zowel 
Franse als Duitse architectuur gebouwd. De 
stad kent dan ook een Franse evenals Duitse 
historie. Het middelpunt van de stad is de 
Notre Dame de Strasbourg. Vanaf het schip 
bieden wij u een gratis buspendel naar het 
centrum aan.

Woensdag 27 juni: 
Straatsburg - Iffezheim
Vandaag blijft de Statendam in Straatsburg 
liggen en kunt u deelnemen aan de gratis 
dagexcursie door de beroemde Elzas. Van-
uit Straatsburg rijden we via de Weinstras-
se’langs Obernai naar Riquewhir. Hier heeft 
u voldoende tijd voor een wandeling door 

Met de Statendam naar het statige Straatsburg, mooier kan een reis niet samenvallen. 
U geniet onderweg van het afwisselende landschap langs de Rijn en doet mooie 
plaatsen als Andernach en Mainz aan om uiteindelijk Frankrijk binnen te varen. 
Straatsburg is natuurlijk bekend als zetel van het Europees Parlement, maar er is 
nog veel meer te beleven in en om deze bruisende stad! 
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Over de Rijn naar het
Franse Straatsburg in de Elzas

Straatsburg

11 dagen
v.a.  € 950,- Prijzen:

Vertrekdata  Statendam
Juni  21
 
Hoofddek 
3p-hut  950
2p-hut B  1.135
2p-hut  1.190
1p-hut B  1.455
1p-hut  1.475
 
Promenadedek 
2p-hut  1.300
1p-hut  1.615

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Statendam 100

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) incl. avond  
eerder inschepen is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Statendam (pag. 152 )

11-daagse Straatsburg Incl. dagexcursie Elzas en 
buspendel naar het centrum 

van Straatsburg
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Maandag 9 juli: Arnhem - Krefeld
De inscheping van deze nieuwe reis ge-
schiedt zoals gewoonlijk in Arnhem. Om 
09.30 uur vertrekken we uit Arnhem en va-
ren door het Ruhrgebied richting Krefeld. 
Hier zullen we in het begin van de avond  
arriveren zodat u nog in de gelegenheid bent 
om een avondwandeling te maken.

Dinsdag 10 juli : Krefeld - Keulen
Al vroeg gooien we de trossen los zodat we 
op tijd in Keulen aankomen. Tijdens een 
stadsrondrit(*) krijgt u de belangrijkste be-
zienswaardigheden van Keulen te zien. Later 

op de middag heeft u nog voldoende tijd om 
de Dom te bezichtigen of te wandelen door 
de winkelstraten in de Altstadt van Keulen.

Woensdag 11 juli: 
Keulen - Andernach - Winningen
Aan het einde van de ochtend zien we de 
omgeving langzaam heuvelachtiger worden  
en verschijnen de eerste bergen van het  
Siebengebirge. Tijdens de lunch meren we 
aan in Andernach waar we tot het begin van 
de avond verblijven. We vervolgen onze reis 
en bij Koblenz draaien we bij de Deutsche 
Eck de Moezel op. Bij Winningen meren we 
aan voor de overnachting. 

Donderdag 12 juli: Winningen - Zell
Vandaag is het volop genieten van het Moe-
zeldal. In de loop van de middag komen we 
in Zell aan. Het Moezelstadje is idyllisch ge-
legen aan één van de mooiste en grootste 
meanders van de Moezel, de Zeller Hamm. 
De wijnliefhebbers denken bij Zell direct aan 
de wijngaard Schwarze Katz. Een zwarte kat 
is dan ook als monument terug te vinden op 
het marktplein van het wijnstadje.

Vrijdag 13 juli: Zell - Bernkastel
Ook Bernkastel staat bekend om de Moezel-
wijn. De karakteristieke vakwerkhuisjes in het 
centrum geven het plaatsje een gemoedelijke 
sfeer. Met een rondrit(*) door Bernkastel en 
omgeving krijgt u een goed beeld van deze 
historische plaats.

Zaterdag 14 juli: 
Bernkastel - Traben-Trarbach
Na het ontbijt staan de bussen klaar voor 
de gratis dagexcursie naar Saarburg en  
Saarlouis. Twee pittoreske plaatsen gelegen 
aan de Saar, een zijrivier van de Moezel.  
Tijdens het diner vervolgen we onze reis naar 
Traben-Trarbach. Het symbool van de stad is 
de Brückentor, een poort van fraai beeldhouw-
werk aan het begin van de Moezelbrug. 
 
Zondag 15 juli: 
Traben-Trarbach - Cochem
Een bezoek aan Cochem mag bij een  
Moezelreis zeker niet ontbreken. Het gezelli-
ge marktplein met vakwerkhuizen en kleine 
winkeltjes geven de binnenstad een roman-
tische sfeer. Aan boord kunt u zich opgeven 
voor een excursie naar de Reichsburg(*). 
Vanaf deze hoog gelegen burcht heeft u een
mooi uitzicht op Cochem en het Moezeldal.

Maandag 16 juli: Cochem - Boppard
In de ochtend bevinden we ons nog op de 
rustige Moezel tot Koblenz. Hier komen we 

Tijdens deze prachtige reis wordt u meegenomen naar de schoonheid in de omgeving 
van de Rijn en Moezel. Kijk onder meer uit op de veranderende heuvelachtige landschap-
pen langs de Rijn en het gebied rondom wijngaard Schwarze Katz bij Zell aan de Moezel. 
Grote steden als Keulen en Düsseldorf worden afgewisseld met kleine idyllische stadjes als 
Rüdesheim en Boppard. Geniet van de Duitse sfeer en vaar onder meer met ons mee over 
wat bekendstaat als het romantische deel van de Rijn en de sprookjesachtige Moezel.
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De hoogtepunten van de Rijn 
& Moezel Bernkastel & Mainz

Koblenz

Prijzen:

Vertrekdata  Statendam
Juli   9
 
Hoofddek 
3p-hut  1.140
2p-hut B  1.375
2p-hut  1.430
1p-hut B  1.755
1p-hut  1.775
 
Promenadedek 
2p-hut  1.560
1p-hut  1.940

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Statendam 100

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te  
boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Statendam (pag. 152 )

13-daagse Bernkastel & Mainz 

Mainz

13 dagen
v.a.  € 1.140,-

NIEUW IN 2018

weer op het gedeelte van de Rijn dat ook wel 
de romantische Rijn genoemd wordt. Op de 
beboste heuvels staat vaak een ruïne of een 
prachtige burcht. Zoals bij Koblenz de Burcht 
Ehrenbreitstein. Rond de lunch meren we 
aan in Boppard. Een plaats in de wijnbouw-
streek Bopparder Hamm, een gebied met 
meer dan 75 ha wijngaarden.

Dinsdag 17 juli: Boppard - Rüdesheim
Onderweg naar Rüdesheim passeren we in 
de ochtend de Loreley. Nadat we deze hoge 
legendarische rots gepasseerd zijn, duurt 
het niet lang meer voor we in Rüdesheim  
aankomen. Dit beroemde wijnstadje staat 
bekend om de vele wijnlokalen, historische 
vakwerkhuizen en de Drosselgasse. In deze 
smalle steeg kunt u in één van de gezel-
lige Weinstuben genieten van een heerlijke  
Riesling uit de streek. 

Woensdag 18 juli: Rüdesheim - Mainz
Rond het middaguur arriveren we in Mainz. 
Hier treft u in de binnenstad vele historische 
gebouwen en monumenten aan. Het oud-
ste en bekendste bouwwerk is de Dom van 
Mainz, een romaanse, uit rode zandsteen op-
getrokken, kathedraal.  

Donderdag 19 juli: Mainz - Koblenz
Onderweg naar Koblenz geniet u nogmaals 
van een prachtig panorama. Het gezel-
lige Koblenz, gelegen aan zowel de Rijn 

als de Moezel, zal u met zijn knusse win-
kelstraten en terrassen zeer zeker goed 
bevallen. De ‘Deutsche Eck’ met het stand-
beeld van Keizer Wilhelm I, of de hoog  
gelegen vesting Ehrenbreitstein zijn slechts  
enkele bezienswaardigheden die Koblenz te 
bieden heeft. 

Vrijdag 20 juli: 
Koblenz - Düsseldorf
In de loop van de middag komen we in  
Düsseldorf aan. In de Altstadt, ook wel gezien 
als het kloppend hart van Düsseldorf, vindt 
u veel musea, winkelstraten en uitgaansge-
legenheden. Aan boord kunt u zich opgeven 
voor een stadsrondrit(*). Hiermee krijgt u  
de belangrijkste bezienswaardigheden van 
Düsseldorf te zien. Vanavond is er rond 22:30 
uur een vuurwerkspektakel.
 
Zaterdag 21 juli: 
Düsseldorf - Arnhem
Rond 14.00 uur komt de thuishaven Arnhem 
in zicht. Hier nemen wij afscheid van u en 
wensen u een goede thuisreis. 

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Dagexcursie Saarburg & Saarlouis  

inbegrepen

• Vier avonden live entertainment

• Captains Dinner

Incl. dagexcursie 
naar Saarburg en 

Saarlouis



van deze reis. We laten u diverse highlights 
van Zwitserland zien. Uiteraard kan een be-
zoek aan Luzern niet ontbreken. Aan het 
begin van de avond komt u met prachtige  
foto’s en voldaan van al het moois wat u  
gezien heeft weer terug aan boord.

Zaterdag/Dinsdag: Breisach - Kehl
Al vroeg vertrekken we uit Breisach richting 
Kehl. Hier vormt de rivier de Rijn de grens  
tussen Duitsland en Frankrijk. Tegenover het 
in Frankrijk gelegen Straatsburg ligt de kleine 
Duitse plaats Kehl waar we in de loop van de 
middag arriveren.

Zondag/Woensdag: Kehl - Mannheim
Verder met de stroom mee verlaten we bij 
Mannheim de Rijn en draaien we de Nec-
kar op, waar we al vlug aanmeren. Vanaf 
de ligplaats loopt u zo de binnenstad in.  
‘s Middags heeft u de gelegenheid om de  
universiteitsstad Heidelberg te bezichtigen(*). 
Hier kunt u een bezoek brengen aan het slot 
of een wandeling maken door het centrum 
van deze stad.

Maandag/Donderdag: 
Mannheim - Boppard
We vervolgen onze reis over de Rijn naar het 
pittoreske wijnstadje Boppard, gelegen tus-
sen de wijngaarden van de Bopparder Hamm. 

Een ritje met de kabelbaan naar de Gedeons 
Eck vanwaar u een schitterend uitzicht heeft, 
raden wij u zeker aan. Natuurlijk kunt u ook 
gewoon genieten van het bloemrijke stadje 
Boppard.

Dinsdag/Vrijdag: Boppard - Düsseldorf
Vanaf de ligplaats in Düsseldorf is het niet 
ver lopen naar de binnenstad die ook wel 
de Altstadt wordt genoemd. Hier kunt u na 
de lunch heerlijk wandelen langs prachtige 
gebouwen en monumenten die afgewis-
seld worden met gezellige terrasjes. Ook de  
winkelliefhebber kan hier zijn hart ophalen.  
In en rondom de Altstadt zijn winkels en  
warenhuizen in overvloed.

Woensdag/Zaterdag: 
Düsseldorf - Arnhem
Deze prachtige reis is bijna ten einde.  
We verlaten Düsseldorf al vroeg en zetten 
koers naar Nederland. Om 14.00 uur meren 
we af in Arnhem en nemen afscheid van u.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

•  Incl. buspendel Straatsburg centrum 

en dagexcursie ‘Zwitserland’

• Vier avonden met live entertainment

• Captains Dinner
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Vrijdag/Maandag: 
Arnhem - Krefeld
Zoals gebruikelijk vertrekken we om 09.30 
uur uit Arnhem. We zetten koers richting  
Krefeld waar we in het begin van de avond 
aankomen. Onderweg wordt de bemanning 
aan u voorgesteld en kunt u kennis maken 
met uw medepassagiers.

Zaterdag/Dinsdag: 
Krefeld - Keulen
Eén van de bekendste plaatsen aan de Rijn 
is Keulen. Deze gevarieerde stad biedt voor 
elke toerist wel wat. Zo vindt u er prachtig 
versierde middeleeuwse kerken met de Dom 
als hoogtepunt, maar u kunt er ook uitste-
kend winkelen of genieten op een terras langs 
de Rijn. Wat musea betreft is er niet alleen 
kunst te zien, zo kunt u bijvoorbeeld ook een  
bezoek brengen aan het Schokoladenmuseum.

Zondag/Woensdag: Keulen - Koblenz
In de ochtend verschijnen aan de oevers de 
eerste beboste heuvels met hier en daar 
een burcht of ruïne. Tijdens de lunch komen 
we aan in Koblenz. De gezellige pleinen en 
steegjes in de binnenstad nodigen uit om de 

stad te verkennen. U vindt er naast prachtige  
gebouwen en monumenten veel wijnlokalen 
met terrassen en moderne winkelstraten.

Maandag/Donderdag: 
Koblenz - Rüdesheim
Het panorama wat u deze ochtend te zien 
krijgt is fantastisch. De ene burcht na de an-
dere met als afsluiting van de ochtend de 
indrukwekkende Loreley. We arriveren na de 
lunch in Rüdesheim. Deze plaats is bekend 
om zijn wijnen die u uiteraard kunt proeven in 
de Drosselgasse, het bekende straatje met de 
vele cafés en wijnlokalen. Met de kabelbaan 
kunt u naar het hooggelegen Niederwald 
monument waar u een mooi uitzicht heeft 
over het gebied Rheinland-Pfalz.

Dinsdag/Vrijdag: 
Rüdesheim - Speyer - Iffezheim
Speyer behoort tot de mooiste steden van 
de Rijn. Het stadsgezicht van deze Keizers-
stad wordt bepaald door de eeuwenoude 
romaanse kathedraal. Vlakbij het centrum van 
Speyer staat het Techniekmuseum. Voor die 
passagiers die in techniek geïnteresseerd zijn, 
een unieke kans om ‘s middags te vertoeven 

tussen o.a. treinen, antieke auto’s, vliegtui-
gen, duikboten en motoren. Tijdens het diner 
varen we door naar Iffezheim waar we bij de 
sluis de nacht zullen doorbrengen.

Woensdag/Zaterdag: 
Iffezheim - Straatsburg
Zodra we in Straatsburg aanleggen bevinden 
we ons op Frans grondgebied. Na de lunch 
heeft u de gelegenheid om de binnenstad te 
verkennen. Aan boord kunt u zich opgeven 
voor een gratis buspendel naar het centrum 
van Straatsburg. In deze levendige stad treft 
u onder andere een prachtige gotische kathe-
draal, de oude stadswijk La Petite France en 
interessante musea aan. 

Donderdag/Zondag: 
Straatsburg - Breisach
Al snel komen de eerste uitlopers van het 
Zwarte Woud in het zicht. Om alvast in de 
stemming te komen serveren wij ’s middags 
bij de thee een heerlijk stuk Schwarzwälder 
kirsch. Aan het einde van de middag leggen 
we in Breisach aan.

Vrijdag/Maandag: Breisach (hele dag)
Na het ontbijt staan de bussen voor het 
schip te wachten voor de gratis dagexcursie 
door schitterende Zwitserse landschappen. 
Deze bustocht is één van de hoogtepunten 

Deze reis over de Rijn rijgt alle hoogtepunten aan elkaar. Van pittoreske plaatsen als 
Speyer en Boppard in Duitsland tot aan Luzern in Zwitserland. Keer op keer wordt 
u geraakt door de heerlijke sfeer en het majestueuze panorama. Echt een aanrader!
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Over de Rijn naar Breisach
Jungfrau

13 dagen
v.a.  € 1.140,- Prijzen:

Vertrekdata  Statendam
Juni  8
Juli  30
  
Hoofddek  
3p-hut  1.140
2p-hut B  1.375
2p-hut  1.430
1p-hut B  1.755
1p-hut  1.775
  
Promenadedek  
2p-hut  1.560
1p-hut  1.940

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en  

afhankelijk van de weersomstandigheden  
en waterstand.

•  Minimum aantal personen: Statendam 100

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen.  

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) incl. avond  
eerder inschepen is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Statendam (pag. 152 )

13-daagse Breisach ‘Zwitserland’ Incl. dagexcursie 
‘Zwitserland’ en buspendel naar 

het centrum van Straatsburg
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Maandag 9 juli: 
Arnhem - Düsseldorf
Om 09.30 uur vertrekken wij uit Arnhem.  
Op deze eerste dag varen we door het bedrij-
vige Ruhrgebied. ‘s Avonds leggen we aan in 
Düsseldorf. Hier kunt u na het diner nog een 
wandeling maken over de kade en naar het 
centrum.

Dinsdag 10 juli: Düsseldorf - Bonn
We vervolgen onze reis naar Bonn waar we  
in de loop van de middag zullen arriveren. Het 
voetgangersgebied van Bonn is één van de 
grootste in Duitsland. In de gezellige smalle 
straatjes en aan de sfeervolle pleinen Mün-
sterplatz, Marktplatz en Friedenplatz zijn veel 
winkels te vinden. Bekende winkelstraten zijn 
onder andere de Bonngasse, de Poststraβe en 
de volledig gemoderniseerde Friedrichstraβe. 
Maar ook voor de cultuurliefhebber heeft 
Bonn veel te bieden.

Woensdag 11 juli: 
Bonn - Braubach - Boppard
De omgeving wordt steeds mooier en de 
Rijn wordt nu geflankeerd door het machtige 

Siebengebirge. Tijdens de lunch arriveren we 
in Braubach. De imposante, hoog boven de 
stad gelegen, vesting Marksburg is zeker een 
bezoek waard. Het geheel bewaarde kasteel, 
herbergt een aantal fascinerende voorwer-
pen, die de Middeleeuwen tot leven brengen. 
Aan het eind van de middag varen we door 
naar de Keltische nederzetting Boppard. 
Deze voormalige Romeinse vesting heeft 
een prachtige promenade die u automatisch  
naar het centrum van dit leuke stadje leidt. 
Met een kabelbaan kunt u naar het hoog  
boven de Rijn gelegen uitzichtpunt de  
Vierseenblick.

Donderdag 12 juli: 
Boppard - Rüdesheim - Mainz
Tijdens de reis naar Rüdesheim geniet u van 
een prachtig panorama, gevormd door de 
steile oevers aan weerskanten van de grillige 
rivier. In Rüdesheim vindt u het Musikkabi-
nett, het wijnmuseum, de Drosselgasse, de 
Asbach-Uralt fabrieken en nog vele andere 
bezienswaardigheden. Aan het begin van 
de avond varen we door naar Mainz waar we  
zullen overnachten.

Vrijdag 13 juli: Mainz - Speyer
Door het district Rheinhessen, bekend om 
de heerlijke Rijnwijn, zetten we koers naar 
Speyer. Het stadsgezicht van deze oude Kei-
zerstad wordt bepaald door de eeuwenoude 
romaanse kathedraal, die op de UNESCO  
Werelderfgoedlijst staat.

Zaterdag 14 juli: Speyer - Straatsburg
Tijdens onze ontdekkingstocht passeren we 
al vroeg de grens met Frankrijk en stevenen af 
op onze volgende bestemming: Straatsburg. 
De prachtige gebouwen getuigen van een 
rijke historie en het zal u dan ook niet verbazen 
dat juist deze stad dient als zetel van het Euro-
pees Parlement. U heeft de gehele middag en 
avond om deze prachtige stad te ontdekken. 

Zondag 15 juli: Straatsburg - Breisach
Als we ons op de gekanaliseerde Rijn bevin-
den, verrijzen aan bakboordzijde de toppen 
van het Zwarte Woud aan de horizon. Aan 
stuurboordzijde ziet u de uitlopers van de 
Vogezen. Na een prachtige vaardag zullen we 
in de loop van de middag arriveren op onze 
eindbestemming Breisach.

Maandag 16 juli: Breisach - Basel
U heeft vandaag de mogelijkheid deel te 
nemen aan een magnifieke bustocht door 
Zwitserland(*). Deze mooie tour is één van 

Van een Keltische nederzetting in Boppard tot de kathedraal in Basel, tijdens deze cruise 
ondergaat u een caleidoscoop van indrukken. De ene nog mooier dan de andere. 
En natuurlijk geniet u onderweg van het heerlijke eten, de uitstekende verzorging 
en het prachtige landschap.
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Over de Rijn naar Basel
Basel

13 dagen
v.a.  € 1.185,- Prijzen:

Vertrekdata  Poseidon
Juli  9
 
Hoofddek 
3p-hut  1.185
2p-hut  1.375
 
Promenadedek 
3p-hut (bovenbed)  1.185
2p-hut  1.465

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Poseidon 65

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) incl. avond  
eerder inschepen is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Poseidon (pag. 154 )

13-daagse Basel  Incl. buspendel 
naar het centrum 
van Straatsburg

de hoogtepunten van de reis en laat u de  
allermooiste stukjes van Zwitserland zien. De 
bussen vertrekken al vroeg vanuit Breisach. 
Ondertussen vaart het schip door naar Basel 
waar de deelnemers van de excursie ook weer 
aan boord komen. Voor deze dagexcursie 
kunt u zich aan boord inschrijven. 

Dinsdag 17 juli: Basel - Kehl
Al vroeg vertrekken wij uit Basel en zetten 
koers naar Kehl. Het gedeelte van de Rijn waar 
we vandaag over varen, vormt de grens tus-
sen Duitsland en Frankrijk. In het Duitse Kehl, 
waar wij na het diner arriveren, is het vanaf de 
ligplaats maar een klein stukje lopen naar het 
gezellige stadscentrum.

Woensdag 18 juli: Kehl - Mannheim
We richten nu de steven op Mannheim en zul-
len hier afmeren in de monding van de Neckar. 
Op de kilometers lange winkelpromenade is 
het altijd gezellig druk. ’s Middags heeft u de 
gelegenheid om de universiteitsstad Heidel-
berg te bezichtigen(*). Hier kunt u een bezoek 
brengen aan het wereldberoemde slot of een 
wandeling maken door het schilderachtige 
centrum van deze gezellige stad.

Donderdag 19 juli: Mannheim - Koblenz
In de loop van de middag arriveren we  
vlakbij het centrum van Koblenz. Vanaf 

de Rijnpromenade kunt u met een kabel-
baan naar de vesting Ehrenbreitstein. Hier 
heeft u een adembenemend uitzicht op de  
Deutsche Eck en de schilderachtige stad 
Koblenz. Het uitzicht reikt tot ver in het ro-
mantische Rijndal met haar vele burchten, 
kastelen en historische wijnplaatsjes.

Vrijdag 20 juli: Koblenz - Keulen - Duisburg 
De stroom neemt ons mee naar Keulen, waar 
u naar hartenlust kunt winkelen of een glaas-
je Kölsch kunt drinken op één van de vele 
gezellige terrasjes. U kunt eventueel deelne-
men aan een stadsrondrit(*) die u langs tal 
van bezienswaardigheden leidt. Tijdens het 
diner vervolgen we onze reis naar Duisburg 
waar we overnachten.

Zaterdag 21 juli: Duisburg - Arnhem
Rond het middaguur passeren we Emmerich 
en om 14.00 uur zullen wij weer in Arnhem 
arriveren waarmee een einde is gekomen aan
deze prachtige reis.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Incl. bustransfer Straatsburg

• High Tea

• Vier avonden live entertainment

• Captains Dinner



De Mittlere Rhein Brücke is de bekendste 
brug. Groot Basel herbergt het historische 
stadscentrum waar de 12e eeuwse Münster 
beeldbepalend is. In deze prachtige kerk 
vindt u het graf van Erasmus. De Markt-
platz met het gotische stadhuis en jugend-
stilpanden behoort tot de belangrijkste 
pleinen. U heeft nog tot de lunch om deze 
interessante stad te verkennen. We varen  
‘s middags weer terug naar Breisach, waar 
wij aanleggen om te overnachten.

Vrijdag/zaterdag: Breisach - Kehl
Recht tegenover de plaats Straatsburg ligt het 
grensstadje Kehl. Hier meren wij af bij het park 
dat jaren terug werd gebruikt voor de Bundes-
gartenschau en waar nog diverse mooie en  
bijzondere kunstwerken te bezichtigen zijn.

Zaterdag/zondag: 
Kehl - Mannheim
We richten nu de steven op Mannheim.  
Op de kilometers lange winkelpromenade is 
het altijd een drukte van jewelste. 

Zondag/maandag: 
Mannheim - Andernach
De talrijke burchten en kastelen laten een on-
vergetelijke indruk achter. Onze bestemming  
Andernach heeft een gezellig centrum 
met smalle straatjes en vele winkeltjes.  
De stadsmuren, die nog grotendeels intact  
zijn, stammen uit de tijd van de Romeinen.

Maandag/dinsdag: 
Andernach - Keulen - Emmerich
Tegen het einde van de ochtend komen de 
grote steden weer in het zicht. Als we Bonn 
voorbij zijn gevaren, duurt het niet lang 
meer voordat we in Keulen zijn. De veelzijdi-
ge stad biedt tal van bezienswaardigheden. 
Een bezoek aan een museum, de Dom van 
Keulen of gewoon een wandeling door de 
Altstadt zijn enkele voorbeelden van wat u 
vanmiddag kunt ondernemen.

Dinsdag/woensdag: 
Emmerich - Arnhem
Al vroeg arriveren we in Emmerich voor 
een korte stop. Zodra we Emmerich weer  
verlaten kunt u genieten van een heerlijke 
champagnebrunch. Na het passeren van de 
grens komen we om 12.00 uur in Arnhem 
aan waar we afscheid van u nemen.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Inclusief pendelbus Straatsburg

• Twee keer lokaal entertainment

• High Tea & High Wine

• Gehele reis live entertainment

• Farewell Dinner

• Champagnebrunch
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Donderdag/vrijdag: 
Arnhem - Düsseldorf
U bent vanaf 16.00 uur welkom aan boord. 
Aan het begin van de avond lichten wij 
het anker en zetten koers naar Düsseldorf. 
Na het diner zal de muzikant in de lounge  
zorgen voor een gezellige avond.

Vrijdag/zaterdag: 
Düsseldorf - Königswinter
Al voor het ontbijt komen we in Düsseldorf 
aan. Hier kunt u in het centrum naar harten-
lust winkelen. Terwijl we onze reis vervolgen 
en langs o.a. Keulen en Bonn varen, zal er  
’s middags in de lounge een High Tea  
worden geserveerd. Het is al laat wanneer 
we in Königswinter arriveren. Hier zullen we 
de nacht doorbrengen.

Zaterdag/zondag: 
Königswinter - Koblenz
Onderweg naar onze volgende bestem-
ming wordt de omgeving steeds mooier. 
Na de lunch meren we af in Koblenz, gele-
gen aan de monding van de Rijn en Moezel. 
De Altstadt is niet ver lopen en heeft vele  
winkelstraten en terrassen.

Zondag/maandag: 
Koblenz - Boppard - Rüdesheim
De hoog boven de rivier gebouwde burch-
ten en kastelen én de veel besproken Loreley 
zorgen deze dag voor een schitterend pano-
rama. Al vroeg varen wij naar het wijnstadje 
Boppard voor een korte stop. Zodra we de 
Loreley zijn gepasseerd komt onze volgen-
de bestemming in zicht: Rüdesheim. Deze  
geliefde toeristenplaats heeft van alles te 
bieden. Een rondrit(*) door de wijngaarden 
van Rüdesheim of met de kabelbaan naar 
het uitzichtpunt bij het imposante Nieder-
walt Denkmal. Het is allemaal de moeite 
waard. Ook de verschillende Weinstuben in 
de beroemde Drosselgasse bieden de hele 
dag volop vertier.

Maandag/dinsdag: 
Rüdesheim - Speyer - Germersheim
Met weemoed verlaten wij Rüdesheim en 
zetten koers naar Speyer. De majestueuze 
Dom in het centrum is de grootst bewaard 
gebleven kathedraal in Romaanse stijl. Ook 
een bezoek aan het techniekmuseum is  
zeker de moeite waard. Tijdens het diner  
varen wij door naar Germersheim.

Dinsdag/woensdag: 
Germersheim - Straatsburg - Breisach
Zonder dat u het heeft gemerkt zijn wij 
vroeg in de ochtend uit Germersheim ver-
trokken. Vandaag ruilen we Duitsland in 
voor Frankrijk om een bezoek te brengen 
aan Straatsburg. De prachtige gebouwen  
getuigen van een rijke historie en het zal u 
dan ook niet verbazen dat juist deze stad 
dient als zetel van het Europees Parlement. 
Een gratis pendelbus(*) brengt u van het 
schip naar het centrum van deze prachtige 
stad.

Woensdag/donderdag: 
Breisach - Basel
Terwijl u geniet van het ontbijt arriveren 
we in Breisach. Hier staan de bussen klaar 
voor de dagexcursie(*) naar Zwitserland.  
Na het ontbijt vertrekken de bussen voor 
deze prachtige tour die u de allermooiste 
stukjes van Zwitserland laat zien. Later deze 
dag zal het schip aankomen in Basel, waar 
ook de deelnemers van de dagexcursie aan 
boord zullen komen.

Donderdag/vrijdag: 
Basel - Breisach
Basel ligt aan weerszijden van de Rijn, op  
de linkeroever ligt Groot Basel en op de 
rechteroever Klein Basel. De twee stads-
delen worden met elkaar verbonden door 
zeven bruggen, waarvan één spoorbrug. 

De Rijn laat zich niet weerhouden door landgrenzen en dat komt tijdens deze prachtige 
reis helemaal tot uiting. Van Nederland, naar Duitsland, Frankrijk en Zwitserland 
passeert u al varende verschillende grenzen. Laat u overweldigen door het gevarieerde 
landschap waar de Rijn doorheen stroomt. U ziet prachtige burchten en kastelen, 
gezellige wijndorpjes en indrukwekkende stadscentra. Grenzeloos genieten!
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Vierlandencruise naar Basel
Basel

13 dagen
v.a.  € 1.280,-

Prijzen:

Vertrekdata Rembrandt Da Vinci
Mei  24
Juni 29 
Augustus 16 
 
Hoofddek 
2p-hut 1.460 1.460
1p-hut  1.900
 
Promenadedek 
3p-hut 1.280 
2p-hut 1.640 1.640
1p-hut  2.180
Suite 2-personen 3.035 
Suite 3-personen 2.020 

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen:  

Rembrandt van Rijn 75, Da Vinci 70

•  Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek  
in te schepen.

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te  
boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Rembrandt van Rijn
& Da Vinci (pag. 148 & 156 )

13-daagse Vierlandencruise naar Basel 
Incl. buspendel 

naar het centrum 
van Straatsburg
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Dag 1: Arnhem - Düsseldorf
Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom aan 
boord. Tijdens het diner gooien we de tros-
sen los en laten Arnhem achter ons. ’s Avonds 
kunt in de lounge nader kennismaken met uw 
medepassagiers terwijl we doorvaren naar 
Düsseldorf, waar we de volgende ochtend  
arriveren.

Dag 2: Düsseldorf - Bonn
Al voor het ontbijt hebben we aangemeerd in 
Düsseldorf. U heeft de gehele ochtend de tijd 
om deze bruisende metropool met zijn gezelli-
ge Altstadt te verkennen. ‘s Middags vervolgen 
we onze reis over de Rijn. We passeren Keulen, 
dat met de machtige torens van de Keulse 
Dom een indrukwekkende skyline heeft. In de 
loop van de avond komen we aan in Bonn.

Dag 3: Bonn - Andernach
In het centrum van Bonn zijn verschillende 
monumenten te zien. Zo staat op het markt-
plein het in mooie pastelkleuren geschilderde 
Rathaus, dat in rococostijl is gebouwd. In de 
omgeving van de markt vindt u een aantal 
mooie oude kerken. In het geboortehuis van 
Ludwig van Beethoven, dat nu een museum 
is, treft u de grootste Beethoven-collectie ter 
wereld aan. Wilt u op een comfortabele ma-
nier kennis maken met alle bijzonderheden 

van deze stad, dan is een stadsrondrit(*) de 
ideale optie voor u. In de middag varen we 
door naar Andernach. De omgeving langs de 
rivier verandert langzaam en de eerste wijn-
gaarden komen al in zicht.

Dag 4: Andernach - Koblenz - Cochem
Al vroeg arriveren we in Koblenz waar we 
vlakbij de Deutsche Eck, in de monding  van 
de Moezel zullen afmeren. Hier zijn prachtige 
wandelpromenades langs de Rijn en Moezel. 
Vlakbij Koblenz vinden we aan de overkant 
Ehrenbreitstein, één van de indrukwekkend-
ste burchten langs de Rijn. In de middag  
volgen we de Moezel tot aan wellicht de  
bekendste stad aan deze rivier: Cochem. De 
romantische Reichsburg torent hoog bo-
ven de stad uit en bepaalt het aanblik van 
deze klassieker onder de Moezelsteden. 
Eenmaal aangekomen zal allereerst de fraai 
beplante wandelpromenade opvallen. Daar-
naast is er een mooie oude binnenstad met 
vakwerkhuizen, leuke winkels en gezellige  
cafés. Het stadstreintje staat bij het schip 
klaar om u middels een korte rondrit naar dit 
prachtige centrum te brengen.

Dag 5: Cochem - Traben-Trarbach
We varen verder over de sprookjesachtige 
Moezel. Vanaf dit moment passeren we op de 

Moezel en later op de Saar nog meer sluizen 
en bruggen. Het kan zo zijn dat wij soms even 
moeten wachten om een sluis te mogen pas-
seren. Afhankelijk van de waterstand kan het 
voorkomen dat wij de overkapping van het 
zonnedek moeten laten zakken om onder de 
lage bruggen door te varen. Na vele bochten 
en pittoreske dorpen bereiken we aan het 
einde van de middag Traben-Trarbach. Rond 
1900 was deze stad na Bordeaux het belang-
rijkste centrum van de wijnhandel in Europa. 
Nog steeds is deze schilderachtige plaats be-
kend om zijn vele wijnkelders en wijnboeren.

Dag 6: Traben-Trarbach - Schweich
Trier, de oudste stad van Duitsland, staat voor
vanmiddag op het programma. Na de lunch 
staan de bussen voor u klaar om u naar Trier te 
brengen. In deze stad is van alles te beleven. 
Er zijn vele bezienswaardigheden uit de tijd 
dat Trier nog de keizerresidentie van het West-
Romeinse Rijk was. De oude romeinse stads-
poort, Porta Nigra, is het bekijken meer dan 
waard. Naast alle oudheden heeft Trier volop 
mogelijkheden om heerlijk langs de winkels 
te flaneren of te ontspannen op een terrasje.

Dag 7: Schweich - Saarlouis
De Saar, de derde rivier van onze reis, doet 
vandaag zijn intrede. De smalle Saarschleife 
zal een onvergetelijke indruk op u maken.  
In de vestingstad Saarlouis zijn vele herinne-
ringen aan het verleden terug te vinden. In de 
autovrije Altstadt vindt u vele cafés, bistro’s en 
restaurants.

Niet veel schepen varen over de Saar, maar het is de moeite meer dan waard. Tijdens een 
prachtige reis via de romantische Rijn en de sprookjesachtige Moezel komt u uiteindelijk 
in de smalle Saarschleife. Daar laten sfeervolle plaatsjes als Saarlouis en Saarburg een 
onvergetelijke indruk op u achter. 
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Over de Rijn, Moezel 
en Saar naar Saarlouis

Saarburg

13 dagen
v.a.  € 1.280,- Prijzen:

Vertrekdata Rembrandt
Juli 23
September 3 
  
Hoofddek  
2p-hut 1.460
  
Promenadedek  
3p-hut 1.280
2p-hut 1.640
Suite 2-personen 3.035
Suite 3-personen 2.020 

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen:  

Rembrandt van Rijn 75

•  Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek  
in te schepen.

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te  
boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Rembrandt van Rijn (pag. 148  )

13-daagse Saarlouis  

Dag 8: Saarlouis - Saarburg
Al vroeg zetten we koers naar Saarburg, de 
stad van wijn en klokkengieters. Het mid-
deleeuwse Saarburg heeft een romantische  
binnenstad en wordt vanwege het riviertje met 
een waterval midden in de stad ook wel het 
Venetië van Duitsland genoemd. Een treintje 
brengt u vanaf het schip, middels een korte rond-
rit(*), naar dit prachtige en pittoreske centrum. 
Zo kunt u op een ontspannen manier genieten 
van al het mooist dat dit stadje te bieden heeft.

Dag 9: Saarburg - Bernkastel
We genieten nu weer met volle teugen van het 
wonderschone Moezeldal en arriveren aan het 
einde van de middag in Bernkastel. Hier vindt 
u smalle keienstraatjes, een mooie markt met 
vakwerkhuizen, de Michaelsbron en een roze 
met wit raadhuis in renaissancestijl. Hoog bo-
ven de stad prijkt de Burg Landshut.

Dag 10: Bernkastel - Zell
Vroeg in de ochtend laten we Bernkastel ach-
ter ons en richten de steven op Zell.  Deze 
hoofdstad van het wijngebied de ‘Zeller 
Hamm’ ligt op het smalle gedeelte van een 
zeer gelijkmatig gevormde Moezelbocht.  
Geniet van een goed glas Zeller Schwarze Katz, 
in één van de wijncafés. Of wandel door het 
centrum van Zell met de kleine boetiekjes en 
fraaie vakwerkhuizen. Op het marktplein staat 
zelfs een monument voor de Zwarte Kat.

Dag 11: Zell - Alken - Koblenz
Voordat we in Alken aankomen, voor een korte 

stop, domineert Burg Thurant al boven op de 
berg. De busexcursie(*) in de middag laat u op 
een comfortabele manier kennismaken met 
al het moois dat deze omgeving te bieden 
heeft. Het schip vaart, nadat de deelnemers 
van de busexcursie van boord zijn, verder naar  
Koblenz. U heeft vanavond de tijd om een 
wandeling te maken door deze mooie stad.

Dag 12: Koblenz - Keulen - Emmerich
Tijdens de lunch arriveren we in Keulen. 
De gehele middag kunt u deze prachtige  
Domstad met zijn vele bezienswaardigheden 
verkennen. Of u nu de kathedraal bezoekt, een 
stadsrondrit maakt of een bezoek brengt aan 
één van de vele musea, u zult geen moeite heb-
ben om de dag in te vullen. Aan het einde van 
de avond vervolgen we onze reis naar Emme-
rich waar we vroeg in de ochtend aankomen.

Dag 13: Emmerich - Arnhem
Ook aan deze mooie reis komt een einde. In 
de loop van de ochtend staat ter afsluiting 
een heerlijke champagnebrunch voor u klaar. 
Om 12.00 uur arriveren wij weer in Arnhem en 
nemen wij afscheid van u. 

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Twee keer lokaal entertainment

• High Tea & High Wine

• Gehele reis live entertainment

• Farewell Dinner

• Champagnebrunch



Dinsdag: 
Trier - Traben-Trarbach
We laten Trier achter ons en zakken de  
Moezel af naar Traben-Trarbach. Dit schilder-
achtige plaatsje leent zich bij uitstek voor een 
Weinprobe. Boven de stad heeft u vanaf de 
Grevenburg een geweldig uitzicht over het 
Moezeldal.

Woensdag: 
Traben-Trarbach - Cochem
Onze volgende bestemming, Cochem, is één 
van de bekendste toeristische plaatsen aan 
de Moezel. De mooie natuur, ruwe berghel-
lingen, monumenten uit de middeleeuwen 
en natuurlijk de rivier die dwars door de stad 
stroomt, maakt Cochem het bruisende hart 
van dit gebied. De boven op de berg gele-
gen Reichsburg biedt een schitterend uitzicht 
over het Moezeldal en de stad.

Donderdag: 
Cochem - Andernach
Voordat wij de Moezel weer verlaten, rest 
ons nog een prachtige vaardag door een 
sprookjesachtige omgeving. Na de lunch 
meren wij af in Andernach. Dit was ooit één 
van de vijftig Romeinse vestingwerken langs 
de Rijn. De smalle straatjes achter de stads-

muren van deze stad laten vervlogen tijden 
nog steeds herleven.

Vrijdag: 
Andernach - Düsseldorf
Met de stroom mee varen we weer langs gro-
te steden als Bonn en Keulen. Aan het begin 
van de middag komen we aan in Düsseldorf. 
Hier kunt u vanmiddag heerlijk winkelen en 
daarna even bijkomen op één van de vele  
terrasjes in de Altstadt.

Zaterdag: 
Düsseldorf - Arnhem
Het afscheid komt nader. Pas nu beseft u  
hoeveel de Rijn, Moezel en Saar van elkaar 
verschillen. Om 14.00 uur worden we in  
Arnhem verwacht en keert iedereen geheel 
voldaan weer huiswaarts.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• High Tea

• Vier avonden live entertainment

• Captains Dinner
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Maandag: Arnhem - Düsseldorf
Na een eerste kennismaking zetten wij om 
09.30 uur koers richting Duitsland. Deze eer-
ste dag van uw vakantie varen wij dwars door 
het indrukwekkende Ruhrgebied. In de Alt-
stadt van Düsseldorf heerst ’s avonds nog een 
gezellige drukte en het lijkt wel of de dag hier 
nooit ten einde komt.

Dinsdag : Düsseldorf - Bonn
Als één van de oudste steden van Duitsland 
bezit Bonn een rijke en boeiende geschiede-
nis. Naast de vele musea en regeringsgebou-
wen heeft de stad ook lange autovrije winkel-
straten en sfeervolle pleinen.

Woensdag: Bonn - Koblenz
We verlaten Bonn al vroeg en gedurende 
de ochtend zal de omgeving langs de Rijn 
langzaam gaan veranderen. Zodra we het 
Siebengebirge passeren komen de eerste 
wijngaarden, burchten en kastelen in zicht. 
Halverwege de middag leggen we aan in 

Koblenz bij de Deutsche Eck. Hier mondt de 
Moezel uit in de Rijn. Vanaf de aan de over-
kant gelegen vesting Ehrenbreitstein, die u 
per kabelbaan kunt bereiken, heeft u een 
prachtig uitzicht op de stad en beide rivieren.

Donderdag: Koblenz - Zell
De Moezel is sinds 1963 gekanaliseerd en 
voordat we in Zell aankomen zullen wij meer-
dere sluizen passeren. Tussen de steile berg-
hellingen, begroeid met talloze wijnstokken, 
waant u zich in een geheel andere wereld.  
De wijnen van Zell zijn wereldberoemd. Wie 
kent de heerlijke Moezelwijn Zeller Schwarze 
Katz niet. Het pittoreske Zell is klein, maar 
erg gezellig.

Vrijdag: Zell - Bernkastel
We genieten met volle teugen van het won-
derschone Moezeldal en arriveren tijdens de 
lunch in het idyllische Bernkastel. Middenin 
het centrum bevindt zich het door eeuwen-
oude vakwerkhuizen ingesloten marktplein.

Zaterdag: 
Bernkastel - Remich
We varen verder stroomopwaarts totdat we in 
Luxemburg zijn aangekomen. Hier maken we 
eerst een korte stop in Grevenmacher voor de 
liefhebbers die willen deelnemen aan een in-
teressante excursie(*) naar de hoofdstad van 
het Groothertogdom. Daarna varen we door 
naar het wijnstadje Remich. Een toeristische 
plaats aan de voet van de wijnbergen.  

Zondag: 
Remich - Saarburg
Met de Rijn en Moezel nog in gedachten lijkt 
de Saar nog smaller dan hij in werkelijkheid 
is. Om het centrum van Saarburg te bereiken 
moet u een hele klim maken, maar eenmaal 
boven komt u ogen tekort. Midden in het 
sfeervolle stadje vindt u een prachtige wa-
terval. Vanaf één van de gezellige terrassen  
geniet u van dit schitterende schouwspel.

Maandag: 
Saarburg - Trier
Genietend van de natuur stevenen we deze 
ochtend af op Trier. Deze stad heeft een rijke 
historie die tot uitdrukking komt in een schat 
aan bezienswaardigheden. De Porta Nigra 
(stadspoort) is ongetwijfeld de bekendste.

Het Groothertogdom Luxemburg is rijk aan mooie wijngebieden en prachtige plaatsen. 
Onderweg hiernaartoe geniet u van de indrukwekkende omgeving langs de Rijn en het 
sfeervolle Moezeldal. Bernkastel bijvoorbeeld, waar u heerlijk kunt rondwandelen of een 
wijntje proeven. U kunt zich opgeven voor een excursie naar de hoofdstad Luxemburg(*). 
Ook geniet u nog van de karakteristieke Saar en de plaats Saarburg. Afwisseling alom!
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Over de Rijn, Moezel 
en Saar naar Luxemburg

Bremm

13 dagen
v.a.  € 1.185,- Prijzen:

Vertrekdata  Poseidon
Juni  11
Augustus  6
 
Hoofddek 
3p-hut  1.185
2p-hut  1.375
 
Promenadedek 
3p-hut (bovenbed)  1.185
2p-hut  1.465

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Poseidon 65

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) incl. avond  
eerder inschepen is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Poseidon (pag. 154  )

13-daagse Luxemburg  



Met de bus heen en weer
Met uitzondering van de cruise Arnhem - Passau  
beginnen de reizen met een bustransfer van 
Arnhem naar Passau. Onderweg maken we  
natuurlijk een stop voor de lunch en zorgen we 
voor een kopje koffie. De eerste avond dineert 
en slaapt u in een comfortabel hotel in het  
zuiden van Duitsland. De volgende dag 
scheept u rond de middag in. Bij drie van de 
vier reizen komt u met een comfortabele bus 
van Passau of Karlstadt terug naar Arnhem, 
deze rit zullen wij in één dag doen zonder  
extra overnachting. De uitgebreide beschrij-
ving van deze prachtige reizen vindt u op  
pagina 124 t/m 131.

Nachtvaarten
Tijdens deze reizen zijn er enkele nachtvaarten. 
Zo heeft u meer tijd in de  plaatsen die we aan 
doen. In de namiddag of avond voorafgaand 
aan de nachtvaart geniet u nog volop van het 
uitzicht zodat u niets hoeft te missen. Door de 
moderne aandrijftechniek van de Da Vinci & 
de Rembrandt van Rijn is het tijdens de nacht-
vaarten heerlijk stil aan boord, zodat u prima 
zult slapen.

Geen toeslagen
Alle transfer- en hotelkosten zijn bij de reissom 
inbegrepen, net als eventuele toeslagen ha-
ven- of passagegelden. Let op! Voor deze be-
stemming heeft u een geldig legitimatiebewijs 
nodig. Meer informatie vindt u in de algemene 
informatie op pagina 6.
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Unieke cruises
over Main en Donau!

Donaucruises
‘An der schönen blauen Donau’, 
wie kent deze mooie Weense 
wals niet? De Donau stroomt 
door tien landen. De rivier 
ontspringt in het Zwarte Woud 
en bereikt na 2829 kronkelende 
kilometers, via de Donaudelta, 
de Zwarte Zee. Langs de im-
mens lange rivier zijn tientallen 
steden en dorpen ontstaan, 
waaronder metropolen als 
Wenen, Budapest en
Bratislava. 

Reden genoeg om dit jaar, 
tijdens vier prachtige cruises, 
mee te varen over deze 
bijzondere rivier.



In Bamberg raakt u gewoonweg niet uit-
gekeken. De bustransfer die u gratis wordt  
aangeboden, stopt midden in het oude  
centrum van Bamberg.

Donderdag 10 mei: Bamberg - Nürnberg
Halverwege het Main-Donau-Kanaal ligt 
Nürnberg. Om een goede indruk van deze  
stad te krijgen, kunt u gebruik maken van de 
gratis bustransfer naar het even verderop ge-
legen centrum. 

Vrijdag 11 mei: Nürnberg - Riedenburg
De tweede dag op het Main-Donau-Kanaal. 
Deze verbinding over het water tussen de rivier 
de Main en de Donau is opengesteld in 1992. 
Vandaag passeren wij het hoogste, per schip 
bevaarbare, punt van Europa. In feite varen wij 
over een berg, daarbij geholpen door de impo-
sante sluizen. ’s Middags meren wij aan in het 
gezellige Riedenburg waar u een bezoek kunt 
brengen aan het Kristalmuseum. U kunt ook 
deelnemen aan de excursie(*) naar de indruk-
wekkende Valkenshow in Slot Rosenburg. 

Zaterdag 12 mei: 
Riedenburg - Regensburg
Vol verwachting kijken wij uit naar onze kennis-
making met de veelbezongen Blauwe Donau. 
Bij het plaatsje Kelheim is het dan eindelijk zo-
ver. Het is dan nog maar zo’n drie uur varen naar 
Regensburg. Deze oeroude stad wordt ook 
wel Wereldstad der Middeleeuwen genoemd. 

Nergens anders in Duitsland vindt men zoveel 
goed bewaarde monumentale panden.

Zondag 13 mei: Regensburg - Passau
Gedurende de nacht zetten wij alvast koers 
naar Passau. Tijdens het ontbijt geniet u van 
een prachtig panorama. De Donau wordt 
geflankeerd door steile berghellingen en de 
romantiek viert hoogtij. Na de lunch arriveren 
wij in Passau, eens een Keltische nederzetting. 
De prachtige Altstadt wordt door drie rivieren 
ingesloten en is een lust voor het oog.

Maandag 14 mei: Passau - 
Arnhem (bustransfer)
De bussen naar Nederland vertrekken na het 
ontbijt. Onderweg zorgen we voor een  kopje 
koffie en maken we een stop voor de lunch. Aan 

het begin van de avond arriveren wij in Arnhem. 
U zult nog lang napraten over al het moois dat u 
tijdens deze prachtige reis hebt gezien.

Let op! De laatste dag van deze reis is 
een volledig verzorgde reisdag per 
touringcar.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Gehele reis live entertainment

• Twee keer lokaal entertainment

• High Tea & High Wine

•  Incl. buspendel in Bamberg en Nürnberg

• Farewell Dinner
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Maandag 30 april: 
Arnhem - Düsseldorf
Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom aan 
boord. Tijdens het diner gooien we de trossen 
los en laten Arnhem achter ons. ’s Avonds kunt 
in de lounge nader kennismaken met uw me-
depassagiers terwijl we rustig doorvaren naar 
Düsseldorf.

Dinsdag 1 mei: Düsseldorf 
Al vroeg in de ochtend arriveren we in Düs-
seldorf. Deze stad biedt u een diversiteit aan 
mogelijkheden. De Altstadt laat u het oude 
gedeelte van Düsseldorf zien, terwijl u in de 
Medienhafen kennismaakt met de moderne 
architectuur. Van de rijnpromenade loopt u 
zo het gezellige centrum in.

Woensdag 2 mei: 
Düsseldorf - Keulen - Andernach
De silhouetten van de hoge torens van de  
Keulse Dom komen al bijtijds in zicht. Rond 
koffietijd meren wij aan in Keulen om deze  
interessante stad te bezichtigen. Tijdens de 
lunch zullen we Keulen achter ons laten en  
varen we richting Andernach. Deze oude plaats 
was ooit één van de 50 Romeinse vestingwer-
ken aan de Rijn. 

Donderdag 3 mei:  
Andernach - Rüdesheim - Frankfurt
Vandaag varen we over de Romantische Rijn 
met haar prachtige uitzichten. De 132 meter 
hoge Loreley is slechts één van de vele hoog-
tepunten van deze mooie dag. In Rüdesheim 
kunt u bijvoorbeeld een bezoek brengen aan 
het Musikkabinett of u kunt met de kabelbaan 
naar het hoog boven de Rijn gelegen Nieder-
wald Denkmal. Een rondrit(*) door de lokale 
wijngaarden mag zeker niet ontbreken tijdens 
uw bezoek aan Rüdesheim. Aan het einde van 
de middag vervolgen wij onze reis en wisselen 
wij de Rijn in voor de Main. Het duurt niet lang 
of de prachtige skyline van Frankfurt komt in 
zicht. 

Vrijdag 4 mei: Frankfurt - Miltenberg
Op het eerste stuk van de rivier bepaalt de 
industrie nog enigszins de boventoon, maar 
nu wordt de Main ingesloten door het Oden-
wald- en Spessartgebergte. Het stadsbeeld 
van Miltenberg wordt bepaald door schilder-
achtige vakwerkhuisjes. 

Zaterdag 5 mei: Miltenberg - Wertheim
De oude stad Wertheim is gelegen aan de 
monding van de Tauber. Het centraal gelegen 

marktplein, met de Engelenbron, vormt het 
middelpunt van de stad.   

Zondag 6 mei: Wertheim - Lohr
In de ochtend vervolgen we onze reis naar 
de plaats Lohr. Deze stad heeft naast het mo-
derne winkelcentrum met talrijke winkels ook 
haar vriendelijke karakter door de eeuwen 
heen behouden. Laat u betoveren door de 
charme van de schilderachtige binnenstad. 

Maandag 7 mei: Lohr - Würzburg
Aan het begin van de middag arriveren we 
in Würzburg. Deze schilderachtige stad aan 
de Main, is een bezoek meer dan waard. De 
residentie en de aanwezige universiteiten 
geven de stad karakter. Tijdens een stadswan-
deling(*) laat de lokale gids u kennismaken 
met  de mooie plekjes van de binnenstad van 
Würzburg.

Dinsdag 8 mei: Würzburg - Schweinfurt
De Main is een smalle rivier waardoor we vlak 
langs diverse stadjes en dorpjes varen. Tij-
dens deze vaart zullen wij meerdere sluizen  
passeren om aan het einde van de middag in 
Schweinfurt te arriveren.

Woensdag 9 mei: Schweinfurt - Bamberg
Het meer dan 1000 jaar oude Bamberg heeft 
een sprookjesachtige Altstadt. Hoog boven 
de stad hebben de vorsten van Babenberg 
een schitterende kathedraal gebouwd. 

Tijdens deze cruise ontdekt u in één reis drie prachtige rivieren, elk met zijn eigen 
karakter. Ook op cultureel gebied vindt u grote verschillen. De vele interessante aanleg-
plaatsen maken uw vakantie zeer afwisselend en onvergetelijk. U scheept in Arnhem in en 
wordt vanuit Passau op de laatste dag weer comfortabel teruggebracht per touringcar. 

Over de Rijn, Main 
en Donau naar Passau

Regensburg

15 dagen
v.a.  € 1.395,- Prijzen:

Vertrekdata  Rembrandt
April  30
 
Hoofddek 
2p-hut  1.595
 
Promenadedek 
3p-hut  1.395
2p-hut  1.790
Suite 2-personen  3.310
Suite 3-personen  2.200

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen:  

Rembrandt van Rijn: 75

•  Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek  
in te schepen.

•   Taxi Service Direct (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te  
boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Rembrandt van Rijn (pag. 148 )

15-daagse Arnhem - Passau  
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Zondag 24 juni: 
Würzburg - Marktheidenfeld
Stroomafwaarts varen we naar onze volgende  
bestemming: het schilderachtige plaatsje Markt-
heidenfeld. Bekoorlijke vakwerkhuisjes, roman-
tische straten en een idyllische Mainpromenade 
bepalen het stadsgezicht van deze gastvrije 
plaats.

Maandag 25 juni: 
Marktheidenfeld - Wertheim 
De voormalige residentie Wertheim, aan de 
monding van de Tauber is vandaag ons doel. 

Dinsdag 26 juni: 
Wertheim - Aschaffenburg
Aan de voet van het Spessartgebergte ligt As-
chaffenburg. Het stadsbeeld van deze plaats 
wordt bepaald door het imposante Slot Johan-
nisburg.

Woensdag 27 juni: 
Aschaffenburg - Rüdesheim
Bij Mainz nemen we afscheid van de Main en 
gaan we de Rijn weer op. In de loop van de 
middag leggen we aan in het gezellige plaatsje 
Rüdesheim. U kunt hier deelnemen aan een 
rondrit door de wijngaarden(*), waarna u in het 
centrum wordt afgezet om de plaats op eigen 
gelegenheid te ontdekken. Een wandeling door 
de wereldberoemde Drosselgasse mag tijdens 
uw bezoek natuurlijk niet ontbreken.

Donderdag 28 juni: Rüdesheim - Keulen
De romantische Rijn staat vandaag op het  
programma, het mooiste gedeelte van de Rijn. 
We passeren onder meer de vermaarde Loreley, 
het onderwerp van de bekende legende: de  
zingende nimf langs de Rijn. Aan het begin van  
de middag arriveren we in Keulen. Deze Dom-
stad heeft naast een lange winkelpromenade 
ook een erg gezellige Altstadt. 

Vrijdag 29 juni: Keulen - Arnhem
Zonder dat u het in de gaten heeft varen wij ge-
durende de nacht onder meer langs Düsseldorf 
om tijdens de brunch in Arnhem te arriveren. De 
ontscheping aldaar geschiedt rond de klok van 
12.00. U zult nog vaak terugdenken aan deze 
geweldige reis. Tot ziens!

Let op! De eerste dag van deze reis is 
een volledig verzorgde reisdag per 
touringcar.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Gehele reis live entertainment

• Twee keer lokaal entertainment

• High Tea & High Wine

• Gratis bustransfer in Bamberg en Nürnberg

• Farewell Dinner

• Champagnebruch
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Zaterdag 16 juni: Arnhem - Wirges - 
Zuid-Duitsland (bustransfer)
We vertrekken om 09.30 uur vanuit Arnhem. 
Indien gewenst kunnen wij een hotel voor u 
reserveren in Arnhem, zodat u zeker weet dat u 
op tijd bent. Onderweg naar ons hotel in Zuid-
Duitsland maken we een stop in het plaatsje 
Wirges voor de lunch. Ook zorgen we onderweg 
enkele malen voor een kopje koffie. Het diner 
gebruikt u in het hotel.

Zondag 17 juni: Zuid-Duitsland - 
bustransfer Lindau/Passau
Na op uw gemak te hebben genoten van een 
heerlijk ontbijt staan de bussen klaar om u naar 
Passau te brengen. Het is een korte rit naar 
Passau-Lindau waar u vóór de lunch wordt 
verwelkomd door de bemanning van de Rem-
brandt van Rijn. Na de inscheping varen wij naar 
de kade van Passau. U heeft de rest van de dag 
volop de tijd om hier de door drie rivieren inge-
sloten Altstadt te bekijken.

Maandag 18 juni: 
Passau - Regensburg
We zijn al gedurende de nacht uit Passau ver-

trokken. Als u opstaat voor het ontbijt, bevinden 
wij ons in de schitterende Donauvallei. De be-
boste hellingen met hier en daar een burcht bie-
den een prachtig panorama. Aan het begin van 
de middag arriveren wij in Regensburg. Deze 
keltische nederzetting, herbergt nog tal van 
authentieke bouwwerken. De gotische St. Peter 
Dom heeft indrukwekkende glas in loodramen.

Dinsdag 19 juni: Regensburg - 
Riedenburg - Mühlhausen
’s Middags meren wij af in het gezellige stadje 
Riedenburg. Hier kunt u in het Kristallmuseum 
prachtige kristallen en edelstenen bekijken. Aan 
het eind van de middag zetten we onze tocht 
voort via het Main-Donau-kanaal naar Mühlhau-
sen waar we zullen overnachten.

Woensdag 20 juni: 
Mühlhausen - Nürnberg
Tijdens de tweede dag op het imponerende 
Main-Donau-Kanaal passeren we het hoogste 
per schip te bevaren punt van Europa. Aange-
komen in Nürnberg kunt u gebruik maken van 
de gratis bustransfer naar het centrum. In de Alt-
stadt van Nürnberg vindt u tal van bezienswaar-

digheden waaronder de Kaiserburg en verschei-
dene gotische kerken zoals de Lorenzkirche, 
Sebalduskirche en Frauenkirche.

Donderdag 21 juni: 
Nürnberg - Bamberg
Bamberg, een stad die u niet snel zult verge-
ten. Vooral het oude centrum is in één woord 
uniek. Het is dan ook zeker de moeite waard 
om gebruik te maken van de gratis bustransfer 
die u naar het centrum van Bamberg brengt. 
In de ruim 1000 jaar oude stad is veel te zien, u 
kunt er maar beter ruim de tijd voor nemen. De 
voormalige vissersnederzetting Bamberg wordt 
door haar ligging aan de Main en de Regnitz ook 
wel klein Venetië genoemd.

Vrijdag 22 juni: 
Bamberg - Schweinfurt
We bevinden ons nu op de Main en arriveren na 
de lunch in Schweinfurt. Hier kunt u een kijkje 
nemen in het oude centrum of een wandeling 
maken over de promenade langs de Main. U 
loopt dan in feite over het oude jaagpad, waar in 
vroegere tijden de paarden de schepen stroom-
opwaarts trokken. 

Zaterdag 23 juni: 
Schweinfurt - Würzburg
Wanneer u wakker wordt, zijn we al enkele slui-
zen gepasseerd. Deze sluizen zijn onmisbaar, 
omdat de Main een groot verval kent. In de loop 
van de middag meren we af in Würzburg, waar u 
deel kunt nemen aan een stadwandeling(*).

Of men het nu over de Donau of over de Rijn heeft, beide rivieren zijn een begrip. Niet 
alleen door de lengte, maar vooral door het prachtige natuurschoon en de interessante 
aanlegplaatsen langs deze twee levensaders van Europa. De rivieren worden door het 
Main-Donau-Kanaal en de smalle rivier de Main met elkaar verbonden.
Op de eerste dag reist u per luxe touringcar naar Zuid-Duitsland waar u dineert en 
overnacht in een viersterrenhotel. De tweede dag is het nog maar enkele uren rijden 
naar Lindau (Passau) waar u vóór de lunch welkom wordt geheten aan boord van 
de Rembrandt van Rijn. 

Over de Donau, Main en Rijn 
van Passau naar Arnhem

Würzburg

Prijzen:

Vertrekdata  Rembrandt
Juni  16
 
Hoofddek 
2p-hut  1.495
 
Promenadedek 
3p-hut  1.310
2p-hut  1.680
Suite 2-personen  3.110
Suite 3-personen  2.070

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen:  

Rembrandt van Rijn: 75

•  Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek  
in te schepen.

•   Taxi Service Direct (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te  
boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Rembrandt van Rijn (pag. 148 )
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opgeven voor een stadsrondrit(*) langs de 
prachtige gevels, paleizen en vorstelijke verblij-
ven. Naast Jugendstil zult u ook veel moderne 
bouwstijlen herkennen. In de avond heeft u de 
mogelijkheid om een uniek concert bij te wo-
nen in paleis Schönbrunn(*). Luisterend naar 
de klassieke geluiden, weet u direct waarom  
Wenen bekend staat als het centrum van de 
klassieke muziek. 

Dag 8: Wenen - Krems
We blijven vandaag nog de hele dag in   
Wenen. Aan u de keus om de stad op eigen 
gelegenheid te verkennen of om deel te ne-
men aan de interessante excursie naar het 
paleis Schönbrunn(*). Vroeg in de avond ver-
laten we Wenen en varen we naar het, in de 
prachtige Wachau gelegen, wijnstadje Krems. 

Dag 9: Krems - Melk
Voordat wij vertrekken naar onze volgende 
bestemming is er nog voldoende tijd om een 
wandeling te maken door Krems. Tijdens de 
tocht naar Melk zorgen de met wijngaarden 
bedekte berghellingen in de Wachau voor een  
schitterend panorama. In Melk aangekomen, 
heeft u de mogelijkheid om het beroemde 
barrokklooster(*) te bezoeken. De geschie-
denis van Oostenrijk leert u kennen tijdens 
een wandeling door het centrum van dit  
pittoreske bedevaartsoord.

Dag 10: Melk - Linz
Stroomopwaarts de Donau volgend, bereiken 
wij de voormalige handelsplaats Linz. De in-

drukwekkende bouwwerken langs de Donau 
bevestigen de hoogwaardige cultuur van 
deze interessante stad.

Dag 11: Linz - Passau
De Donau wordt nog steeds geflankeerd door 
steile berghellingen en de romantiek viert hier 
hoogtij. De Schlögener Donaubocht is slechts 
één van de vele hoogtepunten van het traject 
dat wij vandaag bevaren. Na de lunch komen 
we aan in Passau. Dit is één van de mooiste en 
ook oudste steden van Duitsland. De Altstadt 
is prachtig gelegen aan drie verschillende ri-
vieren, de Inn, de Ilz en natuurlijk de Donau. 
Een bezoek aan het oude centrum is zeker de 
moeite waard.

Dag 12: Passau - Lindau - 
Arnhem (bustransfer)
Wij vertrekken vroeg en varen een klein 
stukje naar Lindau. Na het ontbijt staan de 
touringcars gereed om u naar huis te bren-
gen. De terugreis voert u door een prachtige  
omgeving en ondertussen praat u na 
over de vele indrukken die u heeft op-

gedaan. We stoppen voor de lunch en 
onderweg wordt er gezorgd voor een 
kopje koffie. Aan het begin van de avond  
arriveert u weer in Arnhem.

Tijdens deze reis zullen we af en toe ‘s nachts 
varen. Zowel dag 1 als dag 12 van deze reis 
zijn volledige reisdagen per touringcar.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Twee keer lokaal entertainment

• High Tea

• Gehele reis live entertainment

• Farewell Dinner
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Dag 1: Arnhem - Wirges - 
Zuid-Duitsland (bustransfer)
Vanuit Arnhem vertrekken om 09.30 uur de 
touringcars om u naar Lindau, in de buurt van 
Passau, te brengen. Om te voorkomen dat wij 
te laat in Lindau arriveren, hebben wij er voor 
gekozen de eerste nacht in een goed hotel in 
Zuid-Duitsland door te brengen. Hier verwach-
ten wij aan het begin van de avond te arriveren. 
Tijdens de busreis zorgen wij uiteraard voor 
een kopje koffie en wordt er in Wirges gestopt 
voor de lunch. Het diner gebruiken wij in het 
hotel. Uw bagage blijft in de bus dus zorg dat u 
uw toiletspullen e.d. meeneemt in uw handba-
gage voor de overnachting in het hotel.

Dag 2: 
Zuid-Duitsland - Lindau - Dürnstein
Na een heerlijk ontbijt rijden wij verder naar 
Lindau waar het schip op u ligt te wachten. De 
koffers staan al in uw hut klaar. Na een hartelijk 
welkom aan boord gaan wij aan tafel voor de 
lunch en zetten koers naar Dürnstein. Uw reis 
over de mooie blauwe Donau gaat beginnen.

Dag 3: Dürnstein - Bratislava
Het plaatsje Dürnstein, gelegen in het hart van 
de Wachau, is uw eerste kennismaking met 
Oostenrijk. U kunt hier een kijkje nemen in het 

centrum, dat gedomineerd wordt door de 12e 
eeuwse Künringerburcht. Tegen het middag-
uur vervolgen wij onze reis naar Bratislava, waar 
wij in de loop van de avond zullen arriveren.

Dag 4: Bratislava - Budapest
Na het ontbijt kunt kennismaken met Bratis-
lava. Tijdens een rondrit richting de burcht 
gecombineerd met een wandeling door de 
stad(*) leert u Bratislava echt kennen. U kunt 
er ook voor kiezen om vanaf het schip naar het 
in barokstijl gebouwde centrum te wandelen. 
De klim naar de hoog boven de stad gebouw-
de burcht wordt beloond met een adembe-
nemend uitzicht over Slowakije, Hongarije 
en Oostenrijk. Aan het eind van de middag  
zeggen wij Slowakije vaarwel en vervolgen 
we onze reis naar het vierde land dat wij  
tijdens deze cruise zullen bezoeken.

Dag 5: Budapest
Hongarije is het land van de zigeunermuziek 
en de paprika’s. De Donau scheidt de hoofd-
stad Budapest in twee delen: het hoger gele-
gen Buda en het wat lager gelegen Pest. Het 
is wel vroeg opstaan, maar zorg dat u op het 
dek aanwezig bent wanneer wij langs het  
Parlement en de Visschersbastei varen om 
vervolgens onder de indrukwekkende Ketten- 

brücke door de stad binnen te varen. Naast 
gebouwen uit de Middeleeuwen in het  
Burchtkwartier en paleizen in barokstijl heeft 
Budapest meer dan 100 badhuizen en is daar-
mee de grootste spa-stad van Europa. Op 
slechts een steenworp afstand van het schip 
bevindt zich het gezellige winkelcentrum van 
het stadsdeel Pest. Ook in Budapest organise-
ren wij een stadsrondrit(*) om op een comfor-
tabele manier kennis te maken met alles wat 
deze stad te bieden heeft. Na de lunch heeft 
u de kans om een Hongaarse Puszta te be-
zoeken(*). Over deze ervaring zult u nog lang 
napraten.

Dag 6: 
Budapest - Esztergom
Vandaag nemen wij afscheid van Budapest 
en richten onze steven op Esztergom. Voor 
de liefhebbers organiseren wij vandaag een 
prachtige dagexcursie door Hongarije(*). Om 
te beginnen brengen wij een bezoek aan het 
schilderachtige stadje Szentendre. Vervolgens 
staat Visegrad op het programma, waar u van 
een lokale  lunch gaat genieten. Voordat u in 
Esztergom aan boord gaat, brengen wij eerst 
nog een bezoek aan de hoog boven de stad 
gelegen Basiliek. Dit indrukwekkende bouw-
werk is een ware schatkamer van kerkelijke 
kunst. Aan het eind van de middag lichten wij 
het anker en zetten koers naar Oostenrijk. 

Dag 7: Esztergom - Wenen
Rond het middaguur meren wij aan in de 
hoofdstad van Oostenrijk, Wenen. U kunt zich 

Deze speciale 12-daagse Donaucruise voert u door Duitsland, Oostenrijk, Slowakije 
en Hongarije. De grote verschillen in cultuur, de interessante plaatsen zoals Wenen, 
Bratislava en Boedapest én de grote variatie in landschap zorgen voor een afwisselend 
geheel. De mooie Blauwe Donau is niet voor niets wereldberoemd en dát willen wij u met 
deze prachtige Donaucruise graag laten ervaren.

Over de Donau naar Wenen, 
Bratislava en Budapest

Budapest

12 dagen
v.a.  € 1.215,-

Prijzen:

Vertrekdata Da Vinci Rembrandt
Juni  6
Juli 17 
 
Hoofddek 
2p-hut 1.430 1.430
1p-hut 1.860 
 
Promenadedek 
3p-hut  1.215
2p-hut 1.555 1.555
1p-hut 2.070 
Suite 2-personen  2.875
Suite 3-personen  1.910

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen:  

Da Vinci 70, Rembrandt van Rijn 75

•  Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek  
in te schepen.

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.
•  Een hotelovernachting voor aanvang is mogelijk.  

M.u.v. 17 juli i.v.m. de Nijmeegse Vierdaagse. 
Meer informatie hierover is op aanvraag.

Da Vinci & Rembrandt 
van Rijn (pag. 156 & 148 )
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land. Deze stad is door een vijf kilometer 
lange stadsmuur ingesloten. Alleen al de  
Keizerburcht is een bezoek meer dan waard. 
Wij brengen u gratis met een bus naar het 
stadscentrum. 

Zaterdag 4 augustus: 
Nürnberg - Bamberg
De fraaie en gezellige universiteitsstad Bam-
berg is gebouwd op zeven heuvels en ligt in 
het Keteldal van de Regnitz. Deze rivier mondt 
hier dichtbij uit in de Main. De glooiende heu-
vels rondom de stad dragen bij aan de schit-
terende ligging van Bamberg. Het bekendste 
bouwwerk in de historische binnenstad is de 
Romaans-Gotische dom met vier hoge torens, 
die ver boven de stad uitsteken. In deze kerk 
bevindt zich ook de mooie sarcofaag van Kei-
zer Hendrik de Tweede en zijn vrouw. 

Zondag 5 augustus: 
Bamberg - Schweinfurt
Schweinfurt staat vanmiddag op het pro-
gramma. Deze stad heeft de grootste collectie 
Duitse kunst van de 19e eeuw (Georg Schäfer 
museum). De reconstructie van de stadsmuur 
beklemtoont het middeleeuwse aspect. 

Maandag 6 augustus:
Schweinfurt - Würzburg - Karlstadt
Würzburg wordt omringd door wijnbergen. 
Deze oude bisschops- en universiteitsstad 
wordt gezien als een barokke stad met een 

zuidelijke charme. Architectonische meester-
werken uit verschillende tijdperken liggen 
idyllisch tussen de wijngaarden. Kunst, cul-
tuur en Frankenwijn hebben een belangrijke 
plaats in het Würzburgse leven. Een stads-
wandeling(*) onder leiding van de lokale gids  
zal u een nog betere indruk geven van deze 
mooie stad. ‘s Avonds varen we door naar 
Karlstadt waar we overnachten. 

Dinsdag 7 augustus: 
Karlstadt - Arnhem (bustransfer)
Een prachtige reis is bijna ten einde. Tijdens 
deze afwisselende reis heeft u de verschil-
len kunnen ervaren tussen Oostenrijk en 
Duitsland, Donau en de Main. Ook heeft u 
het hoogst te passeren punt per schip bin-
nen Europa mogen ervaren. Al met al een 
onvergetelijke reis waaraan u nog lang zult 
terugdenken. Vanuit Karlstadt brengen wij u 

met de bus terug naar uw eindbestemming,  
Arnhem. We stoppen voor de lunch en onder-
weg wordt er gezorgd voor een kopje koffie.  
Aan het begin van de avond verwachten wij 
in Arnhem te arriveren.

Tijdens deze reis zullen wij af en toe ‘s nachts 

varen. Zowel dag 1 als dag 12 van deze reis 

zijn volledige reisdagen per touringcar.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• Twee keer lokaal entertainment

•  Incl. buspendel in Bamberg en Nürnberg

• High Tea

• Gehele reis live entertainment

• Farewell Dinner
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Vrijdag 27 juli: Arnhem - 
Wirges - Zuid-Duitsland (bustransfer)
Om 09.30 uur vertrekken de comfortabele 
bussen om u naar Zuid-Duitsland te brengen. 
Uiteraard maken wij een stop voor de lunch 
en wordt er onderweg gezorgd voor een kop-
je koffie. Aan het begin van de avond arrive-
ren wij in Erlangen waar u de nacht in een ho-
tel doorbrengt. Het diner gebruiken wij in het 
hotel. Uw bagage blijft in de bus dus zorg dat 
u uw toiletspullen e.d. meeneemt in uw hand-
bagage voor de overnachting in het hotel. 

Zaterdag 28 juli: 
Zuid-Duitsland - Passau - Wenen
Voordat de bussen vertrekken geniet u eerst 
nog van een heerlijk ontbijt. Onderweg laat 
het afwisselde landschap af en toe al een glimp 
van de Donau zien. Eenmaal in Passau aange-
komen, ligt de Da Vinci al op u te wachten. U 
wordt aan boord verwelkomd met de lunch. 
Meteen na aankomst wordt het anker gelicht. 
Het duurt  niet lang meer voor de Wachau in 
zicht komt. De met wijngaarden bedekte berg-
hellingen maken het fantastische panorama  
waar deze streek om bekend staat af. Tijdens 
de vaart laten wij u kennismaken met de mo-

gelijkheden die wij u aanbieden om uw reis zo 
compleet mogelijk te maken. 

Zondag 29 juli: Wenen
Tijdens het ontbijt zullen we in de hoofdstad 
van Oostenrijk arriveren. Wenen is het cultu-
reel en politiek centrum en is sinds lange tijd 
het centrum van klassieke muziek en opera. 
Wenen telt vele bouwwerken uit de barok, 
maar ook uit andere stijlperioden. De binnen-
stad van Wenen staat op de werelderfgoed-
lijst van UNESCO. Tijdens de stadsrondrit(*) 
maakt u op comfortabele wijze kennis met de 
vele bijzonderheden van deze prachtige stad. 

Maandag 30 juli: Wenen - Melk - Grein
Melk is een klein stadje aan de rand van de 
Wachau. Hoog boven de Donau staat de we-
reldberoemde abdij van Melk (1702) met een 
geweldige hoeveelheid barokke kunst.  Tegen 
het eind van de middag vervolgen we onze 
reis naar Grein. Hier vindt u in het stadhuis 
een origineel rococotheater.

Dinsdag 31 juli: Grein - Passau
Passau staat bekend als de Drierivierenstad, 
omdat hier de Donau, de Inn en de Ilz samen-

komen. Het barokke stadsbeeld met haar 
mooie torens, pleinen, bruggen en straten is 
het werk van de Italiaanse barokmeesters uit 
de 17e eeuw. Tijdens een stadswandeling(*) 
zult u uw ogen uitkijken.

Woensdag 1 augustus: 
Passau - Regensburg
Regensburg is een stad in Oost-Beieren waar 
iedere cultuurliefhebber zijn hart kan op-
halen. Deze aan de rivieren de Naab en de  
Reegen gelegen havenstad is één van de 
beter bewaarde middeleeuwse steden van 
Duitsland. U zou er gemakkelijk een paar  
dagen kunnen doorbrengen.

Donderdag 2 augustus: Regensburg - 
Riedenburg - Mühlhausen
Bij Kelheim verwisselen we de Donau voor 
het Main-Donau-Kanaal. Dit kanaal vormt 
sinds 1992 de verbinding tussen de Main en 
de Donau. Net na de middag meren we aan in 
het 3-kastelen-stadje Riedenburg, dat ook wel 
de Parel van het Altmühldal genoemd wordt.  
Tijdens het diner vervolgen wij de reis naar 
Mühlhausen. 

Vrijdag 3 augustus: 
Mühlhausen - Nürnberg
Na de lunch arriveren we in Nürnberg, 
een springlevende metropool met de flair 
van de middeleeuwen. Het is zonder twij-
fel één van de mooiste steden van Duits-

De Donaucruises zijn erg populair. Dit heeft ons er toe gebracht deze cruise vol variatie 
opnieuw aan te bieden in 2018. De inscheping vindt plaats in Passau aan de Donau en 
voert ons eerst door de Wachau naar Wenen. Hier keren wij het schip en varen we via het 
Main-Donaukanaal naar het intieme Maindal. Aan boord van het luxe schip de Da Vinci 
zal het u aan niets ontbreken. 

Over de Donau en Main naar 
Wenen, Passau en Würzburg

Budapest

12 dagen
v.a.  € 1.375,- Prijzen:

Vertrekdata  Da Vinci
Juli  27
 
Hoofddek 
2p-hut  1.375
1p-hut  1.790
 
Promenadedek 
2p-hut  1.495
1p-hut  1.990

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Da Vinci 70

•  Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek  
in te schepen.

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.
•  Een hotelovernachting voor aanvang is mogelijk.  

Meer informatie hierover is op aanvraag.
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12-daagse Wenen, Passau & Würzburg   
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Inclusief buspendel 
in Bamberg en Nürnberg



Romantische Kerst in Linz
Nog geen keuze kunnen maken? Wat dacht 
u van een 8-daagse cruise met de Calypso via 
onder andere Keulen en Bonn naar Rüdesheim.  
Hier serveren wij op Eerste Kerstdag het  
kerstdiner. Op Tweede Kerstdag varen wij naar 
Linz, met haar romantische steegjes. Vrijdag 
is het de beurt aan Düsseldorf waar u heerlijk 
kunt struinen door het centrum. We sluiten de 
reis af met een groots afscheidsfeest.

Kerst in Nederland en België 
Weer terug in ons aanbod is de 8-daagse  
Kerstcruise door Nederland en België.  Met de 
Rembrandt van Rijn varen we onder andere 
naar Maastricht en het Belgische Hasselt. Het 
kerstfeest vieren we in Antwerpen waarna we 
met een bruisend afscheidsfeest in Wijk bij 
Duurstede de reis weer in Arnhem eindigen.  
 
Kerst- & Nieuwjaarscruise 
De 11-daagse reis met de prachtige Antonio 
Bellucci is een feest op zich. Aan boord viert u 
Kerst in Düsseldorf en Keulen. Via de machtige 
steden Bonn en Koblenz bereiken we het ver-
ste punt van deze reis: Mainz. Aan boord geniet 
u volop van de culinaire hoogstandjes van de 
chef de cuisine en de service van het vriende-
lijke personeel. Oud & Nieuw vieren we samen 
in Keulen onder het genot van een heerlijk glas 
champagne, met op de achtergrond het vuur-
werk bij de Dom.

Oud & Nieuw in Amsterdam
Tijdens de 5-daagse Nieuwjaarscruise met de  
Calypso sluit u het jaar op een bijzondere ma-
nier af. De reis voert u door Nederland naar 
Amsterdam waar u, terwijl de muziek nog lang 
doorspeelt, kunt genieten van het vuurwerk. 
De Kerst- & Nieuwjaarscruise van de Calypso 
zijn ook te combineren. Zo hopen we u volop 
mogelijkheden te geven voor een extra feeste-
lijk einde van het jaar!
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Genieten van 
de kerstsfeer!

Kerst(markt)- & 
Nieuwjaarscruises
Een verblijf aan boord van onze schepen 
is al een genot. Maar tijdens de feestda-
gen zorgen we voor een feestelijke tintje. 
En dat maakt uw reis extra speciaal.

Kerstmarktcruises
Tijdens alle Kerstmarktcruises serveren we 
een Oud Hollandsch Captains Buffet en komt 
er een avond livemuziek aan boord. Kortom, 
volop gezelligheid en heerlijk om er voor de 
feestdagen nog een paar dagen tussenuit te 
zijn. Zo zijn er twee 4-daagse Kerstmarktcrui-
ses die Düsseldorf, Keulen en Bonn aandoen.  
Op de eerste reist u heen over het water en te-
rug per touringcar. De tweede reis gaat precies 
andersom. De Salvinia voert ook de populaire 
Kerstmarktcruise naar Düsseldorf uit. U kunt 
kiezen uit drie verschillende data. Of misschien 
gaat u liever mee met de 4-daagse reis naar  
Antwerpen in kerstsfeer?

Kerst- en Nieuwjaarscruises
Op de zeer geliefde Kerst- en/of Nieuwjaars- 
cruises doet u prachtig verlichte plaatsen aan 
waar in de winterse dagen een gezellige war-
me sfeer hangt. Met ‘s avonds livemuziek aan 
boord, is de ambiance optimaal. Ons personeel 
doet de rest door u heerlijk in de watten te  
leggen, met het kerstdiner als hoogtepunt. 

Kerstavond in Koblenz
De 7-daagse Kerstcruise aan boord van de  
Poseidon voert u van Arnhem naar Koblenz. 
Daar vieren we kerstavond en kunt u de Kerst-
mis bijwonen. Op Eerste Kerstdag varen wij 
langs de Loreley naar Boppard, waar u bijvoor-
beeld een heerlijke wandeling kunt maken.  
’s Avonds bent u welkom bij het voortreffelijke 
kerstdiner. Tweede Kerstdag brengt u door 
in Düsseldorf. Maar blijf niet te lang in het  
centrum, want de dag wordt afgesloten met 
een bruisend feest.
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Wilt u zich echt onderdompelen in kerstsfe-
ren? Dan moet u eens naar Antwerpen. De 
Grote Markt, de Suikerrui, Handschoenmarkt 
en de Groenplaats toveren zich ieder jaar om 
tot sfeervolle kerstmarkten, inclusief een heus 
kerstdorp. De fonkelende kerstverlichting en 
gezellige muziek maken de beleving compleet 
in dit middeleeuwse gedeelte van de stad. 
Struin lekker rond bij allerlei kraampjes en  
geniet van glühwein, een kop warme chocola-
demelk of één van de andere lekkernijen. 

Donderdag 13 december: Rotterdam
Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom aan 
boord. De Salvinia is geheel in kerstsfeer ver-
sierd en op het zonnedek is er voor de win-
terse sfeer een heuse Koek & Zopie kraam. 
In de warme gezellige lounge kunt u alvast 
kennis maken met uw medepassagiers. We 
blijven vanavond nog in Rotterdam liggen. 

Vrijdag 14 december: 
Rotterdam - Dordrecht - Willemstad
Tijdens het ontbijt zetten we koers naar  
Dordrecht. Hier kunt u een bezoek brengen 
aan de grootste kerstmarkt van Nederland. 
De route van deze gezellige kerstmarkt loopt 
vanaf de haven, die versierd is met duizen-
den lichtjes, naar het centrum van Dordrecht.  
In het begin van de avond varen we door 
naar Willemstad waar we overnachten. Na 
het diner wordt de gezellige avond opge-
luisterd met livemuziek.  

Zaterdag 15 december: 
Willemstad - Antwerpen
Tijdens de lunch arriveren we in Antwerpen. 
Vanaf onze aanlegplaats op de Schelde is het 

slechts enkele minuten lopen naar de grote 
Markt en de Groenplaats. Op onder andere 
deze twee pleinen treft u kerstmarkten aan. 
Op het Steenplein is een schaatsbaan aan-
gelegd, die bijdraagt aan de winterse sfeer. 
Rond 17.00 uur verwachten wij u terug aan 
boord voor de Koek & Zopie. ’s Avonds kunt 
u genieten van het Oud Hollandsch Captains 
Buffet met aansluitend een gezellige avond. 

Zondag 16 december: 
Antwerpen - Rotterdam
Onder het genot van een lekker ontbijt aan-
vaarden wij de terugreis naar Rotterdam. Na 
de koffie en een warme lunch, nemen wij 
hier afscheid van u. Wij wensen u prettige 
feestdagen.

•  Glas glühwein of chocolademelk bij de 

Koek & Zopie

• Eén avond met live entertainment

• Oud Hollandsch Captains Buffet

De Weihnachtsmarkt is een internationaal  
begrip. Tijdens het winterse sprookje van Düs-
seldorf zijn er volop versierde kraampjes met 
artistiek handwerk, kerstversiering, creaties van 
glas, houtsnijwerk en nog veel meer. Overal ruikt 
u de heerlijkste lekkernijen die speciaal voor de 
kerst worden bereid: gebraden appels (Bratäpfel), 
glühwein, kaneelkoeken (Zimtsterne), warme 
chocolademelk, knapperige aardappelpannen-
koeken (Reibekuchen) en heerlijke punch. Ook 
aan boord is het genieten, bijvoorbeeld in de 
sauna of whirlpool. Of op het zonnedek dat in 
kerstsfeer is omgetoverd.

Dag 1: Arnhem - Emmerich
U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom aan 
boord van de Salvinia. De prachtige kerstver-
siering zorgt voor een gezellige kerstsfeer aan 
boord. Om 22.00 uur gooien we de trossen los 
en zetten we koers naar Emmerich waar we 
overnachten.

Dag 2: Emmerich - Duisburg
De talrijke, versierde houten huisjes en de vele 
kerstbomen toveren de Königstraβe om tot 
een gezellige kerstmarkt. Hier kunt u naar har-
tenlust genieten van alle lekkere en mooie din-
gen die in de kraampjes aangeboden worden. 
Vanavond is er livemuziek. 

Dag 3: Duisburg - Düsseldorf
Terwijl u aan boord geniet van een overheerlijk 
ontbijt vaart het schip verder naar Düsseldorf, 
waar wij aan het einde van de ochtend afme-
ren. Hier heeft u de rest van de dag de tijd om 
de stad te verkennen. De prachtig versierde 
straten in de Altstadt leiden u als vanzelf naar 
de Nikolausmarkt en de groots opgezette 
kerstmarkt op de Schadowplatz. Tegen het 
einde van de middag verwachten wij u weer 
terug aan boord voor een heerlijk glaasje glüh-
wein of warme chocomelk bij de Koek & Zopie.  
Aansluitend is er een heerlijk Oud Hollandsch 
Captains Buffet, gevolgd door een gezellige 
avond. 

Dag 4: Düsseldorf - Arnhem
Stroomafwaarts varen wij weer terug naar 
Arnhem. Wij arriveren daar na de lunch om  
ongeveer 14.00 uur en moeten dan helaas 
weer afscheid van u nemen. Wij wensen u fijne 
feestdagen toe en een spetterend 2019. 

•  Glas glühwein of chocolademelk bij de 

Koek & Zopie

• Eén avond met live entertainment

• Oud Hollandsch Captains Buffet

Kerstmarktcruise Düsseldorf
Kerstmarktcruise Antwerpen 
vanuit Rotterdam

4 dagen
v.a.  € 200,-

4 dagen
v.a.  € 220,-
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4-daagse Kerstmarktcruise Antwerpen

Prijzen:

Vertrekdata  Salvinia
December  13
 
Hoofddek 
3p-hut (bovenbed)  220
2p-hut B  220
2p-hut  270
2p-hut Plus (met 3e bovenbed) 290
1p-hut  335
 
Promenadedek 
3p-hut (bovenbed)  245
2p-hut (2 p bed)  295
2p-hut  295
1p-hut  365

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn 
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke-

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Salvinia 75

•   Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek 
in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te boeken 
voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.
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4-daagse Kerstmarktcruise Düsseldorf

Prijzen:

Vertrekdata                           Salvinia
November 25 
December 9 6
 
Hoofddek 
3p-hut (bovenbed) 200 220
2p-hut B 200 220
2p-hut 250 270
2p-hut Plus (met 3e bovenbed) 270 290
1p-hut 315 335
  
Promenadedek  
3p-hut (bovenbed) 225 245
2p-hut (2 p bed) 275 295
2p-hut 275 295
1p-hut 345 365

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en  

afhankelijk van de weersomstandigheden  
en waterstand.

•  Minimum aantal personen: Salvinia 75

•   Het is niet mogelijk de avond voor vertrek  
in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te  
boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.
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Duizenden lichtjes, prachtig versierde kerstbo-
men en de heerlijke geur van gebrande noten 
en glühwein; ieder jaar weer veranderen de 
binnensteden van Düsseldorf, Keulen en Bonn 
in ware kerstdorpen. De reis begint in Arnhem 
en eindigt in Bonn, vanwaar u met een touring-
car terug naar Arnhem reist.

Donderdag 29 november: 
Arnhem - Emmerich
U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom aan 
boord van de Salvinia. De warme, in kerst-
sfeer versierde lounge nodigt uit om alvast 
een lekker drankje te nemen en kennis te 
maken met uw medereizigers. Om 22.00 uur 
gooien we de trossen los en varen we naar  
Emmerich. 

Vrijdag 30 november: 
Emmerich - Düsseldorf  
Al vroeg verlaten we Emmerich en zetten 
koers naar Düsseldorf. In de loop van de 
middag kunnen we de eerste kerstmarkt be-
zoeken. Op zes verschillende pleinen staan 
allerlei kraampjes met leuke kerstspulletjes, 
heerlijke glühwein en lekkere hapjes. Elk plein 
heeft een geheel eigen karakter. Zo zijn de 
kraampjes op de Marktplatz in dezelfde his-
torische stijl neergezet als de oude huizen in 
de omgeving. Eenmaal aan boord is er na het 
diner een gezellige avond met livemuziek. 

Zaterdag 1 december: 
Düsseldorf - Keulen
Onze volgende bestemming is Keulen. Ook 
hier zijn op verschillende locaties in de stad 
leuke kerstmarkten. De gehele stad is sfeer-
vol versierd. Naast de kerstmarkten kunt u 
voor uw kerstcadeaus uiteraard ook in de 
lange winkelstraten terecht. Tegen het einde 
van de middag verwachten wij u weer terug 

aan boord voor een lekker glaasje glühwein 
of warme chocolademelk bij de Koek & Zopie.  
Aansluitend is er het heerlijke Oud Hol-
landsch Captains Buffet, gevolgd door een 
gezellige avond. 

Zondag 2 december: 
Keulen - Bonn - Arnhem (bustransfer)
Terwijl u uw koffer inpakt en geniet van het 
ontbijt varen we van Keulen naar Bonn. De 
kerstmarkt bevindt zich hier op en rondom 
de Münsterplatz, Bottlerplatz en Friedens-
platz. De voetgangerszones, die de pleinen 
met elkaar verbinden, zijn sfeervol gedeco-
reerd en de geur van glühwein, vers gepofte 
kastanjes en peperkoeken brengen u geheel 
in kerststemming. Terwijl u zich vermaakt in 
de stad zetten wij uw bagage alvast in de 
bus. Om 14.30 uur verwachten wij u weer 
bij het schip waar de touringcars inmiddels 
klaarstaan voor de terugreis naar Arnhem.

•  Glas glühwein of chocolademelk bij de 

Koek & Zopie

• Eén avond met live entertainment

• Oud Hollandsch Captains Buffet

• Bustransfer Bonn - Arnhem

Tijdens deze gezellige vierdaagse Kerstmarkt-
cruise bezoeken we dezelfde kerstmarkten als op 
pagina 136 maar dan in een omgekeerde volg-
orde. We beginnen de reis met een bustransfer 
naar Bonn. Op de terugreis vaart u naar Keulen 
en Düsseldorf voor een bezoek aan de gezellige 
kerstmarkten.

Zondag 2 december: 
Arnhem - Bonn (bustransfer)
Vanuit Arnhem vertrekt u om 09.30 uur per 
comfortabele touringcar naar Bonn. In Bonn 
aangekomen stopt de touringcar bij één van 
de gezellige kerstmarkten in de binnenstad. 
De kerstmarkt bevindt zich hier op en rondom 
de Münsterplatz, Bottlerplatz en Friedensplatz. 
De voetgangerszones, die de pleinen met el-
kaar verbinden, zijn sfeervol gedecoreerd en 
de geur van glühwein, vers gepofte kastanjes 
en peperkoeken brengen u geheel in de kerst-
stemming. Terwijl u zich vermaakt in de stad 
wordt uw bagage alvast naar het schip ge-
bracht. Aan het eind van de middag verwach-
ten wij u aan boord van de Salvinia waar een 
heerlijk diner voor u klaar zal staan. 

Maandag 3 december: Bonn - Keulen
Tijdens het ontbijt verlaten we Bonn en zetten 
we koers naar Keulen. Ook hier zijn op verschil-

lende locaties in de stad leuke kerstmarkten. 
De gehele stad is sfeervol versierd. We blijven 
de gehele dag en avond in Keulen, dus u heeft 
ruimschoots de tijd voor het bezoeken van de 
kerstmarkten. Uiteraard kunt u voor uw kerst-
cadeaus  ook in de lange winkelstraten terecht. 
Aansluitend is er het heerlijke Oud Hollandsch 
Captainsbuffet.

Dinsdag 4 december: 
Keulen - Düsseldorf
We vervolgen onze reis naar Düsseldorf waar 
we halverwege de ochtend aan zullen komen. 
Op de Schadowplatz treft u de groots opgezette 
Nikolausmarkt aan. De geur van kerstgroen 
op deze kerstmarkt ruikt u goed door de met  
dennengroen bedekte daken van de houten 
kerstkraampjes, maar ook de geur van poffer-
tjes, gebrande amandelen en glühwein zal u 
niet ontgaan. Tegen het einde van de middag 
verwachten wij u weer terug aan boord voor 
een heerlijk glaasje glühwein of warme chocola-
demelk bij de Koek & Zopie. Aansluitend is er het 
diner, gevolgd door een gezellige avond.

Woensdag 5 december: 
Düsseldorf - Arnhem
Deze sfeervolle reis is bijna ten einde. We ver-
laten Düsseldorf al vroeg en varen terug naar 
Arnhem waar we rond 14.00 uur arriveren.  
Wij wensen u fijne feestdagen toe en een  
spetterend 2019.

•  Glas glühwein of chocolademelk bij de 

Koek & Zopie

• Eén avond met live entertainment

• Oud Hollandsch Captains Buffet

• Bustransfer Arnhem - Bonn

Kerstmarktcruise 
Bonn, Keulen & Düsseldorf

Kerstmarktcruise 
Düsseldorf, Keulen & Bonn

4 dagen
v.a.  € 200,-

4 dagen
v.a.  € 220,-

Salvinia (pag. 146 )

4-daagse Kerstmarktcruise Düsseldorf, 
Keulen & Bonn

Prijzen:

Vertrekdata  Salvinia
November  29
 
Hoofddek 
3p-hut (bovenbed)  220
2p-hut B  220
2p-hut  270
2p-hut Plus (met 3e bovenbed) 290
1p-hut  335
 
Promenadedek 
3p-hut (bovenbed)  245
2p-hut (2 p bed)  295
2p-hut  295
1p-hut  365

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn 
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke-

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Salvinia 75

•   Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek 
in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (heen) is bij te boeken 
voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.
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4-daagse Kerstmarktcruise Bonn, 
Keulen & Düsseldorf

Prijzen:

Vertrekdata  Salvinia
December  2
 
Hoofddek 
3p-hut (bovenbed)  200
2p-hut B  200
2p-hut  250
2p-hut Plus (met 3e bovenbed) 270
1p-hut  315
 
Promenadedek 
3p-hut (bovenbed)  225
2p-hut (2 p bed)  275
2p-hut  275
1p-hut  345

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Salvinia 75

•   Het is niet mogelijk om de avond voor  
vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.
•  Een hotelovernachting voor aanvang is mogelijk.  

Meer informatie hierover is op aanvraag.
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’s Avonds kunt u de kerstmis bijwonen in de na-
bijgelegen Liebfrauenkirche. Teruggekomen  
aan boord  verwelkomen wij u met warme 
chocolademelk. 

Dinsdag 25 december: 
Koblenz - Loreley - Boppard
Vandaag varen wij eerst langs de wereld-
beroemde Loreley, die zich hoog boven de 
grillige rivier de Rijn verheft. Na de middag 
meren wij af in Boppard. Terwijl u door dit 
leuke stadje wandelt, zijn de koks bezig met 
de voorbereidingen van het heerlijke kerstdi-
ner. Ter verhoging van de kerstsfeer wordt het 
dragen van feestelijke kleding gewaardeerd.

Woensdag 26 december: 
Boppard - Düsseldorf
In de afvaart passeren we wederom de mach-
tige steden Bonn en Keulen. Aan het einde 
van de middag meren wij aan in Düsseldorf. 

In het centrum zijn de winkels gesloten, maar 
de Altstadt is niettemin erg gezellig. Zorg dat 
u hier niet te lang blijft, want we beëindigen 
deze tweede kerstdag met een feestelijke  
afscheidsparty. 

Donderdag 27 december: 
Düsseldorf - Arnhem
Deze speciale reis is bijna ten einde. Rond het 
middaguur passeren wij de grens en na de 
lunch arriveren wij weer in Arnhem. Wat ons 
rest is u een prettige jaarwisseling te wen-
sen en wij hopen u in 2019 op één van onze  
schepen te mogen begroeten. 

• Welkomstcocktail

• High Tea

• Sfeervol kerstfeest

• Gehele reis live entertainment

• Speciaal kerstmenu
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Vrijdag 21 december: 
Arnhem - Krefeld
Vanaf 08.00 uur kunt u inschepen in Arnhem. 
Op de loopplank is de gezellige sfeer aan 
boord al merkbaar. Om 09.30 uur wordt het 
anker gelicht en varen wij over de Rijn naar 
Krefeld. 

Zaterdag 22 december: 
Krefeld - Keulen
In de loop van de ochtend vervolgen wij de 
reis en zetten koers naar onze volgende be-
stemming, Keulen. Na de lunch zullen wij hier 
aanmeren. De gehele stad is sfeervol versierd 
met als middelpunt de Dom. Er zijn op zes 
verschillende locaties kerstmarkten, waarvan 

de schilderachtige kerstmarkt onder de Dom 
het mooiste decor heeft. U raakt hier werkelijk 
niet uitgekeken! 

Zondag 23 december: 
Keulen - Andernach
Het landschap verandert snel en ter hoogte 
van Bonn komen wij oog in oog te staan met 
het beroemde Siebengebirge. Vandaag staat 
het plaatsje Andernach op het programma. 
De geschiedenis van deze stad gaat meer dan 
2000 jaar terug en het is één van de oudste 
stadjes aan de Rijn. 

Maandag 24 december: 
Andernach - Koblenz
Wij hoeven maar enkele uren te varen naar, 
het aan de monding van de Moezel en Rijn 
gelegen, Koblenz. Vandaag heeft u voldoen-
de tijd om deze mooie stad te verkennen of 
om naar de vesting Ehrenbreitstein te gaan. 

Kerst vieren tijdens een riviercruise is met niets te vergelijken. De beleving en de sfeer zijn 
echt uniek, zeker in de prachtige omgeving van de Rijn. De gezellige kerstversieringen en 
-activiteiten in de Duitse steden verhogen de ambiance. Bovendien geniet u aan boord 
van heerlijke diners en een prettige sfeer. 
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Kerstcruise Duitsland

7 dagen
v.a.  € 730,- Prijzen:

Vertrekdata  Poseidon
December  21
 
Hoofddek 
3p-hut  730
2p-hut  850
 
Promenadedek 
3p-hut (bovenbed)  730
2p-hut  925

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Poseidon 65

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) incl. avond  
eerder inschepen is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Poseidon (pag. 154 )

7-daagse Kerstcruise Duitsland  



Maandag 24 december: 
Hasselt - Antwerpen
Via het Albertkanaal varen we verder naar het 
bourgondische Antwerpen. In december is het 
gezellig wandelen in het kerstdorp op de Groen-
plaats. De sfeervolle kerstmuziek zorgt voor een 
unieke sfeer in het middeleeuwse centrum. Het 
treintje haalt u bij het schip op voor een mooie 
rondrit door Antwerpen(*). Na afloop wordt u 
midden in het centrum afgezet, zodat u op ei-
gen gelegenheid Antwerpen kunt ontdekken. 
We zullen de kerstnacht en ook Eerste Kerstdag 
doorbrengen in Antwerpen. Op deze speciale 
avond zal er later op de avond nog een midder-
nacht snackbuffet aangeboden worden.

Dinsdag 25 december: 
Antwerpen (hele dag)
Vandaag staat de hele dag in het teken van 
Kerstmis. Terwijl u rondkijkt in het  nabijgele-
gen centrum is aan boord de keukenbrigade 
druk in de weer met de voorbereidingen voor 
het heerlijke kerstdiner.

Woensdag 26 december: 
Antwerpen - Schoonhoven
We verlaten België weer en zetten koers naar 
het zilverstadje Schoonhoven. ‘s Avonds is er 
aan boord een bruisend afscheidsfeest. 

Donderdag 27 december: 
Schoonhoven - Arnhem
Via de Nederrijn varen we naar Arnhem waar 
we halverwege de middag deze onvergete-
lijke kerstreis zullen afsluiten.

• Welkomstcocktail

• Meerdere excursiemogelijkheden

• High Tea

• 8 dagen kerstsfeer

• Kerstavond met middernachtbuffet

• Champagnebrunch op Tweede Kerstdag 

• Een exclusief kerstdiner op Eerste  

  & Tweede Kerstdag

• Gehele reis live entertainment
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Donderdag 20 december: 
Arnhem - Cuijk
Vanaf 08.00 uur heten wij u van harte wel-
kom aan boord van de geheel in kerstsfeer 
gehulde Rembrandt van Rijn. Om 10.30 uur 
lichten wij het anker en zetten koers naar het 
in Brabant gelegen plaatsje Cuijk, waar wij in 
de loop van de middag zullen arriveren. De 
muzikant, die de gehele reis met u meevaart, 
zorgt voor een gezellige avond.

Vrijdag 21 december: 
Cuijk - Roermond
Tijdens het ontbijt vervolgen we de reis naar 
Roermond. In het centrum wordt het Mun-
sterplein omgetoverd tot een gezellige kerst-
markt. Naast een buitenschaatsbaan en een 
Glühwein Bar zijn er ook echte houten cha-
lets waaruit allerlei kerstartikelen maar ook  

heerlijke oliebollen, wafels en reibekuchen, 
worden aangeboden.

Zaterdag 22 december: 
Roermond - Maastricht
Maastricht maakt zich op voor de feestdagen. 
Feestelijke lichtjes sieren de stad. De histo-
rische winkelstraatjes ademen de speciale 
kerstsfeer. Op het Vrijthof vindt u een ijspiste 
en tal van andere attracties die met kerst te 
maken hebben. Tijdens een stadsrondrit(*) 
krijgt u op comfortabele wijze een compleet 
beeld van deze sfeervolle stad.

Zondag 23 december: 
Maastricht - Hasselt
In Hasselt brengen het kerstdorp en de reu-
zengrote kerstboom op het  Molenpoortplein 
u in een feestelijke kerststemming. Kerstlie-
deren gezongen door verschillende koren 
en een heerlijk hapje en een drankje zorgen  
voor een onvergetelijke dag.

Tijdens deze kerstcruise is sfeer het toverwoord. Natuurlijk aan boord, maar ook in alle 
plaatsen die we aandoen. Kerstmarkten, schaatsbanen, vrolijke verlichting, muziek en 
natuurlijk allerlei lekkers maken dit een Kerst om nooit te vergeten.
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Kerstcruise
Nederland & België

8 dagen
v.a.  € 840,- Prijzen:

Vertrekdata  Rembrandt
December  20
 
Hoofddek 
2p-hut  955
 
Promenadedek 
3p-hut  840
2p-hut  1.075
Suite 2-personen  1.990
Suite 3-personen  1.325

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en  

afhankelijk van de weersomstandigheden  
en waterstand.

•  Minimum aantal personen: Rembrandt 75

•  Het is niet mogelijk om de avond voor vertrek  
in te schepen.  

•   Taxi Service Direct (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te  
boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.
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8-daagse Kerstcruise Nederland & België  



Zondag 30 december: 
Boppard - Andernach
Wij verlaten Boppard in de ochtend en al 
gauw varen we langs Koblenz. Op het punt 
waar de Moezel en de Rijn samen komen, de 
Deutsche Eck, staat het standbeeld van Kei-
zer Wilhelm I. Het is dan nog maar een klein 
stukje varen naar Andernach. Dit was ooit één 
van de vijftig vestingwerken langs de Rijn. 
Achter de dikke stadsmuren vinden we nog 
veel overblijfselen van deze tijd.

Maandag 31 december: 
Andernach - Keulen
We komen tijdig in Keulen aan zodat u nog 
de gelegenheid heeft om door de lange, 
achter de Dom gelegen, winkelstraten te  
wandelen. Aan het begin van de middag zul-
len de winkels gaan sluiten en maakt iedereen 
zich op voor een gezellige Oudejaarsavond. 
Vanavond serveren wij een heerlijk galadiner. 
De muzikant zorgt voor een gezellige avond, 
terwijl u geniet van verukkelijke amuses.  
Om middernacht laten wij de champagne-
kurken knallen en wensen wij u een goed  
en gezond 2019! Met de, door vuurwerk ver-
lichte, Dom op de achtergrond zult u deze  
jaarwisseling niet snel vergeten.

Dinsdag 1 januari: 
Keulen - Düsseldorf
Op deze eerste dag van het nieuwe jaar  
kunt u het rustig aan doen. Een heerlijke 
champagnebrunch staat voor u klaar in het 
restaurant waardoor u nog wat langer van 
uw nachtrust kunt genieten. We varen rustig 
terug naar Düsseldorf. Maakt u eens een ver-
frissende wandeling over de Rijnpromenade 
of door de Altstadt!

Woensdag 2 januari: 
Düsseldorf - Arnhem
Gedurende de nacht zal het schip geruisloos 
het laatste traject van deze stijlvolle cruise  
afleggen. Na het ontbijt komen wij in Arnhem 
aan, waar wij afscheid van u nemen.

• Welkomstcocktail

• High Tea

• 11 dagen kerstsfeer

• Kerstavond met middernachtbuffet

•  Champagnebrunch op Tweede Kerstdag 

en Nieuwjaarsdag 

• Een exclusief kerstdiner op Eerste  

  & Tweede Kerstdag

• Gehele reis live entertainment
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Zondag 23 december: 
Arnhem
De inscheping vindt plaats tussen 19.00 en 
21.00 uur in Arnhem. Vanavond en de rest van 
de reis zal de muzikant zorg dragen voor extra 
gezelligheid aan boord. We blijven vannacht 
in Arnhem afgemeerd liggen.

Maandag 24 december: 
Arnhem - Düsseldorf
Al vroeg gooien wij de trossen los om naar 
onze eerste bestemming, Düsseldorf, te varen. 
De feestelijk verlichte straten in de Altstadt 
maken de kerstsfeer helemaal compleet. Het 
is kerstavond en als u wilt kunt u de nachtmis 
bijwonen in de nabij gelegen kerk. Later op 
de avond kunt u zich aan boord tegoed doen 
aan het middernachtbuffet. Prettig kerstfeest!

Dinsdag 25 december: 
Düsseldorf - Keulen
Na het kerstontbijt vervolgen wij onze reis 
naar Keulen. Natuurlijk mag vandaag een 

bezoek aan de imposante Keulse Dom niet 
ontbreken. Aan het einde van de middag is 
er in de sfeervolle lounge een kerstaperitief. 
De chef de cuisine heeft al zijn culinaire hoog-
standjes verwerkt in het overweldigende 
kerstdiner. Wij stellen het zeer op prijs wan-
neer u feestelijke kleding meeneemt voor 
deze speciale avond.

Woensdag 26 december: 
Keulen - Bonn
De ochtend zal beginnen met een heerlijke 
champagnebrunch. Ondertussen varen we 
naar Bonn. In het centrum van deze statige 
stad zijn verschillende mooie monumenten te 
zien. Het centrale marktplein wordt gedomi-
neerd door het in pastelkleuren beschilderde 
Altes Rathaus. Halverwege de middag zal er 
aan boord een High Tea geserveerd worden. 

Donderdag 27 december: 
Bonn - Koblenz
Na de lunch meren wij aan in Koblenz. U 

kunt hier de hele middag het gezellige cen-
trum verkennen of met de kabelbaan naar de  
hoog gelegen vesting Ehrenbreitstein gaan. 
Vanaf hier heeft u niet alleen een prachtig 
zicht op de stad Koblenz, maar ook op de Rijn 
en de Moezel. 

Vrijdag 28 december: 
Koblenz - Mainz
Vandaag varen wij door het romantische  
gedeelte van de Rijn. Vanaf het schip heeft u 
een prachtig uitzicht op de diverse burchten 
en kastelen. Ook de beroemde Loreley zullen 
wij passeren. Halverwege de middag komen 
wij in Mainz aan. Deze stad aan de Rijn heeft 
een historisch centrum met veel monumen-
ten waaronder de Dom en een diversiteit aan 
barokke architectuur.

Zaterdag 29 december: 
Mainz - Boppard
Stroomafwaarts passeren we nog een keer 
de Loreley waarna we aan het begin van de  
middag in het wijnstadje Boppard aanleggen. 
De promenade langs het water leidt u als van-
zelf naar het kleine, maar leuke centrum.

Tijdens deze cruise op het luxe schip Antonio Bellucci beleeft u de feestdagen wel heel 
erg stijlvol. Kerst en Nieuwjaar zal u vieren in een zeer bijzondere en feestelijke ambiance. 
De excellente verzorging aan boord en de culinaire bedrevenheid van de chef de cuisine 
zorgen voor een onvergetelijke ervaring.
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Kerst- en Nieuwjaarscruise

11 dagen
v.a.  € 1.365,- Prijzen:

Vertrekdata  A. Bellucci
December  23
 
Caravaggio-dek 
Standaard 2p-hut  1.365
Standaard + 2p-hut  1.415
 
Da Vinci-dek 
Standaard 2p-hut  1.475
Superior 2p-hut  1.500
Superior + 2p-hut  1.525
 
Bellucci-dek 
Superior 2p-hut  1.585
Superior + 2p-hut  1.640
Suite 2-personen  3.170

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Antonio Bellucci 85

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour) is bij te boeken  
voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Antonio Bellucci (pag. 162 )

11-daagse Kerst- en Nieuwjaarscruise  
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Kerst vieren net voorbij de Loreley, dat klinkt op 
papier al bijzonder en is in het echt nog mooier. 
Het feestelijke kerstdiner in Rüdesheim is er één 
om nooit te vergeten en onderweg zijn alle 
Duitse steden gehuld in een sfeervolle kerstam-
biance. U struint heerlijk rond op de Altmarkt 
in Keulen of de Bottlerplatz in Bonn en geniet 
volop van de indrukwekkende kerstsfeer.

Vr 21 december: Arnhem - Düsseldorf
Vanaf 08.00 uur kunt u inschepen aan de 
kade in Arnhem. Op de loopplank is de ge-
zellige kerstsfeer aan boord al merkbaar. Om 
09.30 uur wordt het anker gelicht en varen 
wij over de Rijn naar Düsseldorf, waar we in 
de loop van de avond aankomen.

Za 22 december: Düsseldorf - Keulen
Tijdens het ontbijt vervolgen wij onze reis en 
zetten koers naar de volgende bestemming, 
Keulen. In het gezellige centrum zijn meerdere 
kerstmarkten. Iedere kerstmarkt heeft een ei-
gen sfeer. De meest traditionele kerstmarkt 
vindt u op de Altmarkt’ bij de Keulse Dom. 

Zo 23 december: 
Keulen - Bonn - Andernach
In de ochtend verlaten we Keulen en zet-
ten we koers naar Bonn. Het centrum staat 
helemaal in het teken van kerst. Op en rond-
om de schitterend gedecoreerde pleinen 
Münsterplatz, Bottlerplatz en Friedenplatz 
worden diverse activiteiten georganiseerd. 
Daarnaast heeft Bonn tal van bezienswaar-
digheden en musea die absoluut een be-
zoekje waard zijn. Wij vervolgen de reis  
naar Andernach. Dit gezellige stadje is van 
oorsprong een Romeinse nederzetting. 

Ma 24 december: Andernach - Koblenz
Het landschap verandert nu zeer snel en ter 
hoogte van Königswinter komen wij oog 
in oog te staan met het beroemde Sieben-

gebirge. We zijn al vroeg in Koblenz, waar 
we ook de kerstnacht door zullen brengen.  
’s Avonds kunt u de nachtmis bijwonen in de 
Liebfrauenkirche. 

Di 25 december: Koblenz - Rüdesheim
Op eerste kerstdag verlaten wij tijdens het 
ontbijt Koblenz. Al gauw verheft de wereld-
beroemde Loreley zich hoog boven de gril-
lige rivier de Rijn. Na de middag meren wij af 
in Rüdesheim. De voorbereidingen van het 
heerlijke kerstdiner zijn ondertussen in volle 
gang. Ter verhoging van de kerstsfeer wordt 
feestelijke kleding ten zeerste op prijs gesteld. 

Wo 26 december: Rüdesheim - Linz
We gaan weer stroomafwaarts richting Linz 
waar we in de loop van de middag aanko-
men. De romantische steegjes en een schil-
derachtige historische binnenstad maken  
dat Linz een populair en druk bezocht 
plaatsje aan de Rijn is. 

Do 27 december: Linz - Düsseldorf
We passeren wederom de machtige steden 
Bonn en Keulen. In de vermaarde Altstadt 
van Düsseldorf is het onder het genot van 
een glaasje Alt gezellig toeven. We beëindi-
gen deze mooie dag met een bruisend af-
scheidsfeest. 

Vr 28 december: Düsseldorf - Arnhem
Tijdens de lunch arriveren wij weer in  
Arnhem. Wat ons rest is u een prettige 
jaarwisseling te wensen en wij hopen u in 
2019 wederom op één van onze schepen te  
mogen begroeten.

• Welkomstcocktail

• Sfeervol kerstfeest

• Gehele reis live entertainment

• Speciaal kerstmenu

Het nieuwe jaar vieren op het water is een onver-
getelijke gebeurtenis. De gezelligheid aan boord, 
de sfeervolle ambiance in de omgeving en de 
dynamiek van onze hoofdstad zijn de perfecte 
ingrediënten voor een feest met allure. En de reis 
over het water naar dit hoogtepunt is een prach-
tig begin van het jaar. 

Zaterdag 29 december: 
Arnhem - Deventer:
Tussen 8.00 en 9.00 uur verwelkomen wij 
u in Arnhem aan boord van de Calypso. De 
sfeervolle entourage en de gastvrije beman-
ning zorgen ervoor dat u zich snel thuis zult  
voelen. Wanneer alle passagiers aan boord zijn, 
gooien we de trossen los en zetten koers naar 
Deventer waar wij de eerste nacht zullen door-
brengen.

Zondag 30 december: 
Deventer - Kampen - Hoorn
Na een vroege afvaart arriveren we in de loop 
van de ochtend in Kampen. Hier kunt u een 
wandeling maken door de smalle straatjes 
van deze Hanzestad. Tijdens de lunch vervol-
gen wij de reis naar Hoorn. Het is vanaf onze  
ligplaats slechts een paar honderd meter lopen 
naar het sfeervol verlichte centrum. Ook van-
avond zorgt de muzikant voor een gezellige 
sfeer aan boord. 

Maandag 31 december: 
Hoorn - Amsterdam
Vandaag zetten we koers naar Amsterdam, dat 
zich opmaakt voor een zinderende jaarwisse-
ling. In de namiddag kunt u deelnemen aan 
een grachtenrondvaart(*) door Amsterdam. 

Eenmaal terug aan boord van de Calypso staat 
u een onvergetelijke oudejaarsavond te wach-
ten. We beginnen de avond met het diner. 
Daarna nodigen wij u uit in de lounge om daar 
met een groot feest het jaar 2019 in te luiden. 
Om middernacht laten wij de kurken knallen 
en is er een middernachtsnack. De muziek 
speelt door tot in de kleine uurtjes. Wij wensen 
u veel geluk en gezondheid voor het jaar 2019. 

Dinsdag 1 januari: 
Amsterdam - Wijk bij Duurstede
Wij kunnen ons voorstellen dat u vandaag niet 
zo vroeg uit bed komt. Het ontbijt serveren 
we dan ook een uurtje later dan gebruikelijk.  
Via het Amsterdam-Rijnkanaal komen we  
bij Wijk bij Duurstede aan, onze volgende  
bestemming. Vandaag staat het Captains  
Dinner op het programma met aansluitend 
een daverend afscheidsfeest. 

Woensdag 2 januari: 
Wijk bij Duurstede - Arnhem
De Nederrijn brengt ons weer terug in Arnhem 
waar wij tijdens de lunch arriveren. Wij zijn er 
zeker van dat u door deelname aan deze unie-
ke reis een goede start heeft gemaakt van het 
nieuwe jaar.

• Welkomstcocktail

• Feestelijke jaarwisseling

• Gehele reis live entertainment

• Captains Dinner

Een feestelijk Nieuwjaar

Ervaar de Kerstsfeer

5 dagen
v.a.  € 530,-

8 dagen
v.a.  € 850,-

Calypso (pag. 160 )

8-daagse Ervaar de Kerstsfeer

Prijzen:

Vertrekdata  Calypso
December  21
 
Hoofddek 
2p-hut B  910
2p-hut  945
 
Promenadedek 
3p-hut  850
2p-hut B  980
2p-hut  1.020
1p-hut  1.275

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s.
•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke-

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Calypso 60

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond 
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond  
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.

Calypso (pag. 160 )

5-daagse Een feestelijk Nieuwjaar

Prijzen:

Vertrekdata  Calypso
December  29
 
Hoofddek 
2p-hut B  570
2p-hut  585
 
Promenadedek 
3p-hut  530
2p-hut B  610
2p-hut  630
1p-hut  790

Extra informatie:

•  Alle prijzen zijn per persoon in euro’s en zijn  
exclusief bij te boeken extra opties.

•  Alle (beschreven) excursies zijn exclusief(*).
•  Vaarschema’s zijn onder voorbehoud en afhanke- 

lijk van de weersomstandigheden en waterstand.
•  Minimum aantal personen: Calypso 60

•   Het is mogelijk om voor € 35,- p.p. de avond  
voor vertrek in te schepen. 

•   Taxi-Direct Service (retour) is bij te boeken  
voor € 99,- p.p. 

•   Busvervoer Antwerpen (retour, incl. avond  
eerder inschepen) is bij te boeken voor € 95,- p.p.

• Voor informatie verwijzen wij u naar pagina 166.Rotterdam
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De comfortabele Salvinia heeft met haar 
drie dekken ruimte voor 124 passagiers. In 
de ruime en smaakvol ingerichte lounge zit 
u hoog boven het water, waardoor u een 
prachtig uitzicht heeft op de langsglijdende 

landschappen. Omdat de Salvinia spud-
palen heeft, kunnen we aanleggen waar 
we willen. Ook als er geen steiger is. Met de 
kleine tender brengen we u dan aan wal. 

De bar en de dansvloer in de lounge zijn prima 
plekken voor een avond gezelligheid. Wilt u lie-
ver ontspannen? Neem dan eens plaats in een 
massagestoel. Vanuit de lounge kunt u zo de 
stuurhut binnenlopen. Hier staan banken van-
waar u op uw gemak de handelingen van de 
kapitein of de stuurman kunt volgen. Of u gaat 
eens het zonnedek op. Onder de overkapping 
staan enkele fitnessapparaten en diverse zit-
jes. Het ruime restaurant bevindt zich een dek 
lager en heeft natuurlijk grote ramen. Voor in 
het schip op het hoofddek vindt u een ontspan-
ningsruimte met grote whirlpool, sauna, zonne-
cabine, fitnessapparatuur, massagestoel, toilet 
en een grote doucheruimte.

Hut-accommodatie
In alle hutten zijn volop faciliteiten, zoals een 
douche en toilet, aparte wastafel, föhn, tele-
visie, een kluisje, bergruimte, regelbare air-
conditioning en twee aparte bedden, waar-
van er één overdag wordt omgebouwd tot 
een bankje. De hutten 130 en 131 hebben 

dezelfde faciliteiten, maar dan met een vrij-
staand tweepersoonsbed. In de 3-pers. hut is 
het derde bed alleen geschikt voor kinderen. 
Deze hut is iets groter dan de 2-pers. hut. De 
twee 3-pers. hutten op het hoofddek zijn ook te 
boeken voor 2 personen. Deze staan vermeld 
in de prijstabel als 2-pers. hut Plus. De 2-pers. 
B-hut is een fractie kleiner dan de standaard 
2-pers. hut. Ook zijn er zeven 1-pers. hutten.  
De 2-pers. hutten op het promenadedek heb-
ben grotere ramen dan die op het hoofddek. De 
ramen op het hoofddek zijn hoger geplaatst. 

Bereikbaarheid
Tussen de verschillende dekken is een perso-
nenlift voor zes personen.

Verzorging
Aan boord van de Salvinia begint u de dag 
met een royaal ontbijtbuffet. U bepaalt zelf 
wanneer, want er is geen eindtijd. In de loop 
van de ochtend verandert het buffet in een 
lunchbuffet. Het diner serveren we aan tafel.

De barkaarten, souvenirs en excursies kunnen 
contant betaald worden. Bedragen van € 20,- 
of hoger, kunnen gepint worden.
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Scheepsindeling

Salondek
• Lounge met dansvloer en bar

Zonnedek
• Lift naar de lager gelegen dekken

Promenadedek
• 25 tweepersoonshutten
• 01 driepersoonshut (bovenbed)
• 04 éénpersoonshutten
• Restaurant en keuken
•  Hal met receptie en souvenirverkoop, grote 

boekenkast, lift naar de andere dekken

Hoofddek
• 29 tweepersoonshutten
• 02 driepersoonshutten (bovenbed)
• 03 éénpersoonshutten
• Lift naar de hoger gelegen dekken
• Zonnecabine, whirlpool, sauna,  
 grote doucheruimte, toilet

Technische gegevens

• Lengte     91,50 m
• Breedte         10,00 m
• Diepgang         1,50 m
• Spanning         220 Volt
• Motoren         2 x 865 PK
• Boegschroef         2 x 200 PK
• Sprinklerinstallatie
• Elektronisch kaartsysteem
• Complete radar -en zenduitrusting
•  GRATIS WiFi (beperkte ontvangst) in het 

restaurant, lounge en hal.

Eigenaar van het m.p.s. Salvinia 
en uitvoerder van de reizen met dit 
schip is Salvinia B.V. - Papendrecht.

Kijk op onze website voor meer informatie.

Scheepsplattegrond Salvinia

   1-persoonshut met douche en toilet
    2-persoonshut met douche en toilet
     2-persoonshut met douche en toilet 

(2-pers. bed)

   2-persoonshut met douche en toilet-B
   3-persoonshut met douche en toilet/ 

2-persoonshut Plus
   Solarium        Lift

m.p.s. Salvinia
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05 Bollencruise 18
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06 Hanzestedencruise 24
06 IJsselmeerspecial  26
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04 Kerstmarktcruise Bonn,  
 Keulen & Düsseldorf 137



Een riviercruise met de luxueuze  
Rembrandt van Rijn is beslist een 
aanrader. Met zijn fraaie interieur en 
de uitmuntende verzorging aan boord, 
staat de Rembrandt van Rijn met recht 
als exclusief te boek. Het schip is royaal 
opgezet, met een riante entree, een groot 
restaurant en ruime hutten. 

De prachtige kleuren en mooie materia-
len zorgen voor een warme uitstraling. 

De entree op het promenadedek lijkt zo uit een 
chique hotel te komen. Verder naar voren vindt 
u de gezellige Captains-Corner, de lounge, met 
een dansvloer en een gezellige bar. Vanuit het 
sfeervolle restaurant heeft u door de grote  
ramen een prachtig uitzicht op de omgeving. 

Bereikbaarheid
Het hoofddek bereikt u per trap of lift vanaf 
het promenadedek. Het zonnedek is per trap 
of stoellift te bereiken. Onder de grote over-
kapping van het zonnedek vindt u diverse  
fitnessapparaten en een aantal zitjes. Verder 
naar achteren ligt u heerlijk onder de blauwe 
hemel op de ligbedden of neemt u plaats op 
de terrasstoelen. 

Suites
Op het promenadedek bevinden zich vier prach-
tige suites. Ze zijn luxe uitgevoerd met een dub-
bel bed, voldoende kastruimte, televisie, minisafe, 
telefoon, badjas en slippers. Het klimaat regelt u 
met de airconditioning en verder vindt u er naast 

de minibar, ook koffie-en theefaciliteiten. Door 
de twee glazen schuifdeuren, beide met Franse 
balkons, mist u niets van de omgeving.

Hutten
De standaard tweepersoonshutten zijn voor-
zien van een douche, toilet, televisie, kluisje, 
bureau, telefoon, föhn, regelbare aircon- 
ditioning en volop bergruimte. De bedden 
klappen we overdag omhoog, waardoor er 
twee comfortabele banken tevoorschijn ko-
men. Alle hutten hebben grote ramen, die u 
deels kunt openschuiven. De 3-persoonhut is 
voorzien van 3 lage bedden.

Verzorging
’s Morgens geniet u van een heerlijk uitge-
breid ontbijtbuffet. De lunch serveren we 
deels vanaf het buffet en deels aan tafel.  
Bij het 4-gangendiner, dat aan tafel wordt  
geserveerd, heeft u keuze uit verschillende 
voor-, hoofd- en nagerechten. Consumpties, 
excursies en souvenirs aan boord boeken we 
op uw hutnummer, zodat u alles in één keer 
aan het einde van de reis contant, met pin of 
met een creditcard kunt afrekenen.

m.p.s. Rembrandt van Rijn

Bestemmingen
Dgn. Bestemming Pag.
04 Snoepreisje Duitsland 67
06 Spijs & Wijn op de romantische   
 Rijn 82
06 Die schöne Loreley 84
07 Puur Nederland 40
07 Wijnfeesten aan de Moezel 86
07 Cochem en Boppard 94
08 Nederland en België 48
10 Texel en IJsselmeer 56
12 Wenen, Bratislava en Budapest 128
13 Vierlandencruise naar Basel 116
13 Saarlouis 118
14 Passau - Arnhem 126
15 Arnhem - Passau 124
08 Kerstcruise Nederland & België 140

148 149

14
cruises

Scheepsindeling

Zonnedek
• Fitnessapparatuur
• Stoellift naar het promenadedek

Promenadedek
• 22 tweepersoonshutten
• 01 driepersoonshut
• 04 suites (21m2)
• Hal met receptie
• Souvenirshop
• Lounge met bar en dansvloer
• Personenlift naar het hoofddek

Hoofddek:
• 32 tweepersoonshutten
• Restaurant en keuken
• Bibliotheek

Technische gegevens

• Lengte  110,00 m
• Breedte  10,50 m
• Diepgang  1,40 m
• Spanning  220 Volt
• Motoren  2 x 973 PK
• Boegschroef  550 PK
• Complete radar- en zenduitrusting
•  GRATIS WiFi op hele schip (voor één  

toestel per hut, meerdere toestellen  
tegen betaling) in alle landen.

  

Eigenaar van het m.p.s. Rembrandt van Rijn
en uitvoerder van de reizen met dit schip is
Tondia B.V. - Schaijk.

Kijk op onze website voor meer informatie.

  

Scheepsplattegrond Rembrandt van Rijn

TO
IL

.

   2-persoonshut met douche en toilet 
   lift

   3-persoonshut met douche en toilet
   2-persoons suites

suite
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De Azolla heeft ruimte voor 90 passagiers 
op haar drie dekken. Het schip is niet zo 
groot waardoor het ook prima uit de voeten 
kan op de kleinere vaarwegen. Deze flexibili-
teit en de ongedwongen sfeer aan boord 
maken de Azolla bij veel reizigers favoriet.

Het deels overkapte zonnedek heeft gemak-
kelijke stoelen om heerlijk in te ontspannen. 
Er is zelfs een klein verwarmd zwembad met 
jetstream en er zijn enkele fitnessapparaten. 
De gezellige lounge met bar en restaurant 
vindt u op het promenadedek. En het hele 
schip, dus ook uw hut, heeft airconditioning.

Hut-accommodatie
Alle hutten aan boord hebben een douche, 
toilet, televisie, kluisje, volop bergruimte en 
regelbare airconditioning die u zelf kunt in-
stellen. De B-hutten op het hoofddek zijn een 
fractie kleiner dan de standaard 2-pers. hutten. 
De C-hutten hebben een tweepersoonsbed 
dat maar aan een kant vrij is om in- en uit te 
stappen. Alle andere hutten hebben gewone 
eenpersoonsbedden, maar de driepersoons-
hut heeft een 1-pers. bed en eenstapelbed.  
De hutten op het promenadedek zijn ideaal 
voor mensen die wat minder goed ter been zijn.

Bereikbaarheid: 
Vanaf het promenadedek zijn het zonnedek 
en een deel van hutaccommodaties op het 
hoofddek per trap en traplift bereikbaar. 
De in het voorschip gelegen hutten op het 
hoofddek 1 t/m 17 zijn uitsluitend per trap 
bereikbaar.

Verzorging
Ontbijt en lunch serveren we vanaf het uit-
gebreide buffet in het restaurant. De attente 
bemanning serveert het diner aan tafel. 
Hierbij heeft u dagelijks een keuze uit twee 
hoofdgerechten. Ze staan voor u klaar om 
uw reis tiptop te verzorgen. Consumpties 
aan boord boeken we op uw hutnummer, 
zodat u alles in één keer aan het einde van 
de reis contant, of met pin kunt afrekenen. 
Excursies en souvenirs gaan uitsluitend te-
gen contante betaling.

m.p.s. Azolla

Bestemmingen
Dgn. Bestemming Pag.
06 Noord-Nederland 22
06 Zeeland 28
06 Midden Nederland 29
06 Kaartcruise Zeeland - Brugge 30
06 Antwerpen 31
06 Maastricht 32
06 Rüdesheim 78
06 Cochem 80
10 Rondreis Holland 50
10 Dinant  52
10 Gent en Brugge 54
10 Heidelberg en Eberbach 100

Scheepsindeling

Zonnedek
• Deels overdekt verwarmd terras
• Klein verwarmd zwembad met jetstream
• Douchegelegenheid
• Fitnessapparatuur
• Zitjes en zonnebedden
• Traplift (max. 125 kg) naar het promena-
dedek

Promenadedek
• 09 tweepersoonshutten
• 01 éénpersoonshut
• Hal met receptie en souvenirshop
• Lounge met bar en dansvloer
• Restaurant en keuken
•  Traplift 1 (max. 125 kg) naar het hoofddek 

(hut 20-29)
•  Traplift 2 (max. 125 kg) naar het hoofddek 

(hut 33-42)
•  Traplift    (max. 125 kg) naar het zonnedek

Hoofddek
• 34 tweepersoonshutten
• 01 driepersoonshut (bovenbed)
•  Traplift 1 (max. 125 kg) naar het  

promenadedek (hut 20-29)
•  Traplift 2 (max. 125 kg) naar het  

promenadedek (hut 33-42)

Technische gegevens

• Lengte     76,50 m
• Breedte         7,85 m
• Diepgang         1,40 m
• Spanning         220 Volt
• Motoren         2 x 550 PK
• Boegschroef         200 PK
• Complete radar- en zenduitrusting
•  GRATIS WiFi op hele schip (beperkt  

ontvangst) in alle landen behalve België.   

Eigenaar van het m.p.s. Azolla en 
uitvoerder van de reizen met dit schip is 
Vranken River Cruises B.V. - Arnhem.

Kijk op onze website voor meer informatie.

Scheepsplattegrond Azolla

   1-persoonshut met douche en toilet
   2-persoonshut met douche en toilet B
   2-persoonshut met douche en toilet 
   2-persoonshut met douche en toilet C 

(2-pers. bed)

   3-persoonshut met douche en toilet
   Invalidentoilet

De voorste hutten op het hoofddek (hut 1 
t/m 17) zijn alleen per trap bereikbaar. 



152 153

11
cruises

De naam Statendam past uitstekend bij dit 
imposante en statige schip. Met een capa-
citeit van 188 passagiers is het één van de 
grootste riviercruiseschepen in Nederland. 
Een echte klassieker, sfeervol ingericht met 
een gezellige nostalgische bar.

Het zonnedek heeft twee overdekte gedeeltes 
en veel gezellige zitjes. Ook is er een schaakbord 
en een 4-holes putting-green. Rondom het, tot 

29 °C verwarmde, zwembad vindt u heerlijke lig-
bedden. Vanaf het hooggelegen salondek heeft 
u een prachtig uitzicht. Binnen zit u heerlijk in 
de sfeervolle lounge of drinkt u een drankje in 
de smaakvol ingerichte bar. In het restaurant op 
het salondek geniet u tijdens uw maaltijden van 
het uitzicht. Op het verwarmde overdekte terras 
achter op het salondek kunt u gezellig zitten of 
gebruik maken van de fitnessapparatuur. In de 
centrale hal vindt u de receptie, een gezellige 
zithoek en een computer met internet.

Hut-accommodatie
De hutten bevinden zich op het promenade-
dek en op het hoofddek. Uw onderkomen aan 
boord van de Statendam is zeer comfortabel, 
met een douche, toilet, föhn, kluisje, televisie, 
telefoon, centraal geregelde airconditioning 
en veel kastruimte. De tweepersoonshutten 
hebben twee losse bedden. Overdag bou-
wen we die om in twee comfortabele sofa’s. 
Alle 2-persoonshutten zijn vrijwel gelijk van  
afmeting, behalve de kleinere B-hutten. Ook 
alle 1-persoonshutten zijn vrijwel gelijk van 
afmeting, behalve de 2 kleinere B-hutten. 

De 3-persoonshutten zijn net zo groot als de 
2-persoonshutten maar hebben 2 losse bed-
den en een bovenbed (alleen geschikt voor 
een kind) dat overdag omhoog wordt geklapt.

Bereikbaarheid
Alle dekken, dus ook de hutaccommodaties, 
zijn per trap of stoellift (max. 125kg) bereik-
baar. Wanneer u gebruik moet maken van een 
stoellift, is het raadzaam een hut op het prome-
nadedek te boeken. 

Verzorging
Het royale ontbijtbuffet staat in het panorama-
restaurant op meerdere plaatsen. Ook de koude 
en warme lunch met saladebuffet vindt u daar. 
Het dagelijkse diner, met thema-avonden,  
keuzemenu’s en natuurlijk een stijlvol Cap-
tains Dinner, is zeer gevarieerd. ‘s Ochtends en  
’s middags serveren we thee en koffie en ’s avonds 
een snack. Consumpties aan boord betaalt u met 
een zogenaamde key-card welke u kunt opwaar-
deren bij de receptie. Dit kan contant, met pin of 
met een creditcard. Excursies en souvenirs gaan 
uitsluitend tegen contante betaling.

m.p.s. Statendam

Bestemmingen
Dgn. Bestemming Pag.
04 Minicruise Middenrijn  65
05 Van Keulen naar Boppard 70
05 Naar Keulen en Boppard 71
06 Paascruise Cochem   74
07 Mainz 88
07 Boppard & Cochem 92
09 Cochem & Rüdesheim 98
10 Bernkastel 106
11 Straatsburg 108
13 Bernkastel & Mainz 110
13 Breisach ‘Zwitserland’ 112

Scheepsindeling

Zonnedek
• 2 overdekte gedeeltes
• Verwarmd zwembad (29 °C en 7,5 x 3,3 m)
• 4 Holes Putting Green, schaakspel
• Stoellift naar het salondek (tot 125kg)

Salondek:
• Panoramalounge met dansvloer
• Gezellige bar
• Panoramarestaurant
• Stoellift naar promenadedek (tot 125kg)
•  Verwarmd overdekt terras met fitnessap-

paratuur

Promenadedek:
• 49 tweepersoonshutten
• 01 éénpersoonshut
• Entree met receptie en ruime zithoek
• Souvenirvitrines
• Stoellift naar het hoofddek (tot 125kg)

Hoofddek:
• 02 driepersoonshutten
• 37 tweepersoonshutten
• 09 éénpersoonshutten
• Stoellift naar het promenadedek (tot 
125kg)

Technische gegevens

• Lengte  104,50 m
• Breedte  11,60 m
• Diepgang  1,55 m
• Spanning  220 Volt
• Motoren  4 x 450 Pk
• Boegschroef  300 Pk
• Complete radar- en zenduitrusting
•  GRATIS WiFi in de lounge, bar, hal en 

restaurant in alle landen.

Eigenaar van het m.p.s. Statendam en 
uitvoerder van de reizen met dit schip is 
Royal River Line AG - Basel.

Kijk op onze website voor meer informatie.

Scheepsplattegrond Statendam

   1-persoonshut met douche en toilet
   1-persoonshut met douche en toilet-B
   2-persoonshut met douche en toilet-B

   2-persoonshut met douche en toilet
   3-persoonshut met douche en toilet
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Aan boord van dit prachtige intieme schip 
ontbreekt het u aan niets. De ongedwon-
gen sfeer en hoogstaande service maken 
van elke reis een waar genoegen. Niet voor 
niets keren veel gasten regelmatig terug 
aan boord.

Kenmerkend aan het eigentijdse interieur 
van de Poseidon zijn de met zorg uitgekozen 
houtsoorten en warme stoffering. In de cen-
traal gelegen hal met de receptie voelt u zich 
direct welkom. De lounge heeft comfortabele 
zitjes van waaruit u geniet van de voorbijglij-
dende omgeving, onder het genot van een 
cocktail, sapje of biertje. Het restaurant op het 
hoofddek heeft grote ramen, net zoals alle 
hutten. Vanaf het ruime zonnedek geniet u 
optimaal van het uitzicht.

Hut-accommodatie
Uw kamer is met zorg samengesteld. Zo be-
schikt u over comfortabele bedden, een naar 
wens in te stellen airconditioning, televisie, 
kluisje, voldoende kastruimte, een bureau-
tje en een groot schuifraam. De badkamer is 
voorzien van een wastafel, douche en toilet. 
Met uw mobiel, tablet of laptop kunt u via 
Wi-Fi zo het internet op. Overdag klapt de be-

manning één bed op tot een bankje. De enige 
uitzonderingen zijn de 3-persoonshutten. De 
3-persoonshut op het promenadedek (120) is 
voorzien van 2 losse bedden en een boven-
bed. De 3-persoonshut op het hoofddek (3) 
heeft 3 lage bedden.

Bereikbaarheid
Vanuit de centraal gelegen hal kunt u per trap 
of stoellift naar het zonnedek en het lager 
gelegen restaurant. Ook de kamers op het 
hoofddek zijn per trap of stoellift (max. 120 
kg) te bereiken.

Verzorging
Vroege vogels kunnen voor het ontbijt al 
genieten van een vers kopje koffie of thee. 
Daarna serveren we in het restaurant een ro-
yaal ontbijtbuffet. In de loop van de ochtend 
serveren we koffie of thee in de lounge of met 
mooi weer op het zonnedek, soms met iets 
extra’s erbij. Bij de middagvaarten is er zelfs 
een High Tea. De gratis koffiecorner, gelegen 
in de centrale hal, is dag en nacht beschikbaar.

De lunch serveren we deels vanaf het buffet 
en deels aan tafel. Bij het 4-gangendiner, dat 
aan tafel wordt geserveerd, heeft u keuze uit 
verschillende hoofd- en nagerechten. 

Al uw uitgaven aan boord zoals consumpties, 
souvenirs en uw excursies worden op uw 
boordrekening geboekt die u aan het einde 
van uw reis zowel contant, met pin of met  
creditcard kunt betalen. 

m.p.s. Poseidon

Bestemmingen
Dgn. Bestemming Pag.
06 Paascruise Nederland 20
11 Nederland op z’n mooist   58
13 Zuid-Nederland en België 60
13 Noord-Nederland, Emden, Leer 62
13 Basel 114
13 Luxemburg 120
07 Kerstcruise Duitsland 138

Scheepsindeling

Zonnedek
• Fitnessapparatuur
• Stoellift naar het promenadedek (max 120 kg)
• Zitjes en zonnebedden

Promenadedek
• 25 tweepersoonshutten
• 01 driepersoonshut (bovenbed)
• Hal met receptie
• Lounge met bar en dansvloer
• Stoellift naar het restaurant (max 120 kg)
• Stoellift naar het hoofddek (max 120 kg)

Hoofddek
• 22 tweepersoonshutten
• 01 driepersoonshut
• Restaurant en keuken
• Stoellift naar het promenadedek  (max 120 kg)

Technische gegevens

• Lengte  78,00 m
• Breedte  10,50 m
• Diepgang  1,30 m
• Spanning  220 Volt
• Motoren  2 x 735 PK
• Boegschroef  200 PK
• Complete radar- en zenduitrusting
•  GRATIS WiFi op hele schip  

(beperkt ontvangst) in alle landen

Eigenaar van het m.p.s. Poseidon
en uitvoerder van de reizen met dit
schip is Filmar B.V. - Oss.

Kijk op onze website voor meer informatie.

Scheepsplattegrond Poseidon
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   2-persoonshut met douche en toilet 

   3-persoonshut met douche en toilet

De hutten op het hoofddek zijn alleen 

per trap bereikbaar.
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De Da Vinci is zonder twijfel één van de 
mooiste passagiersschepen van Nederland. 
Dit moderne schip heeft het uiterlijk van 
een groot jacht en daar horen natuurlijk 
allerlei hedendaagse gemakken bij. Die ma-
ken van uw cruise een onvergetelijke trip.

De Da Vinci is een schip met veel ruimte voor 
haar 110 passagiers en heeft een zeer exclu-
sieve uitstraling. Dat ziet u overal in terug. De 

grote wenteltrap naar het hoofddek wordt 
onder andere omringd door de receptie, 
een personenlift en de bibliotheek met een  
gezellig zitje. Verder naar voren vindt u de 
sfeervolle lounge met een dansvloer en grote 
bar. Op het hoofddek vindt u het restaurant. 
Buiten op het zonnedek is er volop ruimte, 
met onder de overkapping een extra lounge. 
Overal op het schip heeft u een prachtig uit-
zicht door de grote ramen. Verder is er aan 
boord een sauna en een fitnessruimte met 
moderne fitnessapparaten.

Bereikbaarheid
Het hoofddek bereikt u vanaf het promena-
dedek via meerdere trappen of met de perso-
nenlift. Naar het zonnedek zijn er drie trappen  
waarvan er één is voorzien van een stoellift. 

Hut-accommodatie
De hutten zijn royaal ingericht met twee bedden 
die overdag worden opgeklapt. Hierdoor komen 

er twee comfortabele zitplaatsen tevoorschijn. 
Er is ruim voldoende kastruimte en natuurlijk 
zijn alle hutten voorzien van grote ramen, regel-
bare airconditioning, een kluisje en een televisie. 
In de badkamer vindt u een afsluitbare douche, 
een toilet, een wastafel en een föhn. Alle hutten 
hebben dezelfde afmeting, behalve de éénper-
soonshutten, die zijn iets kleiner.

Verzorging
De dag begint met een uitgebreid ontbijtbuf-
fet. Bij de lunch kiest u uit de gerechten van 
het buffet of een warm gerecht dat aan tafel 
wordt geserveerd. Bij het 4-gangendiner, dat 
aan tafel wordt geserveerd, heeft u keuze uit 
verschillende voor-, hoofd- en nagerechten. 
Consumpties, excursies en souvenirs aan 
boord boeken we op uw hutnummer, zodat 
u alles in één keer aan het einde van de reis 
contant, met pin of met een creditcard kunt 
afrekenen. Laat u eens heerlijk verwennen 
aan boord van dit prachtige schip.

Bestemmingen

Dgn. Bestemming Pag.
04 Snoepreisje Duitsland 67
06 Rijn in Vlammen 76
07 Nederlands Erfgoed 38
07 Cochem en Boppard 94
12 Wenen, Bratislava en Budapest 128
12 Wenen, Passau en Würzburg 130
13 Vierlandencruise naar Basel 116

Scheepsindeling

Zonnedek
• Overdekte lounge
• Stoellift naar het promenadedek
• Zitjes en zonnebedden

Promenadedek
• 25 tweepersoonshutten
• 02 éénpersoonshutten
• Grote hal met receptie
• Bibliotheek
• Lounge met bar en dansvloer
• Normale lift naar het hoofddek

Hoofddek
• 28 tweepersoonshutten
• 02 éénpersoonshutten
• Restaurant en keuken
• Souvenirshop
• Sauna
• Fitnessruimte

Technische gegevens

• Lengte  104,50 m
• Breedte  11,40 m
• Diepgang  1,20 m
• Spanning  220 Volt
• Motoren  2 x 550 PK
• Boegschroef  350 PK
• Complete radar- en zenduitrusting
•  GRATIS WiFi op hele schip (voor één  

toestel per hut, meerdere toestellen  
tegen betaling) in alle landen.

Eigenaar van het m.p.s. Da Vinci en
uitvoerder van de reizen met dit schip 
is Mediship AG - Basel.

Kijk op onze website voor meer informatie.

Scheepsplattegrond Da Vinci
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   1-persoonshut met douche en toilet
   lift

   2-persoonshut met douche en toilet

m.p.s. Da Vinci
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De Horizon is een prachtig cruiseschip. 
Door de warme kleuren in het interieur en 
het vriendelijke en behulpzame personeel 
voelt u zich al snel thuis. En samen met 
de 98 passagiers ontstaat er een gezellige 
sfeer aan boord. Tel daarbij een ruime 
keuze uit de mooiste bestemmingen op 
en u heeft en onvergetelijke vakantie.

Het schip heeft drie dekken. Op het prome-
nadedek vindt u een ruime en uitnodigende 

lounge met een grote bar en een dansvloer. 
Door de royale ramen mist u niets van de 
mooie omgeving. De lounge bereikt u vanuit 
de centraal gelegen hal, waar ook de receptie 
en de souvenirvitrines zijn. Het restaurant 
bevindt zich op het achterste gedeelte van 
het promenadedek en is ook te bereiken 
vanuit de hal. Op het zonnedek staan stoelen  
en ligstoelen om heerlijk te ontspannen 
in de buitenlucht. Onder de overkapping 
staan hometrainers klaar voor als u zich even  
lekker wilt inspannen.

Hut-accommodatie
De elegante lichtgekleurde panelen in de 
hutten zorgen voor een moderne en ruime 
ambiance. De hutten hebben allemaal een 
televisie, grote ramen die open kunnen en een 
badkamer met douche, toilet en wastafel. 
Haardrogers zijn op verzoek beschikbaar.  
Met de airconditioning regelt u zelf het  
klimaat in uw hut en elke hut heeft volop 

bergruimte voor uw bagage. Overdag klap-
pen we één bed weg en het andere wordt 
omgetoverd tot een comfortabele bank.  
De bedden in de B-hutten zijn iets verhoogd. 
De 3-persoonshut is uitgerust met twee 
klapbedden en een bovenbed.

Bereikbaarheid
Vanaf het promenadedek zijn het zonnedek 
en de voorin gelegen hutten op het hoofd-
dek per trap en stoellift bereikbaar. De in het 
achterschip gelegen hutten op het hoofddek 
zijn uitsluitend per trap bereikbaar.

Verzorging
Ontbijt en lunch serveren we vanaf het  
buffet in het restaurant. Het diner serveren 
we aan tafel.

De consumpties, souvenirs en uw excursies 
kunt u alleen contant betalen. 

m.p.s. Horizon

Bestemmingen
Dgn. Bestemming Pag.
07 Fietscruise Friesland   14
07 Fietscruise Rijn & Moezel 15
07 Groene Hart en de Randmeren 42
07 Maastricht met een vleugje België 44
07 Romantische Rijn 90
07 Sprookjesachtige Moezel   96
08 Nederland & België 46

Scheepsindeling

Zonnedek
• Fitnessapparatuur
• Stoellift naar het promenadedek

Promenadedek
• 16 tweepersoons hutten
•  Stoellift naar het voorste deel van het
   hoofddek (hut 121 t/m 136)
• Hal met receptie
• Lounge met bar en dansvloer

Hoofddek
• 01 eenpersoons hut
•  02 tweepersoons B-hutten met  

verhoogde bedden
• 29 tweepersoons hutten
• 01 driepersoons hut (bovenbed)

Technische gegevens

• Lengte  80,00 m
• Breedte  9,20 m
• Diepgang  1,40 m
• Spanning  220 Volt
• Motoren  2 x 860 PK
• Boegschroef  320 PK
• Complete radar- en zenduitrusting
•  GRATIS WiFi in de lounge, bar en hal 

(beperkt ontvangst) in alle landen.  

Eigenaar van het m.p.s. Horizon en 
uitvoerder van de reizen met dit schip is 
Horizon Cruises Rotterdam.

Kijk op onze website voor meer informatie.

Scheepsplattegrond Horizon
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   1-persoonshut met douche en toilet
   2-persoonshut met douche en toilet
   3-persoonshut met douche en toilet 

   2-persoonshut met douche en toilet-B
Alleen de voorste hutten op het hoofddek 
zijn per stoellift bereikbaar (hut 121 t/m 136)
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Op de Calypso voelt u zich meteen op uw 
gemak. De gezellige inrichting van de 
lounge, het prettige restaurant, de warme 
entourage en de gastvrije sfeer aan boord 
van dit mooie passagiersschip doen won-
deren en zorgen voor een cruise die u zeker 
zal bevallen.

Het promenadedek heeft een comfortabele 
lounge met zitjes, banken, een dansvloer en 
een gezellige bar. De receptie en souvenir-
shop zijn gelegen in de centrale hal en het 

sfeervolle restaurant vindt u op het hoofd-
dek. Buiten zijn er op het, gedeeltelijk over-
dekte, zonnedek comfortabele stoelen en 
zelfs enkele fitnessapparaten. 

Bereikbaarheid
Vanaf het promenadedek kunt u per trap 
of stoellift naar het restaurant en naar het 
zonnedek. De hut-accommodaties op het 
hoofddek zijn alleen per trap bereikbaar en 
het restaurant is alleen vanaf het promena-
dedek toegankelijk per trap of stoellift.

Hut-accommodatie
In uw hut vindt u alle comfort die u maar 
kunt wensen; een douche en toilet, air-
conditioning, televisie, grote ramen, een 
kluisje, een bureau en twee bedden. Over-

dag klappen we één van de bedden op en 
de ander bouwen we om tot een bankje. 
De B-hutten op het promenadedek hebben 
één opklapbed en één vast bed. Eén van de 
driepersoonshutten op het promenadedek 
heeft een bovenbed. In de andere staan 
drie lage bedden.

Verzorging
Het ontbijt en de lunch staan voor u klaar 
op het buffet, maar het diner serveren we 
aan tafel. U kunt daarbij altijd kiezen uit 
twee verschillende hoofdgerechten.

De consumpties, souvenirs en uw excursies 
kunt u zowel contant, met pin of met credit-
card betalen. 

m.p.s. Calypso

Bestemmingen
Dgn. Bestemming Pag.
05 Een feestelijk Nieuwjaar  145
08 Ervaar de Kerstsfeer   144

Scheepsindeling

Zonnedek
• Fitnessapparatuur
• Stoellift naar het promenadedek
• Putting green

Promenadedek
• 25 tweepersoonshutten
• 02 driepersoonshutten
• 02 éénpersoonshutten
• Hal met receptie
• Souvenirshop
• Lounge met bar en dansvloer
• Stoellift naar het restaurant

Hoofddek
• 17 tweepersoonshutten
• Restaurant en keuken

Technische gegevens

• Lengte  75,00 m
• Breedte  10,50 m
• Diepgang  1,30 m
• Spanning  220 Volt
• Motoren  2 x 650 PK
• Boegschroef  200 PK
• Complete radar- en zenduitrusting
•  GRATIS WiFi in de hal en lounge  

(beperkt ontvangst) in alle landen.

Eigenaar van het m.p.s. Calypso en
uitvoerder van de reizen met dit schip 
is VOF Lady Anne - Maassluis.

Kijk op onze website voor meer informatie.

Scheepsplattegrond Calypso

   1-persoonshut met douche en toilet 
   3-persoonshut met douche en toilet
   2-persoonshut met douche en toilet 

   2-persoonshut met douche en toilet-B 
De hutten op het hoofddek zijn alleen 
per trap bereikbaar.
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Licht, comfort en ruimte, dat waren 
de uitgangspunten bij de bouw van 
dit varende hotel. Het resultaat: een 
prachtige uitstraling en alle faciliteiten 
van een modern luxe hotel. En dat merkt 
u meteen als u aan boord van de Antonio 
Bellucci stapt.

De marmeren vloer van de royale entree, de 
met kroonluchters verlichte trappartijen en 
de smaakvol ingerichte lounge creëren een 
bijzondere ambiance die elke verwachting 
overtreft. 

Betreedt u de lounge op het voorschip dan 
wordt u bevangen door de moderne inrich-
ting en het harmonieuze kleurenpalet. Door 
het plafond en de grote ramen rondom heeft 
het zonlicht vrijspel. Als u vervolgens plaats 
neemt in de lounge dan heeft u vrij zicht op 
het landschap dat rustig aan u voorbij glijdt. 

Het chique restaurant vindt u op het  
Da Vinci-dek. Ook hier weer grote ramen, 
zodat u niets van de omgeving hoeft te  
missen. Met prachtig weer wilt u natuur-
lijk genieten op het zonnedek. De speelse 
zitjes, de zonnebedden en de zonne-
schermen zorgen voor een gezellige sfeer.  
Uitzonderlijk is het terras voor het stuur-
huis. Zelfs als het schip onder een extreem 
lage brug doorvaart kunt u hier gewoon 

blijven zitten. Uiteraard heeft de Antonio  
Bellucci goede sauna- en fitnessfaciliteiten. 
In deze ruimte op het Caravaggiodek en in 
de whirlpool op het zonnedek kunt u zich 
ook tijdens de vaart in- of ontspannen. Tot 
slot is er de Captains-Corner, een stijlvolle 
tweede lounge op het achterschip. Hier 
drinkt u bijvoorbeeld een kopje koffie bij 
de open haard, kijkt u televisie of leest u uw  
e-mail op de computer.

Bereikbaarheid
Alle dekken zijn bereikbaar via meerdere 
trappen. Het restaurant, de lounge, het Da 
Vinci-dek en het Bellucci-dek kunt u ook  
bereiken door middel van een lift. De hutten 
op het Caravaggiodek en de sauna- en fit-
nessruimte zijn vanaf het Da Vinci-dek alleen 
met een trap bereikbaar. Er zijn 3 trappen 
naar het zonnedek, waarvan de trap op het 
voordek is voorzien van een stoellift. 

Hut-accommodatie
Op de luxueuze Antonio Bellucci zijn de 70 
hutten verdeeld over 3 dekken. Alle hutten 
hebben een lits-jumeaux die eventueel in 
tweeën te delen is. U heeft er volop kast-
ruimte en u regelt zelf de verwarming en 
de airconditioning. De badkamer heeft een 
afsluitbare douche, toilet en luxe wastafel. 
Ook een flatscreen televisie, mini safe en te-
lefoon zijn aanwezig. En om het helemaal af 
te maken bieden we u een föhn, badslippers, 
badmantel en een plaid voor op het zonne-
dek. Tevens is er de mogelijkheid om koffie 
en thee te zetten in de hut.

Bellucci- en Da Vinci-dek
Alle hutten op het Bellucci- en Da Vinci-
dek hebben een grote glazen schuifdeur, 
een frans balkon en een comfortabel zitje.  
Alleen de twee standaardhutten op het Da 
Vinci-dek hebben gescheiden bedden en 
geen zitje. Op het Bellucci-dek kunt u ook 
een extra luxe en ruime suite boeken van 
32m2. Extra handig is de sofa die uitgeklapt 
kan worden tot een derde slaapplaats. Daar-
naast heeft de suite een eigen minibar en 
een badkamer met een dubbele wastafel en 
een ruime douche.

Caravaggio-dek
De standaard hutten op het Caravaggio-dek 
hebben een hoog raam dat niet open kan. 
De standaard+ hut heeft dezelfde inrichting, 
maar is iets ruimer. De hutten op dit dek zijn 
alleen per trap te bereiken. 

Verzorging
De dag begint met een uitgebreid ontbijt-
buffet. De chef de cuisine maakt uw omelet 
precies klaar zoals u dat het liefste heeft. Een 
beter begin van de dag is er niet. Tijdens de 
lunch serveren we een driegangenmenu aan 
tafel, maar u kunt ook kiezen uit een keur aan 
gerechten van het buffet. Bij het 4-gangen-
diner, dat aan tafel wordt geserveerd, heeft 
u keuze uit verschillende voor-, hoofd- en 
nagerechten. De keuken verrast u elke  
keer weer met culinaire hoogstandjes. Con-
sumpties, excursies en souvenirs aan boord 
boeken we op uw hutnummer, zodat u al-
les in één keer aan het einde van de reis  
contant, met pin of met een creditcard kunt 
afrekenen.

m.p.s. Antonio Bellucci

Bestemmingen
Dgn. Bestemming Pag.
11 Kerst- en Nieuwjaarcruise Mainz 142

Scheepsindeling

Zonnedek
• Zonneschermen/luifels
• Stoellift naar het Bellucci-dek
• Whirlpool
• Zitjes en zonnebedden

Bellucci-dek
• 23 tweepersoons Superior (15,5 m2)
• 03 tweepersoons Superior+ (17,5 m2)
• 01 tweepersoons Suite (32 m2)
• Grote hal met receptie
• Captains Corner op het achterdek
• Lounge met bar en dansvloer
•  Personenlift naar het Da Vinci-dek en  

het restaurant
• Souvenirshop

Da Vinci-dek
• 24 tweepersoons Superior (15,5 m2)
• 02 tweepersoons Superior+ (16,25 m2)
• 02 tweepersoons Standaard (14 m2)
• Restaurant en keuken
•  Personenlift naar het Bellucci-dek en  

het restaurant

Carravaggio-dek
• 14 tweepersoons Standaard (13 m2)
• 01 tweepersoons Standaard plus (14,5 m2)
• Sauna
• Fitnessruimte

Technische gegevens

• Lengte  110,00 m
• Breedte  11,45 m
• Diepgang  1,60 m
• Spanning  220 Volt
• Motoren  2 x 1000 PK
• Kopschroef  500 PK
• Complete radar- en zenduitrusting
•  GRATIS WiFi op hele schip (voor één  

toestel per hut, meerdere toestellen  
tegen betaling) in alle landen.

Eigenaar van het mps Antonio Bellucci en
uitvoerder van de reizen met dit schip is
Mediship AG - Basel.

Kijk op onze website voor meer informatie.

Scheepsplattegrond Antonio Bellucci
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m.p.s. Rotterdam m.p.s. Lady Anne

De volgende twee schepen van de vloot 
varen in 2018 het gehele jaar met Engelse 
passagiers. Ondanks het feit dat u voor 
deze schepen geen reizen bij ons kunt 
boeken, willen we ze toch graag onder de 
aandacht brengen.

De Rotterdam heeft een gedeeltelijk overdekt 
zonnedek met (lig)stoelen en fitnessapparaten.  
Door de hoge ligging geniet u optimaal van 
het prachtige uitzicht. Het salondek heeft 
uiteraard een grote lounge met dansvloer, 
ruime bar en een ruim ingericht restaurant. 
Ook vanaf hier heeft u uitstekend zicht op 
de omgeving. Het promenadedek heeft een 
stijlvol ingerichte centrale ontvangsthal met 
receptie, boordboetiek en openbare toiletten. 
Vanaf het promenadedek leiden vijf trappen 
naar de hutten op het hoofddek.

De Lady Anne is onderverdeeld in vier dekken. 
Een deel van het zonnedek is overdekt. Een 
dek lager ligt voorin op het promenadedek 
een ruime lounge. Hier kijkt u vanaf de grote 
bar op de mooiste landschappen, terwijl u 
zich te goed doet aan een heerlijk drankje. In 
de centraal gelegen hal vindt u de receptie 
en de souvenirshop vindt op het hoofddek. 
Het passagiersdek heeft een erg sfeervol  
restaurant.
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In samenwerking met De Jong Intra bieden 
wij u de mogelijkheid aan gebruik te maken 
van de Taxi Direct Service in Nederland. 
U reist zo op comfortabele wijze van uw 
huis naar het schip en visa versa.

Taxi Direct Service
De perfecte start van uw vakantie! Laat uw 
vakantie beginnen bij uw eigen voordeur 
met deze unieke taxi service. Nooit meer  
afhankelijk van familie of vrienden die u weg 
moeten brengen, geen dure parkeerplaat-
sen, geen gesjouw met koffers, of lange wan-
delingen naar het schip vanaf het station. 
Gewoon thuis in- en uitstappen en per auto 
of taxibus rechtstreeks naar de loopplank. 

Het taxivervoer wordt uitgevoerd met een  
wagenpark dat bestaat uit auto’s en taxi- 
bussen. U reist met maximaal 8 personen  
comfortabel en in stijl naar uw schip. Af-
hankelijk van routes en planningen kunnen 
ritten gecombineerd worden, maar de maxi-
male omrijtijd zal nooit meer bedragen dan 
één uur. 

Hoe werkt het?
Taxivervoer regelen is heel eenvoudig.  
Tijdens het maken van uw reservering kunt u 
aangeven of u gebruik wilt maken van deze 
service en wij doen de rest. U kunt er voor 
kiezen om het taxivervoer te boeken op de 
dag van vertrek van de cruise of de avond 
ervoor indien u de avond eerder inschepen 
heeft gereserveerd. Enkele dagen voordat 
uw vakantie begint, krijgt u de exacte op-
haaltijd door en wordt u op uw vertrekdag 
op de afgesproken tijd thuis opgehaald. U 
kunt deze taxiservice boeken voor alle adres-
sen in heel Nederland (m.u.v. de Waddenei-
landen). Deze service is niet afhankelijk van 
minimum aantal personen. De kosten voor 
deze taxiservice bedragen € 99,- p.p. per 
retour.

Vervoer uit België (Antwerpen)
Busvervoer van en naar Antwerpen is moge-
lijk bij de meeste reizen, u boekt deze trans-
fer voor € 95,- p.p. erbij. Op reizen waarbij 
het vertrek in de ochtend is, wordt u de dag 
voor vertrek om 18.00 uur opgehaald en 
krijgt u de avond eerder inschepen er gratis 
bij. Is de inscheping van de reis ‘s middags, 
dan halen wij u op de dag van vertrek op.

Openbaar vervoer/Taxi 
Natuurlijk is het tevens mogelijk om met het 
openbaar vervoer naar Arnhem te komen. 
Op het centraal station staan voldoende 
taxi’s om u naar de kade te brengen. Te voet 
wandelt u in zo’n 30 minuten naar de kade.

Hotel Arnhem
Bij reizen waarbij het schip niet vertrekt van-
uit Arnhem kunnen wij voor u een kamer in 
een hotel reserveren. De hotelovernachting 
is op basis van beschikbaarheid en de kosten 
zijn op aanvraag. De kosten dienen aan het 
hotel te worden voldaan.

Avond van tevoren inschepen
Bij de meeste reizen kunt u de avond tevoren 
vanaf 20.00 uur inschepen. Deze extra over-
nachting, inclusief ontbijt, kost € 35,- p.p.  
Wilt u hier gebruik van maken, geef dit dan 
door bij uw boeking.

Rol van Feenstra Rijn Lijn
Feenstra Rijn Lijn treedt voor alle in dit  
programma gepubliceerde reizen op als 
bemiddelaar voor de rederijen die eigenaar 
zijn van de schepen die de reizen ten uitvoer 
brengen. Op alle reizen zijn de ANVR-Reis-
voorwaarden van toepassing.

ANVR Consumenten-
voorwaarden
Feenstra Rijn Lijn (KvK nr. 
09049903) is aangesloten 

bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge nor-
men voor het lidmaatschap en bevordert 
de kwaliteit van reizen en van informatie 
daarover. De reizen in deze reisgids worden  
aangeboden onder het beding dat de ANVR 
Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaar-
den en/of Boekingsvoorwaarden) van toe-
passing zijn op alle aanbiedingen in deze 

reisgids tenzij uitdrukkelijk 
wordt aangegeven dat dit 
niet het geval is. Deze ANVR-
Consumentenvoorwaarden 
zijn opgenomen in de  
ANVR-brochure ‘Alles wat 
 je moet weten als je op reis 
gaat’. De brochure bevat 
naast de ANVR-Consumen-
tenvoorwaarden ook andere 
belangrijke informatie. De 

ANVR-Consumentenvoorwaarden en ove-
rige informatie (printversie) zijn te vinden op 
www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf.

Voorwaarden Feenstra Rijn Lijn
Op alle reizen zijn de ANVR-Reisvoorwaarden 
én de aanvullende voorwaarden van Feenstra 
Rijn Lijn van toepassing. De ANVR voorwaar-
den zijn gewijzigd per 1 april 2016, daardoor 
hanteert Feenstra Rijn Lijn nu aanvullende 
voorwaarden. Deze zijn ten alle tijden op te 
vragen voor boeking en te vinden op onze 
website. Indien u een telefonische boeking 
maakt krijgt u deze meegestuurd bij uw fac-
tuur.

Stichting Garantiefonds 
Reisgelden
Feenstra Rijn Lijn (KvK nr. 
09049903) is aangesloten  

bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.
nl. Binnen de grenzen van de SGR garan-
tieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling)
vallen de in dit programma gepubliceerde 
reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-
garantie houdt in dat de consument ervan 
verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reis-
geld wordt terugbetaald, als de wederpartij 
door financieel onvermogen de overeen- 
gekomen prestatie niet kan nakomen. Voor 
zover de overeenkomst mede het vervoer 
omvat en de plaats van bestemming reeds 
is bereikt, wordt zorg gedragen voor de te-
rugreis.

Calamiteitenfonds
Feenstra Rijn Lijn (KvK nr. 
09049903) is aangesloten bij  
de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Bin-
nen de grenzen van de garantieregeling 
van het Calamiteitenfonds vallen de in dit 
programma gepubliceerde reizen onder de 
garantie van het Calamiteitenfonds. Deze  
garantie houdt in dat u als consument die 
deelneemt aan een door ons georganiseerde 
reis: 
-  (een deel van) uw reissom terugkrijgt  

indien wij de reis als gevolg van een calami-
teit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;

-  de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt  
indien wij als gevolg van een calamiteit 
de reis moeten aanpassen of indien wij u  
vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door 
molest of natuurramp veroorzaakte abnor-
male gebeurtenis.

Better Holidays
Bij het samenstellen van onze reizen houden 
we rekening met mensen, milieu, natuur en 
cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor  
(n)u bijzonder is, maar ook komende gene-
raties kunnen genieten van aantrekkelijke 
bestemmingen. 

Of het nu gaat om vakanties waarbij u ge-
niet van ongerepte natuur, de lokale cultuur 
ervaart, nieuwe mensen ontmoet of een 
heerlijk lokaal gerecht proeft; samen wer-
ken we aan vakanties die zorgen voor betere 
plekken en mooiere ervaringen. En daarmee 
leveren we een belangrijke bijdrage aan de 
duurzame ontwikkelingen op de bestemming. 

Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen 
die op de vakantiebestemming wonen.

Rijnkade 12, 6811 HA Arnhem
Telefoon +31 (0)26 445 28 05

Vanuit België 0800 - 95 432 (gratis)
info@feenstrarijnlijn.nl
www.feenstrarijnlijn.nl

Volg ons ook op        Facebook!
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Taxi-Direct Service, 
van deur tot schip!

Zeker op reis

Bernkastel
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