
Riviercruises

Rijn - Main - Moezel
Donau
Seine
Rhône 
Garonne
Douro
Wolga
en nog veel meer

2021



22

Inhoudsopgave

Welkom aan boord                                                                                            3
Goed om weten                                                                                                    4
´Onze vloot`                                                                                                               6
Cruises op de wereldkaart                                                                        8
Lentecruise met MS Rhein Prinzessin                                       12
Najaarscruise met MS Rhein Prinzessin                                 14
Kerstmarkten                                                                                                        56
Scheepsinformatie                                                                                          62
Algemene Voorwaarden                                                                          76
Algemeen Voorbehoud                                                                             78

NIEUW - begeleide groepsreizen                                                   16  
Donau                                                                                                                           17
Rijn-Moezel                                                                                                             18
Rijn - minitrip                                                                                                        19

Kerstmarkten                                                                                                        56

Kustcruises
Griekenland                                                                           op aanvraag*
Kroatië, Dalmatië                                                              op aanvraag*
Seychellen                                                                                 op aanvraag*

Riviercruises volgens vaargebied

Europa :
Rijn, Moezel, Main                                                                                          20
Donau                                                                                                                           30

La Douce France :                                                                                             42                                   
Seine                                                                         
Rhône & Saône

Portugal :
Douro                                                                                                                             48

Rusland :
Wolga - begeleide groepsreis                                                             54

Afrika:
Gambia                                                                                          op aanvraag*
Egypte - Nijlcruises                                                          op aanvraag*

Azië:
Myanmar - Irrawaddy                                                  op aanvraag*
Cambodja - Mekong                                                      op aanvraag*
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natuurlijk nog wel steeds aan   Contacteer hiervoor uw reisagent 
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Welkom aan boord !
In deze brochure vindt u ongetwijfeld de riviercruise die 
u zoekt. Mooie bestemmingen, fantastische schepen en 
scherpe prijzen. Uw vakantie voor 2021. Die vakantie 
hebben wij met zorg en ervaring samengesteld.
Wij varen al vele jaren op rivieren als de Rijn, Moezel, 
Donau, Douro, Rhône en Seine. Dit betekent dat we 
een aantrekkelijk aanbod hebben aan bestemmingen. 
Door onze jarenlange ervaring en specialistische 
kennis, hebben we ook steeds de juiste rederijen en de 
juiste schepen kunnen kiezen. Vandaar dat we ook trots 
zijn op deze brochure.
En we hebben niet alleen deze brochure, we hebben 
ook een uitgebreide website met daarop nog eens een 
groot aantal verschillende riviercruises op nog meer 
bestemmingen. 
De cruises in deze brochure worden allemaal 
aangeboden inclusief de heen- en terugreis. Daarmee 
weet u in één oogopslag wat de reissom voor uw 
vakantie is. En we geven op de introductie pagina´s 
nog een keur aan informatie die u van pas komt bij 
het maken van uw keuze. Want u wilt zorgenloos op 
vakantie en dat willen wij ook.

Verantwoordelijk uitgever Rony Broun - 25 rue Maximilien, 
6463 Echternach Luxemburg, onder 2013 2452 173 – 
VATLU26754309.

Mocht u nog vragen hebben of uitgebreidere 
informatie over schepen of vaarroutes willen, 
dan zijn wij steeds graag van dienst. 
Namens het volledige team heet ik u van harte 
welkom op één van onze schepen.
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GOED OM WETEN

Inbegrepen in de prijs:
Bij iedere cruise vermelden wij de prijzen inclusief het 
vervoer van de luchthaven Zaventem/Brussel naar de 
haven van inscheping en van de haven van ontscheping 
naar de luchthaven van Zaventem/Brussel. Wanneer de 
heen- en terugreis per trein worden uitgevoerd, dan 
geldt de reis vanaf en tot Brussel. Bij de Voorkeur Cruises 
en de Ned.talig begeleide reizen (behalve Rusland) 
worden de heen- en terugreis uitgevoerd per autocar 
en geldt een opstapschema dat bij boeking wordt 
aangegeven.  Bij alle beschrijvingen van de cruises staat 
in een vaste rubriek wat specifiek bij de cruise inclusief is 
en wat exclusief is. Indien hierin onverhoeds wijzigingen 
worden aangebracht dan verneemt u dat bij boeking.

Excursies:
De in het vaarschema vermelde plaatsen of bezienswaardig- 
heden kunnen bezocht worden door middel van de  
excursies die door de rederijen als optie aangeboden 
worden. Deze opties zijn niet inbegrepen in de prijs en 
kunnen door de rederij worden aangepast. Indien excursies 
wel zijn inbegrepen dan vermelden wij dat uitdrukkelijk. 

Prijzen per persoon:
De prijzen zijn vermeld op basis van de gegevens ten 
tijde van de publicatie van deze brochure, oktober 2020. 
Voor de vliegreizen geldt dat de prijzen gebaseerd zijn op 
de voordeligste boekingsklasse. Indien deze klasse ten 
tijde van boeking niet beschikbaar is dan hanteren wij 
het voordeligste tarief dat wel beschikbaar is en brengen 
wij het verschil in rekening. Indien een rederij de prijzen 
steeds aanpast naar vraag en aanbod, dan kunnen wij 
in de brochure enkel een indicatieprijs vermelden. Vraag 
steeds een voorstel van de cruise in de periode dat u wilt 
reizen voor de actuele prijs- en reisgegevens. 

Vaarschema:
In de vaarschema’s worden alle beschikbare aankomst- en 
vertrektijden gemeld. Soms blijkt een stop maar voor een 
half uur of uur. Dat heeft dan te maken met de aangeboden 
excursies en stappen passagiers alleen in of uit. Ook 
kan een korte stop te maken hebben met douane- en 
immigratieformaliteiten. Bij een aantal cruises wordt het 
programma kort beschreven en worden geen aankomst- 
en vertrektijden vermeld. Dit heeft specifiek met het type 
van reis of de rederij te maken. Het beschreven programma 
wordt zo nauwgezet mogelijk uitgevoerd.  

Voorbehoud op de prijzen:
Ondanks al onze inspanningen om de juiste prijzen te 
vermelden, kan het voorkomen dat er prijzen tussentijds 
gewijzigd worden door bijvoorbeeld verhoging van 
nationale en/of lokale belastingen, koersverschillen, 
brandstoftoeslagen of andere maatregelen. Dergelijke 
tussentijdse prijsverhogingen zullen door ons tijdig 
worden doorgegeven en kunnen na boeking worden 
doorberekend. Overigens komt het ook voor dat 
rederijen hun tarieven tussentijds verlagen en worden 
de prijzen bij nieuwe boekingen door ons aangepast.  

Maaltijden aan boord (vol pension):
Volpension aan boord betekent in de regel dat alle 
maaltijden zijn inbegrepen vanaf het diner op de 
eerste dag tot en met het ontbijt op de laatste dag. 
Bij enkele schepen zijn een selectie van dranken bij de 
lunch en het diner inbegrepen en bij andere schepen 
zijn de meeste drankjes (ook buiten de maaltijden) 
aan boord inbegrepen. In het laatste geval noemen wij 
dat ‘all inclusive’. Maar hierbij zijn andere kosten van 
persoonlijk aard, zoals Spa-behandelingen, kapper of 
excursies niet inbegrepen.
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Fooien aan boord:
Aan boord van schepen is het gebruikelijk dat de 
fooien voor de voltallige bemanning per dag bij uw 
boordrekening worden bijgeschreven. Deze fooien 
gelden niet alleen voor het bedienend personeel, 
maar ook voor de toegewijde medewerkers ‘achter de 
schermen’ , zoals de mecanicien in de machinekamer, 
de bootsman of de kok in het kombuis. De fooien 
variëren van € 5,- tot plus € 10,- per persoon per dag. 
Bij enkele schepen zijn deze fooien bij de reissom 
inbegrepen of ter discretie van de passagier en dan 
geven wij dat aan.

De kapitein heeft het laatste woord:
Alle cruises worden uitgevoerd volgens het gepubli- 
ceerde schema, tenzij zwaarwegende omstandigheden 
de goede uitvoering van de cruise verhinderen. Het is 
aan de kapitein van het schip hierin een keuze te maken 
in het belang van de veiligheid van de passagiers, de 
bemanningsleden en het schip.  

Reisformaliteiten:
De reiziger is in alle gevallen en onder alle omstandig- 
heden zelf verantwoordelijk voor de juiste reisdocumen- 
ten (identiteitskaart, paspoort, visa, inentingen, 
medische voorschriften etc.) die noodzakelijk zijn voor 
de juiste uitvoering van het reisarrangement. Alle 
voorkomende kosten verbonden aan het verkrijgen 
van documenten of de kosten ten gevolge van het niet 
hebben van de juiste documenten zijn voor rekening 
van de reiziger. 

Geniet van uw reis:
Als u kiest voor een vakantie in het buitenland, dan 
kiest u tegelijkertijd voor een kennismaking met andere 
culturen en gewoonten dan u thuis gewoon bent. Dat 
is één van de aantrekkelijke kanten van uw vakantie.  
Maar het is goed er met uw vakantieverwachtingen 
rekening mee te houden. U kan dan meer genieten van 
uw vakantie en het voorkomt onnodige teleurstelling.

Persoonlijke medicatie:
Als u medicijnen gebruikt, neem dan voldoende 
voorraad mee. Voor alle zekerheid is het verstandig een 
recept in het Latijn en/of Engels bij u te hebben.

Klacht:
Het kan gebeuren dat u tijdens uw reis reden ziet voor 
een klacht. Dit dient u terstond aan boord te melden. 
Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan 
dient u direct contact met ons op te nemen. Geef ons 
de kans tijdens de reis het probleem te verhelpen. 
Wacht niet tot u terug bent, want dan hebben wij niet 
de gelegenheid gehad de klacht naar tevredenheid op 
te lossen. Indien u onverhoopt verzuimt een klacht 
meteen door te geven tijdens de reis, kan dit betekenen 
dat u het recht op eventuele vergoeding verliest. Na uw 
reis kan u eventuele klachten schriftelijk melden.

Overigens verwijzen wij naar het Algemeen 
Voorbehoud op pagina 78 en 79 van deze brochure en 
naar de Algemene & Bijzondere Voorwaarden (pagina 
76 en 77).
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ONZE VLOOT

Kwaliteitsbewaking:
In deze brochure vindt u een groot aantal schepen van 
uitstekende kwaliteit. Wij zijn trots op onze vloot, want 
steeds hebben wij de beste schepen in de categorie 
waarin ze varen. 
Daarvoor wordt ieder jaar opnieuw een bezoek 
gebracht aan de rederij, zodat wij op de hoogte 
blijven. Ook luisteren wij goed naar de commentaren 
van onze passagiers, want per slot zijn zij de beste 
ervaringsdeskundigen. 
Dan horen wij hoe de kajuiten zijn, of de bemanning 
vriendelijk is en of het eten lekker was en er voldoende 
was. Maar ook of de excursies goed waren en het 
entertainment ook werkelijk vermakelijk was. Zo 
hebben wij controle over het product op één detail na: 
het weer. 
Wist u dat door de goede keuze van schip en vaargebied 
het weer nauwelijks een spelbreker is? Er is aan boord 
altijd wat leuks te doen!

Ieder schip als een boegbeeld:
De verschillende schepen hebben wij in categorieën 
ingedeeld. U kunt deze vergelijken met de steraan- 
duidingen bij hotels. In plaats van sterren gebruiken 
wij boegbeelden en een plusteken. De volgende 
categorieën zijn van toepassing op de schepen in deze 
brochure:

Comfort        prima standaardklasse  
     schepen. 

Premium     echt wel betere categorie  
  van schepen, die op meer  
  dan één vlak uitblinken. 

Deluxe  het neusje van de  
  zalm, deze schepen  
  staan aan de top op  
  alle gebied. 
Een + bij de beoordeling staat voor een schip dat binnen 
zijn categorie op een nog iets hoger niveau staat.

Taal aan boord:
Bij ieder schip wordt ook aangegeven welke taal er aan 
boord wordt gesproken met als symbool een vlaggetje. 
Per schip kunnen meerdere talen gesproken worden 
en dan staan er ook meerdere vlaggetjes bij. Natuurlijk 
worden aan de receptie van de schepen vaak meerdere 
talen gesproken, maar alleen de voertaal aan boord 
wordt door ons vermeld. 

 = Duits,  = Engels,

 = Nederlands,  = Frans
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Aanlegplaatsen:
Niet altijd kunnen de schepen op sommige bestemmin- 
gen in het centrum aanmeren. De plek wordt meestal 
door de havenautoriteiten toegewezen. Het stromende 
water en  motorgeluiden zorgen mogelijk voor enige 
overlast. Dit is onvermijdelijk op een schip. 
Vaak moet u even wennen aan de nieuwe omgevings- 
geluiden. Als u daar rekening mee houdt dan bent u er 
ook het snelst aan gewend.

Kledijvoorschriften aan boord:
Op de schepen geldt voor de avondmaaltijden meestal 
een ‘dress-code’. Slippers, bad- of strandkleding zijn 
aan tafel vaak niet toegestaan. 

Er wordt verwacht dat u in gepaste kleding aan het 
diner verschijnt. Het welkomstdiner en het Captain’s 
Dinner zijn extra feestelijk. Houdt u hier alstublieft 
rekening mee bij het pakken van uw koffer. 

Op vrijwel alle schepen wordt een animatieprogramma 
en entertainment aangeboden. Hierbij moet u denken 
aan bijvoorbeeld een muzikaal avondprogramma. 
De hotelmanager aan boord kan om welke reden 
ook besluiten dat bepaalde onderdelen van zo’n 
programma niet plaatsvinden.

Onderhoud van kajuiten:
In principe wordt uw kajuit dagelijks schoongemaakt. In 
uw kajuit vindt u verdere informatie over de wisseling 
van handdoeken en bedlinnen. Voor vragen of speciale 
wensen kunt u altijd terecht bij de receptie aan boord.

Speciale diëten en allergieën:
De dieetmogelijkheden aan boord verschillen per schip. 
Als u een dieet volgt, laat ons dat dan bij boeking weten 
en vermeld duidelijk welk dieet het betreft (dieetlijst). 
Het verzorgen van een dieet geldt voor de maaltijden 
aan boord, niet tijdens excursies aan wal. Eventuele 
meerkosten voor een dieet dienen ter plaatse te 
worden afgerekend en zijn derhalve niet inbegrepen. 
Hetzelfde geldt voor evenuele voedselallergieën.

Niet roken aub:
Aan boord van de schepen mag binnen niet gerookt 
worden. Alleen op het Zonnedek en (bij sommige 
schepen) op het terras of gangboord mag worden 
gerookt. In vele landen binnen de EU geldt dat het 
verboden is te roken in openbare ruimtes, in cafés en 
restaurants.

Scheepsbeschrijvingen:
Van alle schepen geven wij achter in deze brochure 
een korte beschrijving. Mocht u specifieke informatie 
wensen alvorens u boekt, dan zijn wij u graag 
behulpzaam. Ook voor mensen met een handicap 
zijn er vaak voorzieningen aan boord. Laat u goed 
informeren over de mogelijkheden alvorens te boeken 
en reis in dergelijk geval altijd in gezelschap van een 
verzorger of begeleider. Kunnen wij u helpen? Dat doen 
we graag, onze reisagenten en specialisten adviseren u 
met kennis van zaken. 

Wij zien u allen graag aan boord van een van de schepen 
uit ́ onze vloot`.
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RIJN,MOEZEL,DONAU,…
Centraal Europa heeft natuur  
en kunstschatten in overvloed

SEINE,RHONE,…
Varen als God in Frankrijk

DUORO-vallei
Portugal zoals het echt is

(*) NIJLCRUISE
Eeuwenoude culturen vanaf  
de heilige Nijl

(*) SEYCHELLEN
Het paradijs  
op aarde

(*) GRIEKENLAND en
(*) DALMATISCHE KUST
Ontdek de oude geschiedenis 
van Europa

(*) Zijn niet vermeld in deze brochure.  Omwille van onze jarenlange expertise op deze bestemmingen 
zullen we graag voor u een passend voorstel maken.  Contacteer hiervoor uw reisagent.
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(*) MYANMAR
The Golden Land

(*) MEKONG
Het verre oosten met al zijn 
pracht en mystiek

WOLGA
Het speelterrein van de 
schatrijke tsaren
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De website
Onze website is een bron van informatie voor iedereen. 
Hier vindt u tal van cruises, aanbiedingen en speciale 
reizen die bijvoorbeeld niet in deze brochure staan. 
En het zijn ook nog eens niet alleen riviercruises en 
kustcruises, maar ook zeecruises met grotere en 
kleinere schepen, naar bekende bestemmingen en 
onbekende oorden, naar culturele plaatsen of juist 
langs onherbergzaam gebied. Kijk eens op de website 
en laat uw fantasie geprikkeld worden.

Boek niet zelf.

Het is vaak aanlokkelijk om bij een rederij zelf een cruise 
te boeken, vervolgens de vliegreis te regelen en ook en 
passant een hotelovernachting te reserveren. Dat kunt 
u vast en zeker, maar dat heeft toch een nadeel. Als 
u dan bijvoorbeeld pech heeft met de vliegreis en er 
geen aansluiting meer is met de cruise, dan bent u zelf 
verantwoordelijk voor het bereiken van het cruiseschip 
op de volgende bestemming. De kosten zijn voor eigen 
rekening. 

Wanneer u een door ons samengestelde pakketreis 
boekt, dan zijn wij degene die voor u het probleem van 
een gemiste aansluiting oplossen, zonder gedoe.

De pakketreis.

De rivier-, kust-, en zeecruises die wij aanbieden worden 
steeds in een reispakket gepubliceerd. Waarvoor u ook 
kiest, u bent steeds gewaarborgd van onze beste zorg 
voor uw reis. 

Bij vliegreizen zal het vertrek vanaf de luchthaven 
Zaventem zijn, bij treinreizen vanaf Brussel. U moet 
natuurlijk wel zelf op tijd op de luchthaven zijn of in 
het station. 

En houdt rekening met eventuele overstaptijden en dat 
u met bagage reist. Maar heeft u op tijd ingecheckt, 
dan verloopt de reis verder zorgeloos.

Riviercruises.

Fietsen.

Op de website bieden wij een aantal cruises aan die 
niet in de brochure staan. Zo hebben wij speciale 
cruises voor fietsers. 

U reist aan boord van het schip voor de overnachting 
en het ontbijt en diner. Overdag fietst u een traject dat 
is aangegeven of wordt begeleid door de reisleiding 
aan boord. De routebeschrijvingen en lunchpakketten 
worden verzorgd. 

U kan uw eigen fiets meenemen of een fiets reserveren 
via de rederij, ook een e-bike. Zo geniet u van een 
heerlijke sportieve vakantie zonder gesleep met 
bagage. 

En bij een dagje slecht weer heeft u meteen een 
alternatief zonder uw reis te hoeven onderbreken.

Jungle.

Door de jungle cruisen, kaaimannen observeren, apen 
spotten, met roze dolfijnen zwemmen, kortom een 
avontuur op de Amazone door de binnenlanden van 
Peru aan boord van een luxe schip en onder begeleiding 
van deskundigen die alles, werkelijk alles kunnen 
vertellen over de flora en fauna van de jungle. En deze 
onvergetelijke cruise kan worden gecombineerd met 
een reis naar Lima, Cusco, Machu Pichu of met een 
cruise naar de Galapagos eilanden. 
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Zeecruises.

Wij bieden een keur aan zeecruises met prachtige 
schepen langs de mooiste vaarroutes over de hele 
wereld. 

En dus ook wereldcruises, in één reis de hele wereld 
ontdekken. U kunt kiezen uit grote schepen of kleinere 
luxe schepen. Maar ook uit traditionele schepen en 
expeditieschepen. Een korte toelichting:

Cruiseschepen.

De grotere cruiseschepen varen over het algemeen 
de traditionelere vaarroutes. Bijvoorbeeld in de 
Middellandse zee, het Caraïbisch gebied, de Noorse 
fjorden en het Verre Oosten. 

Aan boord treft u een keur aan mogelijkheden aan 
wat betreft lekker eten, casino, entertainment, sport 
en spel en vele medepassagiers waarmee het gezellig 
toeven is. 

De schepen liggen overdag in een haven met 
interessante excursiemogelijkheden en varen eind van 
de middag weer weg zodat u aan boord gebruik kunt 
maken van de vele uitgaansmogelijkheden.

Luxe schepen.

De luxe cruiseschepen zijn vaak wat kleiner, met 
minder passagiers aan boord, ruimere kajuiten, 
verscheidene keuzemogelijkheden voor bijzondere 
culinaire verrassingen. 

Meestal liggen deze schepen langer in een haven en 
dichter bij het centrum zodat u meer vrijheid heeft om 
van de bestemming te kunnen genieten. 

En veel van deze schepen hebben een all-inclusive 
verzorging aan boord, zodat u de drankjes en soms 
zelfs de excursies niet meer hoeft te betalen. De prijzen 
liggen dan vanzelf wat hoger, maar er is dan ook meer 
inbegrepen.

Expeditieschepen.

Op expeditie gaan klinkt al gauw als reizen zonder luxe, 
een beetje ontbering voor een bijzondere reis. Maar 
dat is helemaal niet nodig. 

Om te kunnen reizen in Groenland, de Indonesische 
archipel, de fjordenkust van Chili of zelfs Antartica 
hoeft u geen ontberingen te doorstaan. 

Luxe cruiseschepen met een beperkt aantal passagiers 
kunnen diep doordringen in de ruigste gebieden waar 
mensen zelden komen. 

En dat steeds met respect voor de omgeving, behoud 
van de natuur, bescherming van de dieren, want juist 
de expeditieschepen hebben een groot belang om het 
ongerepte ook ongerept te houden voor de toekomst. 

Deze reizen zijn bijzonder en veel passagiers hebben 
het ervaren als een investering in zichzelf.
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VOORKEUR CRUISES - NAJAARSCRUISE
Ieder jaar selecteren we een aantal cruises met 
comfortabele schepen voor onze gasten. Bij deze cruises 
worden de heen- en terugreis verzorgd met comfortabele 
touringcars die uit verschillende centraal gelegen 
plaatsen vertrekken. U kan dus gemakkelijk opstappen 
en wordt tot op de kade aan het cruiseschip gebracht. 
En na afloop van de cruise brengt de touringcar u weer 
comfortabel terug naar de plaats waar u opstapte. 
ms Rhein Prinzessin. 
Voor deze speciale cruises hebben wij weer een afspraak 
kunnen maken met de rederij van het comfortabele ms 
Rhein Prinzessin. Er wordt Nederlandstalige begeleiding 
aan boord voorzien, de verzorging is uitstekend, de 
keuken voortreffelijk en de sfeer heel gezellig. Ook de 
vaarschema´s zijn weer met zorg samengesteld. Met dit 
schip heeft u een heerlijke vakantie in het vooruitzicht, 
ongedwongen, zorgeloos en comfortabel.
De touringcar.
Natuurlijk hebben wij weer comfortabele touringcars 
die u opwachten in Oostende, Gentbrugge, Antwerpen 
en Hasselt. De opstapplaatsen en -tijden maken wij bij 
boeking bekend. Vanaf het moment dat u bent ingestapt 
en comfortabel zit is uw vakantie begonnen. Onderweg 
kan u genieten van de wisselende landschappen en 
steden waar u langs en doorrijdt zonder dat u zich zorgen 
hoeft te maken over de juiste route en tijdig arriveren. 
Dat is nog eens een aangenaam begin van uw reis. En na 
afloop van de heerlijke cruise reist u weer comfortabel 
naar de plaats waar u bent opgestapt. Alles tot in de 
puntjes verzorgd, zoals het hoort te zijn. 
Enkele hoogtepunten op deze route :
Met  maar liefst negen Unesco-werelderfgoedlocaties 
in de oudste stad van Duitsland omvat Trier de 
mooiste verzameling van Romeinse monumenten ten 
noorden van de Alpen, waaronder een machtige poort, 
amfitheater, uitgebreide thermale baden, keizerlijke 
troonzaal, en de oudste bisschoppelijke kerk van het 
land, met Romeinse secties. Enkele architectonische 
schatten uit latere tijden zijn de oudste gotische kerk van 
Duitsland en de barokke geboorteplaats van Karl Marx.  

Bernkastel-Kues, gelegen de Moezel tussen 
de wijngaarden, bestaat uit twee delen: Bernkastel op de 
rechteroever van de Moezel en Kues op de linkeroever. 
De delen zijn met een brug met elkaar verbonden.  De 
Moezel vormt in dit gebied de grens tussen de Eifel in 
het noorden en de Hunsrück in het zuiden en maakt er 
veel scherpe bochten. De Moezel en Bernkastel-Kues 
liggen lager dan de omgeving. De wijngaarden liggen 
op de hellingen van het dal van de Moezel. Bernkastel 
ligt aan het oosten op de buitenbocht van de Moezel, 
aan de kant van de Hunsrück, en Kues aan het westen 
in de binnenbocht.  Vooral het deel Bernkastel is 
toeristisch. Het heeft een oud centrum. Daarin leiden 
stegen, de smalste over trappen, omhoog naar de 
wijngaarden.  Het historische centrum van Bernkastel 
telt vele vakwerkhuizen. Het renaissancestadhuis 
dateert uit 1608. Boven Bernkastel verheft zich de ruïne 
Burg Landshut, een voormalige zomerresidentie van de 
Trierse aartsbisschoppen.  Aan de oever van de Moezel 
in Kues staat het laatgotische St. Nikolaus-Hospital, of 
Cusanusstift.
Er is misschien geen mooier tafereel in Duitsland dan 
de stad Cochem, gelegen op de hoge, met wijnranken 
begroeide hellingen van de Moezelvallei.  De stad met 
vakwerkhuizen, smalle straatjes en middeleeuwse 
poorten ligt aan een lus in de rivier, onder het toezicht 
van het romantische kasteel Reichsburg.  De Moezel 
snijdt door twee prachtregio’s, de Eifel en Hunsrück. 
Bonn, aan de Midden-Rijn, is een stad die iedereen kent 
als de hoofdstad van West-Duitsland tot 1990.   Bonn 
heeft nog steeds de cultuur van een hoofdstad, niet in de 
laatste plaats omwille van de Museum Mile, die ook een 
uitstekend museum omvat over de Duitse hedendaagse 
geschiedenis en de Bundeskunsthalle, een van de beste 
tentoonstellingslocaties van het land. Bonn was ook 
de plaats waar de componist Ludwig van Beethoven 
werd geboren en opgroeide, en zijn geboorteplaats en 
ouderlijk huis zijn bewaard gebleven als een museum vol 
met waardevolle memorabilia uit zijn leven.
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 TRADITIONELE NAJAARSCRUISE
5 dagen, vanaf € 499,- p.p. scheepsbeschrijving pag. 73

MS RHEIN PRINZESSIN +

Vaarschema
1. Busreis vanaf de opstapplaatsen* naar Grevenmacher, inscheping 12u30.
 Trier (Schweich) (a.16u30) 
2. Trier (Schweich) (v.07u00
 Bernkastel-Kues (a.13u00) 
3. Bernkastel-Kues (v.07u00) 
 Cochem (a.14u00)
4. Cochem (v.07u00)
 Bonn (a.15u00)
5. Bonn (v.07u00)
 Keulen (a.09u00), lichte lunch, ontscheping om 12u30, busreis naar de 

afstapplaatsen*.
*= op/afstapplaatsen zijn Oostende, Gentbrugge, Antwerpen en Hasselt.

Prijzen per persoon, inclusief busreis. Bij boeking vóór 1 april 2021 ontvangt u € 40,- korting! **
Buitenkajuit Dek/ligging Normale prijs Vroegboekprijs
2-pers. klein venster Neptun/voor € 539,- € 499,-
2-pers. klein venster Neptun € 589,- € 539,-
2-pers. panorama venster Saturn € 639,- € 599,-
2-pers. balkon Orion  € 739,- € 699,-
Toeslag alleengebruik kajuit, beperkt mogelijk.  Toeslag van 40% berekend op de normale prijs
**= Vroegboekkorting € 40,- per persoon bij boeking tot en met 31 maart 2021 op een beperkt aantal kajuiten.
Deze vroegboekkorting is al verwerkt in de kolom Vroegboekprijs.
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79.

Inclusief:
Busreis van Oostende, Gentbrugge, Antwer-
pen en Hasselt naar Grevenmacher en retour 
vanuit Keulen - cruise volgens vaarschema 
- accommodatie in de geboekte categorie -  
volpension vanaf middagmaal op de eerste 
dag tot en met lichte lunch op de laatste 
dag - welkomstcocktail - captain´s dinner 
- afscheidscocktail - animatieprogramma - 
muziekprogramma - bagageservice bij in- en 
ontschepen - havengelden - BTW
Exclusief: 
Excursies - dranken - fooien - persoonlijke uit-
gaven - reisverzekering.

Vertrekdatum 2021
18 oktober 
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BEGELEIDE LUXE RIVIERCRUISES
Nederlandstalige begeleiding - inclusief autocarreis* - 
Nederlandstalige excursies

aan boord inclusief vol pension, selectie van dranken, 
fooien, gebruik van faciliteiten en nog veel meer.

Reizen in groep, met begeleiding in uw eigen taal, tegen 
groepstarief en toch alle gewenste individuele vrijheid.  
Is dat niet de ideale vorm van vakantie ?
Het kan nu met onze begeleide luxe riviercruises.  
We halen u op van onze speciaal geselecteerde 
opstapplaatsen.  Met onze luxe autocars (samenwerking 
met Carolus) brengen we u tot aan het schip.  Voor de 
Donaureizen is er zelfs nog een overnachting onderweg 
voorzien.
Tijdens de cruise is er onze Nederlandstalige reisleider 
/gids, die ook de begeleiding doet tijdens de 
inbegrepen** excursies.  En natuurlijk brengen we u na 
de cruise weer terug naar de afstapplaats.

Een groepsreis is een reis, waarbij de meeste 
elementen (vervoer, verblijf, maaltijden en excursies) 
zijn inbegrepen. Je reist in een gezelschap en onder 
begeleiding van een reisleider. Dit jaar heeft u de keuze 
uit 8 afvaarten die beschreven worden op pagina 17, 
18 en 19.

De voordelen van een groepsreis zijn:
• Je ziet veel in korte tijd
• Gezelligheid met de groep
• Je bent geen tijd kwijt aan de reisvoorbereiding, 

want alles wordt voor je geregeld
• De reisbegeleider kent alle hotspots
• Je weet waar je aan toe bent. Zowel qua programma 

als qua budget
• Een groepsreis is comfortabel voor wat betreft 

accommodatie en vervoer

Voor 2021 zijn er 3 bestemmingen gepland.
• 9-daagse reizen naar de Donau in mei, juni, augustus 

en september 2021; pagina 17
• 8-daagse reis op 20 juli 2021 op de Rijn en Moezel 

met het schip MS Inspire; pagina 18
• 5-daagse reis op 12 augustus 2021op de Rijn met het 

schip MS Treasures; pagina 19 

* soms inclusief een overnachting onderweg
** inkomgelden zijn niet altijd inbegrepen
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Vaarschema
1.	 Busreis	vanaf	de	opstapplaatsen*	naar	Passau.		Eerste	overnachting	in	ons	4-ster	hotel	in	de	

omgeving	van	Passau.	
2. Passau.  Na het ontbijt verkennen we de mooie historische stadskern van Passau, een 

verrassende	stad,	gelegen	aan	de	samenvloeiing	van	3	rivieren:	de	Ilz,	de	Inn	en	de	Donau.	
Vrije	lunch.	Omstreeks	14.30	uur	gaan	we	aan	boord	van	het	schip.	

3.	 Bratislava,	 ‘de	kleine	metropool’	 ’s	Middags	meren	we	aan	 in	Bratislava,	de	 stad	waar	de	
oude	glans	van	de	Habsburgse	tijden	zich	verbindt	met	de	charme	van	een	jonge	Slowaakse	
hoofdstad. 

4.	 Boedapest,	 ‘koningin	 van	 de	 Donau’	 Genietend	 van	 een	 lekker	 ontbijt	 varen	 we	 door	
de	 Donauknie	 en	 bereiken	 we	 Boedapest.	 Het	 neogotische	 parlementsgebouw	 springt	
onmiddellijk	in	het	oog.	In	de	voormiddag	ontdekken	we	de	Pestzijde.	De	namiddag	brengt	
ons naar de burchtwijk in het oudste hart van het stadsdeel Boeda. 

5.	 Ezstergom	We	verlaten	Boedapest	in	de	ochtend	en	passeren	o.a.	Szentendre,	Visegrád	en	
bereiken	na	de	lunch	Ezstergom.	De	koninklijke	stad	Esztergom	is	de	plaats	waar	St.	Stephen,	
de	 eerste	 koning	 van	Hongarije,	 aan	het	 begin	 van	de	11e	 eeuw	werd	 gekroond.	De	 stad	
is	ook	de	zetel	van	het	aartsbisdom	Esztergom-Boedapest	en	in	overeenstemming	met	zijn	
waardige	 status	 is	 de	 neoklassieke	 basiliek	 van	 Esztergom	 zowel	 de	 grootste	 kerk	 als	 het	
hoogste	gebouw	van	het	land.	

6.	 Het	 ‘keizerlijke’	Wenen.	 	 Na	 een	 ontspannende	 nachtrust	 en	 een	 lekker	 ontbijt	 staat	 de	
chauffeur	 weer	 klaar	 voor	 onze	 stadsrondrit,	 zodat	 we	 een	 omvattende	 indruk	 van	 de	
historisch	belangrijke	bezienswaardigheden	krijgen.	We	gaan	aan	boord	voor	de	lunch.	In	de	
namiddag	bezoeken	we	Schönbrunn.	‘s	Nachts	vaart	het	schip	af	richting	Melk.	

7.	 Melk	 en	 zijn	 abdij.	 	 In	 de	 late	 voormiddag	 ligt,	 hoog	 boven	 de	 oude	 arm	 van	 de	Donau,	
een	 imposante	 benedictijnerabdij,	 één	 van	 de	mooiste	 en	meest	 betekenisvolle	 barokke	
bouwwerken	 van	 Oostenrijk.	 Al	 eeuwenlang	 is	 de	 abdij	 van	 Melk	 het	 intellectuele	 en	
spirituele centrum van het land. 

8.	 Mauthausen	&	Linz.	Voor	de	geïnteresseerden	maken	we	in	de	voormiddag	een	interessante	
excursie	naar	het	Mauthausen-gedenkteken.	Voor	de	lunch	gaan	we	terug	aan	boord.	Linz,	
schilderachtig	gelegen	aan	de	oevers	 van	de	majestueuze	Donau,	betovert	 zijn	bezoekers	
vooral	met	een	grote	hoeveelheid	heerlijke	onovertroffen	charme.		Er	is	veel	te	zien	en	te	
doen	in	de	levendige	cultuurstad	aan	de	Donau!	

9.	 Terugreis	vanuit	Passau.	 In	de	ochtend	komt	het	schip	aan	 in	Passau.	We	nemen	afscheid	
van	het	schip	en	de	bemanning	en	vangen	de	terugreis	naar	België	aan	met	een	vrije	lunch	
onderweg.

*=	op/afstapplaatsen	zijn	St.Niklaas,	Antwerpen,	Mol	en	Hasselt.

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Buitenkajuit Dek/ligging mei/juni aug./sep.
22A	-	2-pers.	vast	raam	 Emerald	 €	1.640,-	 €	1.780,-
11A	-	1-pers.	vast	raam	 Emerald	 €	1.780,-	 €	2.375,-
22BA	-	2-pers.	Frans	balkon	 Ruby	achteraan	 €	1.740,-	 €	2.020,-
22B	-	2-pers.	Frans	balkon	 Ruby		 €	1.830,-	 €	2.115,-
11B	-	1-pers.	Frans	balkon	 Ruby	 €	2.450,-	 €	2.870,-
22D	–	junior	suite	Frans	balkon	 Ruby	 €	1.925,-	 ---
22C	-	2-pers.	Frans	balkon	 Diamond		 €	1.880	 €	2.255,-
22E	-	suite	Frans	balkon	 Diamond	 ---	 €	2.590,-
Autocarreis, excursies en begeleiding in samenwerking met Carolus Premiumtours. 
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79.

Luxe DONAU-CRUISE – begeleide groepsreizen
9 dagen, vanaf € 1.640,- p.p.

pag.	64 en 65

pag.	66 en 65

Vertrekdata	2021	 schip
Mei		23	 MS	Joy
Juni	6	 MS	Joy
Aug.	17,	31	 MS	Robert	Burns
Sep.	7,	14	 MS	Robert	Burns

MS ROBERT BURNS
MS JOy

HÉÉL	VEEL	INCLUSIEF:	heen-	en	terugreis	per	
luxe	 autocar;	 alle	 excursies	 met	 onze	 eigen	
Nederlandstalige	 deskundige	 reisbegeleiding	
-	 1	overnachting	 in	 4*-hotel	 in	de	omgeving	
van	 Passau	 op	 basis	 half-pension	 -	 8-daagse	
cruise	 met	 MS	 Treasures/	 MS	 Robert	 Burns	
in	het	gekozen	kajuittype	-	 	verblijf	basis	vol-
pension vanaf diner 2e	dag	t/m	ontbijt	9e	dag	
-	all-inclusive	drankenpakket	van	10.00	uur	tot	
middernacht	 -	welkomstcocktail	en	Captain’s	
Farewell-galadiner	 -	 muziekprogramma	 aan	
boord	-		gebruik	van	de	faciliteiten	aan	boord	
-	bagageservice	van	de	kaai	naar	de	kajuit	en	
omgekeerd	-		fooien	voor	het	boordpersoneel	
-		audioguide	systeem	-	BTW,	wegen-,	verblijf-	
en	haventaksen	cfr.	01/07/2020.	
NIET	 INCLUSIEF:	 inkomgelden	 (ca.€50)	 op	
voorhand	 te	 reserveren	 bij	 uw	 boeking:	 or-
gelconcert	 Passau	 ca.	 €5,	 Stift	Melk	 ca.	 €14,	
Parlement	Boedapest	 ca.	 €7,50,	 Schönbrunn	
€14,	 Stephansdom	 €4,50	 (prijswijzigingen	
onder	voorbehoud)	-	 lunch	1e, 2e en 9e	dag	-	
overige	dranken	-	persoonlijke	uitgaven	-	reis-
verzekering.

UITGEBREIDE  
ALL INCLUSIVE
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Vaarschema 
1.  Busreis vanaf de opstapplaatsen* naar Düsseldorf, inscheping rond 14u00.
2. In de voormiddag bezoeken we Koblenz aan de samenvloeiing van Moezel 

en Rijn.  Met de kabelbaan over de Rijn kan u naar Fort Ehrenbreitstein.  
Met van daaruit een indrukwekkend uitzicht over de stad en de 2 rivieren.

3. Bij het ontwaken zijn we al aangemeerd in het elegante stadje Traben-
Trarbach.  Er is een bezoek aan de mystieke onderwereld van de wijnkelders.  
Na de lunch en een eindje varen is de aankomst in Bernkastel-Kues; een 
pittoresk wijnstadje in het centrum van de Mittelmosel.  Geniet daar van 
de bijzondere sfeer tussen de vele vakwerkhuizen. 

4. Na een heerlijk ontbijt is er de uitstap naar Mettlach waar we een bezoek 
brengen aan Keravision, het aardewerkmuseum van Villeroy & Boch.  De 
rest van de dag vertoeven we in Trier.  Een prachtige stad met een schat 
aan cultuur en geschiedenis.  Denk maar aan de Porta Nigra, de Romeinse 
thermen en nog veel meer.

5. In de voormiddag staat een bezoek aan de Middeleeuwse Burg Eltz op het 
programma.  Na de lunch aan boord is er een wandeling in het oude en 
romantische wijnstadje Cochem.

6. Na een rustig ontbijt maken we een wandeling door de binnenstad van 
het levendige Rüdesheim.  In de namiddag wordt er gevaren langs een 
prachtig stuk van de Rijn met vele rotsen; ruïnes en wijnhellingen.  En 
natuurlijk ook langs de Loreley.

7. In de voormiddag bezoeken we Bonn, de geboorteplaats van Beethoven.  
Deze oude stad was ooit de hoofdstad van West-Duitsland.  Tijdens de lunch 
aan boord varen we tot Keulen.  Een wandeling door het stadscentrum is 
een must.  En de torenspitsen van de indrukwekkende Dom zijn daar een 
gekend merkpunt.

8. Düsseldorf, ontscheping na het ontbijt, busreis naar de afstapplaatsen*.
*= op/afstapplaatsen zijn Oostende, Gentbrugge, St. Niklaas, Antwerpen, Geel en Hasselt.
Programma en aanlegplaatsen zijn onder voorbehoud.

Prijzen per persoon, inclusief busreis en programma
Buitenkajuit Dek Normale prijs
22A - 2-pers. vast raam Emerald  € 1.719,-  
22B - 2-pers. suite - Frans balkon Ruby € 2.499,-  
22D - 2-pers. suite - Frans balkon Diamond € 2.889,-
Singlekajuiten zijn slechts beperkt beschikbaar en altijd ‘op aanvraag’.
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79.

Vertrekdatum 2021
20 juli

CULTURELE HOOGTEPUNTEN LANGS MOEZEL EN RIJN – begeleide groepsreis
8 dagen, vanaf € 1.719,- p.p. scheepsbeschrijving pag. 65

MS INSPIRE

Inclusief:
Busreis naar Düsseldorf en terug - cruise 
volgens vaarschema - accommodatie in de 
geboekte categorie - volpension vanaf avond-
maal op de eerste dag tot en met ontbijt op 
de laatste dag - begeleide excursies met au-
dioguide en inkomgelden voor wijnkelder Tra-
ben-Trarbach, kabelbaan Koblenz, museum 
Villeroy & Boch, Brug Eltz, Dom Keulen - selec-
tie van dranken aan boord - welkomstcocktail 
- captain´s dinner - avond-entertainmentpro-
gramma - bagageservice bij in- en ontschepen 
- gebruik van de faciliteiten aan boord - fooien 
aan boord - havengelden - BTW, wegen- en 
verblijfstaksen.  Meer info op pagina 16.
Exclusief: 
Niet vermelde excursies - niet vermelde dran-
ken - niet vermelde inkomgelden - persoonlij-
ke uitgaven - reisverzekering.
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Vaarschema
1. Busreis vanaf de opstapplaatsen* naar Frankfurt, inscheping rond 16u00.
2. Deze voormiddag staat al meteen een hoogtepunt op het programma; het 

barokslot Mannheim.  Het is nu een onderdeel van de universiteit, maar was 
eens het statussymbool van de keizen van Palts.  In de namiddag meren we 
aan in Speyer.  De 11e-eeuwse keizerlijke kathedraal van Speyer is één van de 
belangrijkste romaanse bouwwerken in Duitsland.

3. De elegante gebouwen van Baden-Baden getuigen van de rijkdom van 
de bezoeker en bewoners van deze kuur- en casinostad.  Daarna naar 
Straatsburg.  Deze stad huisvest diverse Europese instellingen.  Maar ook 
de oude binnenstad is indrukwekkend.  Een absoluut meesterwerk van de 
gotische kunst is de kathedraal.

4. Na de lunch leggen we aan in Mainz en bezoeken er een traditionele sektkelder.  
Laat hier uw ogen dwalen over ongeveer 200.000 liter mousserende wijn. 
Tijdens een bezoek aan de stad valt zeker de vriendelijke en open sfeer op.

5. Frankfurt, ontscheping na het ontbijt, busreis naar de afstapplaatsen*.
*= op/afstapplaatsen zijn Oostende, Gentbrugge, St.Niklaas, Antwerpen, Geel en Hasselt.
Programma en aanlegplaatsen zijn onder voorbehoud.

Prijzen per persoon, inclusief busreis en programma
Buitenkajuit Dek Normale prijs
22A - 2-pers. vast raam Emerald  € 1.069,-
22B - 2-pers. suite – Frans balkon Ruby € 1.419,- 
22D - 2-pers. suite – Frans balkon Diamond € 1.709,-
Singlekajuiten zijn slechts beperkt beschikbaar en altijd ‘op aanvraag’.
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79.
Autocarreis, excursies en begeleiding in samenwerking met Carolus Premiumtours.

LUXE ZOMERRIVIERCRUISE – begeleide groepsreis
5 dagen, vanaf € 1.069,- p.p. scheepsbeschrijving pag. 65 ,66

MS JOy

Vertrekdatum 2021
12 augustus

Inclusief : 
Busreis naar Frankfurt en terug - cruise vol-
gens vaarschema - accommodatie in de ge-
boekte categorie - volpension vanaf avond-
maal op de eerste dag tot en met ontbijt op 
de laatste dag - begeleide excursies met au-
dioguide en inkomgelden voor Sektkelder, ba-
rokslot Mannheim - selectie van dranken aan 
boord - welkomstcocktail - captain´s dinner 
- avond-entertainmentprogramma - bagage-
service bij in- en ontschepen - gebruik van de 
faciliteiten aan boord - fooien aan boord - ha-
vengelden - BTW, wegen- en verblijfstaksen.  
Meer info op pagina 16.
Exclusief : 
Niet vermelde excursies - niet vermelde dran-
ken - niet vermelde inkomgelden - persoonlij-
ke uitgaven - reisverzekering.
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Rijn, Moezel, Main.
Rijn en Moezel, al van oudsher de rivieren van romantiek 
en wijnbouw. Beide rivieren doorkruisen fraaie 
landschappen met grote historische steden en kleine 
pittoreske plaatsjes, met hellingen vol wijngaarden, 
akkers of bossen en steile rotsen waarop kastelen de 
wacht lijken te houden over de scheepvaart. Dat was 
vroeger ook zo, want er werd tolgeld geheven door de 
machthebbers, landheren en bisschoppen.

De Rijn wordt drukbevaren met handelsvaart en is een 
belangrijke verbinding met de grote handelsplaatsen 
langs de rivier en de havensteden aan zee. Waar de 
rivier nog door de centra van de steden stroomt langs 
hoge kades is ze duidelijk zichtbaar, maar eenmaal in 
Nederland stroomt de Rijn in open gebieden door de 
uitgestrekte vlakten met weilanden waar in de zomer 
de koeien tot aan het water komen om te drinken en 
bij warm weer zelfs om te baden. Die grote verschillen 
maken een cruise over de Rijn tot een zeer gevarieerde 
en interessante reis. 

De Moezel stroomt door een schitterend landschap 
met glooiende oevers met wijngaarden. De heerlijke 
Moezelwijnen worden hier sinds mensenheugenis en 
soms al vele generaties lang binnen dezelfde families 
gemaakt. Ook nu met moderne methodes worden 
nog nieuwe wijnen ontwikkeld en oude wijnen 
geperfectioneerd. 

Met een cruise over de Moezel kunt u de verschillende 
wijnhuizen bezoeken en, u hoeft toch niet te rijden, 
ook rustig eens proeven. De steden en dorpjes langs 
de Moezel hebben vaak nog de vakwerkhuizen die zo´n 
romantische sfeer geven aan de straatjes en pleinen, 
naast de andere bezienswaardigheden. Een cruise over 
de Moezel is een ware ontdekkingsreis voor liefhebbers 
van cultuur, natuur en culinaire geneugten.
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Vaarschema
1. Treinreis naar Düsseldorf, inscheping 16.00 uur, vertrek schip 17.00 uur.
2. Koblenz (07u30-13u30) op de samenvloeiing van Moezel en Rijn. 

Boppard (a.16u00) een stadje in Mittelrheintal met indrukwekkende burcht.
3. Boppard (v.08u00) 

Mainz (15u00-21u00) de belangrijkste plaats van Rheinland-Pfalz.
4. Mannheim a.Rhein (03u30-09u30) de Wassertum en de burcht zijn hier 

grootste aantrekpunten. 
Speyer (12u00-19u30) deze 2000 jaar oude Domstad ligt in de schaduw van 
de machtige Dom.

5. Straatsburg (08u30-23u30) Europa’s administratieve hoofdstad in de mooie 
Elzas.

6. Oestrich Winkel (a.15u30) klein typisch plaatsje nabij het gekende 
Rüdesheim.

7. Oestrich Winkel (v.04u30)  
Düsseldorf (a.16u30) deelstaat-hoofdplaats midden in de Rijnvlakte.

8. Düsseldorf ontscheping na het ontbijt, treinreis naar België

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Buitenkajuit  Dek/ligging  Prijs p.p.
2-pers.  Smaragd  € 1.599,-
2-pers. Frans balkon Rubin  € 1.869,-
2-pers. Frans balkon Rubin/achteraan  € 1.769,-
junior suite, Frans balkon Rubin  € 2.029,-
2-pers. Frans balkon Diamant  € 2.029,-
junior suite Frans balkon Diamant  € 2.129,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79.

Rhein eRleBnis Rheingau
8 dagen, vanaf € 1.599,- p.p. scheepsbeschrijving pag. 66

Ms ViVa TiaRa 

Inclusief:
Treinreis retour - cruise volgens vaarsche-
ma - accommodatie in geboekte categorie - 
volpension vanaf diner op de eerste dag tot 
en met ontbijt op de laatste dag aan boord 
- welkomstcocktail - captain’s dinner - van 
10u00 tot 24u00 tapbier, huiswijn, frisdrank, 
koffie en thee aan boord - water, bier en fris-
drank in de minibar - entertainmentprogram-
ma - fooien aan boord - gebruik van de boord-
faciliteiten - WLAN - bagageservice bij in- en 
ontschepen - havengelden - BTW
Exclusief:
Excursies - lokale transfers - persoonlijke 
uitgaven - reisverzekeringen

Vertrekdata 2021
Aug. 3, 10, 17, 24, 31
Sep. 7, 14

all-inclusive
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Vaarschema 
1.  Treinreis naar Keulen, inscheping, vertrek schip 17.00 uur.
2. Mainz (12u00-16u00) zelfs met meer dan 2.000 jaar geschiedenis; ‘Mainz 

bleibt Mainz’.
3.	 Straatsburg/Kehl	(a.13u00)	het	moderne	centrum	van	de	Europese	politiek,	

maar toch met eeuwen geschiedenis.
4. Straatsburg (v.13u00).
5. Bazel (08u30-19u30) oude universiteitsstad met maar liefst 27 interessante 

musea. 
6. Breisach (07u30-13u00) typisch stadje met de St Stephansdom indrukwekkend 

gelegen op de Münsterberg.
7.	 Koblenz	(16u00-22u00)	een	must	tijdens	de	cruise	is	de	Deutsches	Eck	waar	

de Moezel in de Rijn komt.
8. Keulen (06u00) ontscheping na ontbijt, treinreis naar België.

                                                                 EXPERIENCE THE SOUTHERN RHINE
8 dagen, vanaf € 1.709,- p.p. scheepsbeschrijving pag. 68

 MS A-ROSA AQUA +

Inclusief: 
Treinreis - transfer naar en van het schip 
in de haven van in- en ontscheping - cruise 
volgens	 vaarschema	 -	 accommodatie	 in	 de	
geboekte categorie - volpension vanaf het 
diner op de eerste dag tot en met het ontbijt 
op de laatste dag - schuimwijn, huiswijnen, 
tapbier,	 frisdranken,	 koffie	 en	 thee	 inbegre-
pen		-	welkomstcocktail	-	animatieprogramma	
- muziekprogramma - gebruik van bubbelbad 
en	fitnesstoestellen	-	bagageservice	bij	in-	en	
ontschepen - havengelden – BTW.
Exclusief: 
Excursies - overige dranken - fooien (naar ei-
gen inzicht) - persoonlijke uitgaven - reisverze-
keringen.

Prijzen per persoon, Select Premium, inclusief heen- en terugreis
Type   Buitenkajuit  Dek Prijs p.p.
S  2-pers. klein vast raam 1  € 1.709,-  
A  2-pers. klein vast raam 1 € 1.929,-  
C  2-pers. Frans balkon  2 € 2.329,-  
D	 	 2-pers.	Frans	balkon	 	 3	 €	2.439,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79.

DRANKEN 
INCLUSIEF

Vertrekdata  2021 
Mei. 22 
 29 
Juni  5, 19 
 12 
Juli 24, 31 
Aug. 7, 14 
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Vaarschema
1. Treinreis naar Keulen, inscheping, vertrek schip 17.00 uur.
2. IJsselmeer - ontstond na het indijken van de Waddenzee.
 Enkhuizen (14u00-23u00) telt maar liefst 366 Rijksmonumenten binnen de 

oude vestingwal.  Dus duidelijk meer dan een bezoekje waard.
3. Amsterdam (05u00-23u00) hoofdstad met een uitgebreid grachtennetwerk 

en smalle gevelhuizen.  Een stad vol cultuur, musea en fietsen.
4. Rotterdam (08u00-14u00) gekend als havenstad. Architectuurstad met een 

internationale reputatie.
5. Gent (07u00-18u30) een stad die geschiedenis ademt  Het centrum is bijna 

een openluchtmuseum. Met bezienswaardigheden die iedereen wil zien; 
Graslei, Vrijdagmarkt, St-Baafsplein, Gravensteen, Lam Gods, …

6. Antwerpen (01u00-18u00) havenstad en Rubensstad. Maar ook nog zoveel 
meer.

7. Nijmegen (07u00-13u00) een stad die belangrijk was van in de Romeinse tijd 
tot vandaag.

8. Keulen (06u00) ontscheping na ontbijt, treinreis naar België.

Prijzen per persoon, Select Premium, inclusief heen- en terugreis
Type  Buitenkajuit Dek Seizoen A Seizoen B Seizoen C  Seizoen D Seizoen E
S 2-pers. klein vast raam 1  € 1.499,- € 1.779,- € 1.709,- € 1.559,- € 1.289,-
A 2-pers. klein vast raam 1 € 1.709,- € 1.989,- € 1.919,- € 1.779,- € 1.499,-
C 2-pers. Frans balkon 2 € 2.119,- € 2.399,- € 2.329,- € 2.179,- € 1.849,-
D 2-pers. Frans balkon 3 € 2.219,- € 2.499,- € 2.439,- € 2.289,- € 1.959,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79.

EXPERIENCE THE NORTHERN RHINE 
8 dagen, vanaf € 1.289,- p.p. scheepsbeschrijving pag. 68

MS A-ROSA AQUA +

Inclusief: 
Treinreis - transfer naar en van het schip 
in de haven van in- en ontscheping - cruise 
volgens vaarschema - accommodatie in de 
geboekte categorie - volpension vanaf het 
diner op de eerste dag tot en met het ontbijt 
op de laatste dag - schuimwijn, huiswijnen, 
tapbier, frisdranken, koffie en thee inbegre-
pen - welkomstcocktail - animatieprogramma 
- muziekprogramma - gebruik van bubbelbad 
en fitnesstoestellen - bagageservice bij in- en 
ontschepen - havengelden - BTW.
Exclusief: 
Excursies - overige dranken - fooien (naar ei-
gen inzicht) - persoonlijke uitgaven - reisver-
zekeringen

Vertrekdata 2021 Seizoen
Apr. 24 A
Mei 1, 15 B
Juni 26 B
Juli 3 B
 10, 17 C
Aug. 21, 28 B
Sep. 4, 11, 18 B
 25 A
Okt. 2 D
 9 A
 16, 23 E

DRANKEN 
INCLUSIEF
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Vaarschema 
1. Treinreis naar Keulen, inscheping, vertrek schip 17u00.
2.	 Rüdesheim	(09u00-13u00)	het	centrum	van	het	Rijn-romantisme.
 Mainz (15u00-22u00) zelfs met meer dan 2.000 jaar geschiedenis; ‘Mainz 

bleibt Mainz’.
3.	 Frankfurt	 (08u00-23u00)	 financiële	 hoofdstad	 van	 Europa	 met	 een	 zeer	

moderne aanblik.
4.	 Koblenz	(15u00-22u00)	een	must	tijdens	deze	stop	is	de	Deutsches	Eck	waar	

de Moezel en de Rijn samenvloeien.
5.	 Keulen	(06u00),	ontscheping	na	ontbijt,	treinreis	naar	België.

MINICRUISE MAIN & LORELEI
5 dagen, vanaf € 649,- p.p.                                                                                                scheepsbeschrijving pag. 68

 A-ROSA FLORA

Inclusief: 
Treinreis - transfer naar en van het schip in de 
haven van in- en ontscheping - cruise volgens 
vaarschema	 -	 accommodatie	 in	de	 geboekte	
categorie - volpension vanaf het diner op de 
eerste dag tot en met het ontbijt op de laat-
ste	 dag	 -	 schuimwijn,	 huiswijnen,	 tapbier,	
frisdranken,	koffie	en	thee	inbegrepen		-	wel-
komstcocktail	 -	 animatieprogramma	 -	 mu-
ziekprogramma - vrij gebruik van bubbelbad 
en	fitnesstoestellen	-	bagageservice	bij	in-	en	
ontschepen - havengelden - BTW.
Exclusief:	
Excursies	-	overige	dranken	-	fooien	(naar	ei-
gen inzicht) - persoonlijke uitgaven - reisver-
zekeringen

Prijzen per persoon, Select Premium, inclusief heen- en terugreis
Type   Buitenkajuit Dek seizoen A seizoen B
S  2-pers. vast raam 1  €     649,- € 699,-
A  2-pers. vast raam 1 €     779,- € 819,-
C  2-pers. Frans balkon 2 €     879,- € 939,-
D	 	 2-pers.	Frans	balkon	 3	 €					939,-	 €	999,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79.

+

Vertrekdata 2021 seizoen 
Mrt. 8, 9*, 12, 13*, 20, 24 A
 16  B
Nov. 5**, 9**, 13**, 17** B
 21** A
* A-Rosa Aqua   ** A-Rosa Silva

DRANKEN 
INCLUSIEF
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Vaarschema
1. Treinreis naar Düsseldorf, inscheping 16.00 uur, vertrek schip 17.00 uur.
2. Deventer (07u00-16u00) één van de oudste Nederlandse steden, gelegen aan 

de IJssel.
 Kampen (a.19u30)
3. Kampen (v.10u00)
 Enkhuizen (13u30-17u00) idyllische plaatsje vol geschiedenis, in Noord-Holland. 

Hoorn (20u00-11u30)
4.	 Amsterdam	(a.03u30)	deze	hoofdstad	van	Nederland	heeft	weinig	introductie	

nodig.
5. Amsterdam (v.07u00) 
	 Rotterdam	(15u00-23u00)	een	wereldhavenstad,	ook	gekend	om	z’n	moderne	

architectuur.
6. Dordrecht (01u00-19u00) eens een rijke handelsstad.
7. Nijmegen	(02u00-14u00)	vestingstad	met	een	geschiedenis	tot	in	de	Romeinse	

tijd.
8. Düsseldorf ontscheping na het ontbijt, treinreis naar België

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Buitenhut Dek/ligging Prijs p.p.
2-pers. Smaragd € 1.599,-
2-pers. Frans balkon Rubin € 1.869,-
2-pers. Frans balkon Rubin/achteraan € 1.769,-
junior suite, Frans balkon Rubin € 2.029,-
2-pers. Frans balkon Diamant € 2.029,-
junior suite Frans balkon Diamant € 2.129,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79.

Rhein eRleBnis nieDeRlanDe
8 dagen, vanaf € 1.599,- p.p. scheepsbeschrijving pag. 66

Ms ViVa TiaRa

Inclusief:
Treinreis retour - cruise volgens vaarsche-
ma	 -	 accommodatie	 in	 geboekte	 categorie	 -	
volpension vanaf diner op de eerste dag tot 
en met ontbijt op de laatste dag aan boord 
-	 welkomstcocktail	 -	 captain’s	 dinner	 -	 van	
10u00	tot	24u00	tapbier,	huiswijn,	 frisdrank,	
koffie	en	thee	aan	boord	-	water,	bier	en	fris-
drank in de minibar - entertainmentprogram-
ma - fooien aan boord - gebruik van de boord-
faciliteiten - WLAN - bagageservice bij in- en 
ontschepen - havengelden - BTW
Exclusief:
Excursies - lokale transfers - persoonlijke 
uitgaven - reisverzekeringen

Vertrekdata 2021
Jun. 8, 15, 22, 29
Jul. 6, 13, 20, 27

all-inclusive

Gerenoveerd in 2020



Hoeveel geschiedenis, cultuur, natuur en culinaire 
verrassingen wilt u in één reis beleven? Met een cruise 
over de Donau van Passau tot aan Tulcea aan de Donau 
Delta bij de Zwarte Zee, doorkruist u Oost Europa 
en bezoekt u vanuit Duitsland de landen Oostenrijk, 
Slowakije, Hongarije, Kroatië, Servië, Bulgarije en 
Roemenië. 

Langs de grillige route rijgen de koningssteden van 
vroegere heersers met hun schitterende gebouwen 
aan elkaar als parels aan een wondermooie ketting. 
De verscheidenheid in bouwstijlen zijn allemaal 
vertegenwoordigd in de Gotische, Renaissance en 
Barokke gebouwen van  steden als Wenen, Bratislava, 
Boedapest, Belgrado en Boekarest. 

De geschiedenis wordt hier op vele plaatsen als het 
ware blootgelegd  De wisselende landschappen van 
liefelijk glooiend tot de woeste Karpaten, de imposante 

`IJzeren Poort´, een 130 kilometer lange smalle kloof 
met wanden tot wel 500 meter hoog, tot de zeldzaam 
mooie Donaudelta met zeer gevarieerde flora en fauna 
inspireerden vele kunstenaars  

De Donau spreekt velen tot de verbeelding omdat 
zij een prominente plaats heeft in de verhalen 
van schrijvers uit de diverse landen, verhalen uit 
langvervlogen tijden. 

Doordat de Donau zoveel landen, volken en 
geschiedenis verbindt, beschikt zij ook over een 
interessante culinaire geschiedenis  Door invloeden 
van buitenaf is in veel landen de keuken zeer gevarieerd 
en hebben ze een lange geschiedenis van wijnbouw  

Tijdens de cruise kunt u hier ook kennis mee maken 
en dat voegt een aantrekkelijk aspect toe aan de vele 
nieuwe ervaringen waarvan u zal genieten 

30

Donau
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Vaarschema
1. Vliegreis naar München, transfer naar Passau, inscheping 15.00 uur, vertrek 

schip 16.00 uur.
2.	 Bratislava	 (15u00-21u00)	 hoofdstad	 van	 Slovakije;	 één	 van	 de	 jongste	

Europese	landen.	
3.	 Boedapest	(a08u30)	Hongaarse	hoofdstad	die	de	rijkdom	van	de	Oostenrijkse	

keizers	gekend	heeft.
4.	 Boedapest	(v.08u30)	
	 Esztergom	(13u30-17u00)	omgeven	door	natuur	en	gekend	om	z’n	basiliek.
5.	 Wenen	(a.11u00)	deze	hoofdstad	heeft	genoeg	te	bieden	voor	verscheidene	

bezoeken.
6.	 Wenen	(v01u30)
	 Melk	 (11u30-16u00)	 toegangspoort	 tot	 de	 Wachau	 en	 locatie	 van	 een	

indrukwekkende	abdij.
	 Ybbs	(a.18u30)
7.	 Ybbs	(v.01u00)	
	 Linz	a.Donau	 (08u00-23u00)	derde	stad	van	Oostenrijk	met	een	uitgebreid	

cultuuraanbod.
8.	 Passau	ontscheping	na	het	ontbijt,	transfer	naar	München	en	vliegreis	naar	

Zaventem.

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Buitenkajuit Dek/ligging Prijs p.p. 
2-pers.	 	 Emerald	 €	2.499,-
2-pers.	Frans	balkon	 Ruby	 €	2.709,-
junior	suite	Frans	balkon	 Ruby	 €	2.919,-
2-pers.	Frans	balkon	 Diamond	 €	2.919,-
junior	suite	Frans	balkon	 Diamond	 €	3.139,-
suite	balkon	 Diamond	 €	3.349,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79.

DanuBe HigHligHts
8 dagen, vanaf € 2.499,- p.p. scheepsbeschrijving		pag.	65 ,64

Ms ROBeRt BuRns

Inclusief:
Treinreis	 retour	 -	 cruise	 volgens	 vaarschema	
-	accommodatie	 in	geboekte	categorie	 -	 vol-
pension	vanaf	diner	op	de	eerste	dag	 tot	en	
met	ontbijt	op	de	laatste	dag	aan	boord	-	wel-
komstcocktail	 -	 captain’s	 dinner	 -	 van	 10u00	
tot	 24u00	 tapbier,	 huiswijn,	 frisdrank,	 koffie	
en	 thee	aan	boord	 -	water,	bier	en	 frisdrank	
in	 de	 minibar	 -	 entertainmentprogramma	 -	 
fooien	aan	boord	-	gebruik	van	de	boordfaci-
liteiten	-	WLAN	-	bagageservice	bij	in-	en	ont-
schepen	-	havengelden	-	BTW
Exclusief:
Excursies	 -	 lokale	transfers	 -	persoonlijke	uit-
gaven	-	reisverzekeringen

Vertrekdata	2021	 									
Jul. 26
Aug.	 2,	9,	18,	25
Sept.	 1,	8,	15,	22,	29
Okt.	 6,	13,	20,	27

all-inclusive
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Vaarschema
1. Vliegreis naar München, transfer naar Engelhartszell, inscheping 16u00, vertrek 

schip 17u00.
2.	 Wenen	(a.13u00)	een	stadsrondrit	per	autocar	of	een	fietstour;	deze	stad	is	mooi	

en indrukwekkend op elke manier.  
3. Wenen (v.18u30) misschien ideaal om Sisi´s Schönbrunn paleis te bezoeken.
4. Esztergom (08u00-10u30) onbekend, maar alleen al de basiliek is de stop waard. 
 Boedapest (a.15u00) met 7 bruggen over de Donau, een imposant parlements- 

gebouw en nog veel meer.
5. Boedapest (v.16u00) een excursie naar de Puszta is zonder twijfel een aanrader.
6.	 Bratislava	(09u00-15u30)	een	jonge	hoofdstad	maar	eentje	met	een	rijke	historie	

en perfect om in rond te wandelen tussen de stadspaleizen.
7. Passage door de Wachau-regio.
 Krems (08u00-08u30 excursiestop).
 Melk (12u30-13u00 excursiestop) boven het dorpscentrum prijkt een indruk- 

wekkende	Benedictijner	abdij.
8. Engelhartszell (07u00) ontscheping na ontbijt, terugreis naar München en vliegreis 

naar Brussel.

Prijzen per persoon, Select Premium, inclusief heen- en terugreis
Type  Buitenkajuit Dek Seizoen A Seizoen B Seizoen C
S	 2-pers.	vast	raam	 1	 €	2.179,-	 €	2.399,-	 €	2.609,-
A	 2-pers.	vast	raam	 1	 €	2.399,-	 €	2.609,-	 €	2.819,-
B	 2-pers.	panorama	raam	 3	 €	2.639,-	 €	2.909,-	 €	3.119,-
C	 2-pers.	Frans	balkon	 2	 €	2.749,-	 €	3.009,-	 €	3.229,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79.

DANUBE CLASSICS 2021
8 dagen, vanaf € 2.179,- p.p. scheepsbeschrijving pag. 68

MS A-ROSA DONNA

Inclusief: 
Vliegreis van Brussel naar München en trans-
fer naar Engelhartszell en retour - cruise 
volgens	 vaarschema	 -	 accommodatie	 in	 de	
geboekte categorie - volpension vanaf diner 
op de eerste dag tot en met ontbijt op de 
laatste dag - schuimwijn, huiswijnen, tapbier, 
frisdranken,	koffie	en	thee	inbegrepen	-		wel-
komstcocktail	-	animatieprogramma	-	muziek-
programma - gebruik van de faciliteiten aan 
boord - bagageservice bij in- en ontschepen 
- havengelden - BTW.
Exclusief: 
Excursies - overige dranken - fooien (naar ei-
gen inzicht) - persoonlijke uitgaven - reisver-
zekeringen

Vertrekdata 2021 Seizoen        
Apr. 4, 11 A
 18, 25 B
Mei	 2,	9,	16,	23,	30	 C
Juni 6, 13, 20, 27 C
Juli 4, 11, 18, 25 C
Aug.	 1,	8,	15,	22,	29	 C
Sep.	 5,	12,	19	 C
 26 B
Okt. 3, 10 B
 17 A

+

DRANKEN 
INCLUSIEF
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Donau Panorama
5 dagen, vanaf € 1.599,- p.p.  scheepsbeschrijving  pag. 64

MS ROBERT BURNS

Inclusief:
Vliegreis retour tussen Zaventem en München 
- transfers tussen München en Passau - cruise 
volgens vaarschema - accommodatie in ge-
boekte categorie - volpension vanaf diner op 
de eerste dag tot en met ontbijt op de laat-
ste dag aan boord - welkomstcocktail - cap-
tain’s dinner - van 10u00 tot 24u00 tapbier, 
huiswijn, frisdrank, koffie en thee aan boord 
- water, bier en frisdrank in de minibar - en-
tertainmentprogramma - fooien aan boord 
- gebruik van de boordfaciliteiten - WLAN - 
bagageservice bij in- en ontschepen - haven-
gelden - BTW
Exclusief:
Excursies - persoonlijke uitgaven - reisverze-
keringen

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Buitenkajuit Dek/ligging Prijs p.p. 
2-pers.  Emerald € 1.599,-
2-pers. Frans balkon Ruby € 1.699,-
junior suite Frans balkon Ruby € 1.749,-
2-pers. Frans balkon Diamond € 1.749,-
junior suite Frans balkon Diamond € 1.859,-
suite balkon  Diamond € 1.969,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79.

Vaarschema 
1. Vliegreis naar München, transfer naar Passau, inscheping 16.00 uur, vertrek 

schip 17.00 uur.
2. Wenen (a.11u00) deze hoofdstad heeft genoeg te bieden voor verscheidene 

bezoeken.
3. Wenen (v.06u00)
 Melk (16u00-23u00) toegangspoort tot de Wachau en locatie van een 

indrukwekkende abdij.
4. Linz a.Donau (09u00-23u00) derde stad van Oostenrijk met een uitgebreid 

cultuuraanbod.
5. Passau ontscheping na het ontbijt, transfer naar München en vliegreis naar 

Zaventem. Vertrekdata 2021
Nov. 3, 7, 11, 15, 19, 23

All-Inclusive
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DANUBE CATARACTS CRUISE
13 dagen, vanaf € 3.529,- p.p.                                                                                            scheepsbeschrijving pag. 68

MS A-ROSA FLORA

Inclusief: 
Vliegreis - transfer van München naar Engel-
hartszell en terug - cruise volgens vaarsche-
ma - accommodatie in de geboekte catego-
rie - volpension vanaf het diner op de eerste 
dag tot en met het ontbijt op de laatste dag 
- schuimwijn, huiswijnen, tapbier, frisdranken, 
koffie en thee inbegrepen  - welkomstcocktail 
- animatieprogramma - muziekprogramma - 
gebruik van de faciliteiten aan boord - baga-
geservice bij in- en ontschepen - havengelden 
- BTW.
Exclusief: 
Excursies - overige dranken - fooien (naar ei-
gen inzicht) - persoonlijke uitgaven - reisver-
zekeringen

Prijzen per persoon, Select Premium, inclusief heen- en terugreis
Type  Buitenkajuit Dek Prijs p.p. 
S 2-pers. klein vast raam 1  € 3.529,- 
A 2-pers. klein vast raam 1 € 3.799,- 
C 2-pers. Frans balkon 2 € 4.469,- 
D 2-pers. Frans balkon 3 € 4.699,-
E junior suite Frans balkon 3 € 6.589,-
F suite balkon 3 € 6.949,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79.

Vaarschema 
1. Vliegreis naar München, transfer naar Engelhartszell, inscheping, vertrek 

schip 17u00.
2. Wenen (13u00-22u00) een stad met een overvloed aan musea, paleizen, 

theaters en veel meer.
3. Boedapest (a.14u00) de samensmelting van de vroegere steden Buda en 

Pest heeft hier een indrukwekkende hoofdstad gevormd.
4. Boedapest (v.22u00)
5. Kalocsa (08u00-09u00) als centrum van de Europese paprikateelt. 

Mohacs (13u00-16u00) idyllisch stadje met een relaxte sfeer.
6. Belgrado (a.08u00) een beetje onbekend, maar dat is zeker onterecht.
7. Belgrado (v.11u00)
8. Een dagje aan boord.  Tijd voldoende om de faciliteiten van het schip te 

ontdekken en vanaf het zonnedek de oevers te zien voorbijglijden.
9. Novi Sad (08u00-17u00) deze Servische provinciehoofdstad doet vrij Italiaans 

aan.
10. Een dagje aan boord.
11. Bratislava (13u30-17u30) een jonge hoofdstad met talrijke sporen van de 

Austro-Hongaarse hoogdagen.
12. Melk (13u00-16u00) midden in de Wachau-regio met de abdij als een 

belangrijk Katholiek merkpunt.
13. Engelhartszell (a.07u00) ontscheping na het ontbijt, transfer naar München 

en vlucht naar Zaventem. 

Vertrekdata 2021
Juli 3  
Aug. 23 
Sep. 9

+

DRANKEN 
INCLUSIEF
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La Douce France
Seine
De Seine stroomt door Parijs, dat weet iedereen en 
deze stad heeft ontelbaar veel bezienswaardigheden 
en musea. Het is dan ook het perfecte startpunt 
voor een cruise naar het schilderachtige Normandië. 
De Seine slingert door de regio waardoor in de vele 
bochten het landschap steeds sterk naar elkaar 
toebuigt en zeer varieert. Langs deze route bevinden 
zich talloze plaatsen waar grote artiesten in het 
verleden hun inspiratie vandaan haalden. Van Gogh, 
Gauguin, Edith Piaf, Claude Monet, Picasso en vele 
anderen bezweken voor de schoonheid van deze streek 
waar de Seine haar weg zoekt naar de Atlantische 
oceaan. Veel kunstenaars lieten zich inspireren door de 
witgekalkte rivierterrassen en groene weiden langs de 
´kloosterweg´ tussen Caudebec-en-Caux en Rouen. U 
kunt met uw moderne camera een eigen composities 
samenstellen en zo een kleurrijke impressie maken van 
een oververgetelijke vakantie.  

Rhône & Saône
De Rhône ontspringt in Zwitserland en stroomt door 
het meer van Genève naar Frankrijk. Pas bij Lyon is de 
rivier goed bevaarbaar en stroomt dan kalm naar de 
Middellandse Zee door haar vallei die bekend staat als 
een  vooraanstaand wijnbouwgebied. 

De Saône ontstaat in de Vogezen en vloeit nabij Lyon 
samen met de Rhône. Met Lyon als centrale startplaats 
van een cruise kunnen de beide rivieren gemakkelijk 
worden gecombineerd en droomt u als vanzelf van 
heerlijke wijnen, de geur van lavendel of het geluid van 
galopperende wilde paarden. In het zonnige klimaat 
van Zuid Frankrijk waar Beaujolais en Côte-du-Rhône  

rijpen, neemt u snel de laissez-faire levenswijze van 
de Fransen over. Langs de Rhône en Saône liggen 
veel steden met historische centra vol interessante 
bezienswaardigheden en omgeven door aantrekkelijke 
landschappen. 
Bezoek steden als Châlon-Sur-Saône, Tournus, Mâcon 
en Trévoux aan de Saône en Lyon, Vienne, Tournon/
Tain-l´Hermitage, La Voulte, Viviers, Châteauneuf-du-
Pape, Avignon en Arles aan de Rhône. Zoveel beleven 
in korte tijd is alleen comfortabel te doen, terwijl u 
tussendoor heerlijk geniet van de uitstekende service 
aan boord van onze luxe cruiseschepen. 

Gironde, Garonne en Dordogne 
Riviercruises vanaf Bordeaux op aanvraag via uw reisagent.

De rivier Gironde is een samenvloeiing van de rivieren 
Garonne en Dordogne. In de streek langs deze rivieren 
worden al eeuwenlang uitstekende wijnen gemaakt 
waarmee Bordeaux wereldwijd op de kaart is gezet. De 
linkeroever is waar de meeste wijngaarden liggen. De 
rechteroever vormt met hoge kliffen en heuvels voor een 
prachtig contrast. 

U kunt vanaf het water optimaal genieten van de uitzichten 
op beide oevers.  Aan wal kunt u de geneugten van de 
wijnbouw zelf proeven. En natuurlijk bent u onder de indruk 
van de chateaus, de historische plaatsen en gebouwen en 
de overweldigende natuur. De Gironde in combinatie met 
de Garonne en Dordogne vormen een indrukwekkend 
vaargebied en garanderen u een zeer gevarieerde cruise. 
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Vaarschema
1. Treinreis naar Lyon, inscheping, vertrek schip 21u00.
2. Châteauneuf-du-Pape (15u30-16u00) niet alleen een ronkende naam in de 

wereld van de wijn, maar ook een plaats met eeuwen geschiedenis.
	 Avignon	(a.18u30)	heeft	een	indrukwekkend	historisch	centrum	‘intra-muros’	

en was ooit zelfs de zetel van de verbannen pausen.
3. Avignon (v.12u00)
 Arles (15u30-21u00) kunst- en geschiedenisstad.  Van een Romeins theater 

tot	 inspiratiebron	 voor	 Van	 Gogh.
4. Viviers (08u00-13u00) is een must see in de Ardèche.
5. Lyon (07u00-18u00) aan de samenvloeiing van Rhône en Saône.  Noemt zich 

graag de hoofdstad van de Franse gastronomie.
6. Chalon-sur-Saône (08u00-14u30) is een belangrijk regionaal handelscentrum 

én	heeft	zeker	ook	zijn	deel	van	historische	bezienswaardigheden.
 Tournus (18u00-19u30) wordt gedomineerd door de indrukwekkende abdij.
 Mâcon (a.22u30) stad in het zuiden van de Bourgogne-regio met een zuiders 

karakter met gekleurde gevels en ronde dakpannen.
7. Mâcon (v.18u30)
8. Lyon, ontscheping en terugreis naar Brussel.

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Buitenkajuit Dek Seizoen A Seizoen B 
2-pers.  Emerald € 1.979,- € 1.929,-
junior suite Emerald € 2.149,- € 2.089,-
2-pers. Frans balkon Ruby € 2.259,- € 2.199,-
junior suite Frans balkon Ruby  € 2.469,- € 2.409,-
2-pers. Frans balkon Diamond € 2.469,- € 2.409,-
junior suite Frans balkon Diamond € 2.679,- € 2.619,-
suite Frans balkon Diamond € 2.999,- € 2.939,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79.

RHÔNE PANORAMA 
8 dagen, vanaf € 1.929,- p.p. scheepsbeschrijving pag. 67

MS LORD BYRON +

All-Inclusive

Inclusief:
Treinreis retour tussen Brussel en Lyon - cruise 
volgens	 vaarschema	 -	 accommodatie	 in	 ge-
boekte categorie - volpension vanaf diner op 
de eerste dag tot en met ontbijt op de laatste 
dag	 aan	 boord	 -	welkomstcocktail	 -	 captain’s	
dinner	-	selectie	van	dranken	aan	boord	-	wa-
ter, bier en frisdrank in de minibar - entertain-
mentprogramma - fooien aan boord - gebruik 
van de boordfaciliteiten - WLAN - bagageser-
vice bij in- en ontschepen - havengelden - BTW
Exclusief:
Excursies - lokale transfers - persoonlijke uitga-
ven - reisverzekeringen

Vertrekdata 2021 Seizoen       
Juni 12, 19, 26 A
Juli 3 A
Aug. 21, 28 A
sept. 4, 11 A
Okt. 2, 9 B
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Seine incluSief normandy
8 dagen, vanaf € 1.789,- p.p. scheepsbeschrijving pag. 67

mS Jane auSTin

Inclusief: 
Treinreis retour tussen Brussel en Parijs - 
cruise volgens vaarschema - accommodatie 
in geboekte categorie - volpension vanaf di-
ner op de eerste dag tot en met ontbijt op 
de laatste dag aan boord - welkomstcocktail 
-  captain’s dinner - selectie van dranken aan 
boord - water, bier en frisdrank in de minibar - 
entertainmentprogramma - fooien aan boord 
- gebruik van de boordfaciliteiten - WLAN - ba-
gageservice bij in- en ontschepen - havengel-
den - BTW
-Exclusief:
Excursies - lokale transfers - persoonlijke uit-
gaven - reisverzekeringen

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Buitenkajuit dek Seizoen a Seizoen B 
2-pers. Emerald € 1.789,- € 1.839,-
junior suite  Emerald € 1.939,- € 1.999,-
2-pers. Frans balkon Ruby € 2.049,- € 2.109,-
junior suite Frans balkon Ruby € 2.259,- € 2.319,-
2-pers. Frans balkon Diamond € 2.259,- € 2.319,-
junior suite Frans balkon Diamond € 2.469,- € 2.529,-
suite Frans balkon Diamond € 2.789,- € 2.849,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79.

Vaarschema 
1. Treinreis naar Parijs, inscheping, vertrek schip 21u00.
2. Vernon (08u30-14u30) halverwege tussen Parijs en Rouen en met prachtige 

vakwerkhuizen rond de indrukwekkende 11e eeuwse Notre Dame-kerk.
3. Le Havre (07u30-23u59) aan de monding van de Seine tref je hier een rijk 

zeevaart- en havenverleden.
4. Caudebec-en-Caux (06u00-13u00) midden in een regio van tuinen.  Ook een 

belangrijk centrum voor onderzoek en onderhoud van onderdelen gebruikt 
in de luchtvaart.

 Rouen (a.17u30) 
5. Rouen (v.15u00) de hoofdstad van Normandië en voor altijd verbonden met 

het levenseinde van Jeanne d’Arc.
6. Conflans-Sainte-Honorine (04u00-13u00) aan de samenvloeiing van Seine 

en Oise.
 Parijs (a.18u30) de lichtstad, de stad van verliefden, … Deze wereldstad heeft 

ontelbare koosnaampjes en evenveel bezienswaardigheden.
7. Parijs 
8. Parijs, ontscheping en terugreis naar Brussel.

Vertrekdata 2021 Seizoen
Apr. 13, 20, 27 A
Mei 4 B
Juni 8, 15, 22, 19 B
Sep. 14, 21, 28 B

+

all-inclusive
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RHÔNE ROUTE CLASSIQUE
8 dagen, vanaf € 1.559,- p.p. scheepsbeschrijving pag. 68

MS A-ROSA STELLA

Inclusief: 
Treinreis - cruise volgens vaarschema - accom-
modatie in de geboekte categorie - volpen- 
sion vanaf het diner op de eerste dag tot en 
met het ontbijt op de laatste dag - selectie van 
dranken aan boord - welkomstcocktail - ani-
matieprogramma - gebruik van de faciliteiten 
aan boord - bagageservice bij in- en ontsche-
pen - havengelden - BTW.
Exclusief: 
Excursies - overige dranken - lokale transfers 
- fooien (naar eigen inzicht) - persoonlijke uit-
gaven - reisverzekeringen

Prijzen per persoon, Select Premium, inclusief heen- en terugreis
Type buitenkajuit Dek  Seizoen A Seizoen B Seizoen C Seizoen D Seizoen E
S - 2-pers. klein vast raam 1  € 1.559,- € 1.779,- € 1.989,- € 2.049,- € 2.099,-
A - 2-pers. klein vast raam 1 € 1.779, € 1.989,- € 2.199,- € 2.259,- € 2.309,-
C - 2-pers. Frans balkon 2 € 2.129,- € 2.389,- € 2.599,- € 2.669,- € 2.709,-
D - 2-pers. Frans balkon 3 € 2.229,- € 2.499,- € 2.709,- € 2.779,- € 2.819,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79.

Vaarschema 
1. Treinreis naar Lyon, inscheping, vertrek schip 21u00.
2. Chalon-sur-Saône (12u00-20u00) als kruispunt van verscheidene wegen en 

waterwegen is deze plaats al eeuwenlang een mix van allerlei invloeden.
3. Mâcon (02u00-14u00) een stad met zuiderse allures.
 Trévoux (18u00-19u00) charmant stad aan de Saône die vooral een 

hoogtepunt had in de 17e en 18e eeuw.
 Lyon (a.22u00) hier is 2.000 jaar geschiedenis te ontdekken, maar ook de recente 

geschiedenis en moderne architectuur heeft hier zijn vertegenwoordiging.
4. Lyon (v.14u00) 
5. Châteauneuf-du-Pape (10u30-11u00) de regio van exclusieve wijnen en een 

geschiedenis die teruggaat tot voorbij de Romeinen.
 Avignon (a.13u30) een pauselijke stad met  natuurlijk zijn ‘pont d’Avignon’.
6. Avignon (v.12u00)
 Arles (15u30-21u00) met veel Romeinse overblijfselen en gekend als 

pleisterplaats van Van Gogh.
7. Viviers (08u00-08u30) zuidelijke toegangspoort tot de Ardèche.
 La Voulte (12u30-13u30) 
8. Lyon (a.06u30) ontscheping na ontbijt, treinreis naar België.

Vertrekdata 2021 Seizoen 
Apr. 10 A
 17, 24 B 
Mei. 1, 29 C  
 8, 15 D  
Juni  5, 26 C  
 12, 19 D  
Juli 10, 24 E  
Aug. 7 E
 21 D
 28 C
Sep. 4 D
 11, 18, 25 C 
Okt. 2, 9 B
 16 A

+

Dranken inclusief
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Vaarschema
1. Treinreis naar Parijs, inscheping, vertrek schip 20u00.
2.	 Rouen	(a.15u00)	in	deze	stad	verlies	je	snel	de	tijd.		Maar	geen	nood,	er	is	al	

meer dan 600 jaar de ‘Big Clock’.
3. Rouen (v.11u00) de hoofdstad van Normandië is meer dan de moeite waard.
4. Vernon (08u00-20u00) een idyllisch stadje met mooie vakwerkhuizen rond 

een indrukwekkende kerk.
5. Parijs (a.08u00) met meer dan 1.800 monumenten en 200 musea kom je er 

zeker	tijd	 tekort.
6. Parijs, ontscheping na ontbijt, treinreis naar België.

Prijzen per persoon, Select Premium, inclusief heen- en terugreis
Type buitenkajuit  Dek  Seizoen A Seizoen B
S - 2-pers. klein vast raam  1  € 1.089,- € 1.359,-
A - 2-pers. klein vast raam  1 € 1.229,- € 1.519,-
C - 2-pers. Frans balkon  2 € 1.379,- € 1.709,-
D - 2-pers. Frans balkon  3 € 1.459,- € 1.819,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79.

SEINE RENDEZ-VOUS WITH PARIS 
6 dagen, vanaf € 1.089,- p.p.    scheepsbeschrijving pag. 68

MS A-ROSA VIVA

Inclusief:
Treinreis - cruise volgens vaarschema - accom-
modatie	in	de	geboekte	categorie	-	volpension	
vanaf het diner op de eerste dag tot en met 
het	 ontbijt	 op	 de	 laatste	 dag	 -	 selectie	 van	
dranken aan boord - welkomstcocktail - anima-
tieprogramma	-	gebruik	van	de	faciliteiten	aan	
boord - bagageservice bij in- en ontschepen - 
havengelden - BTW.
Exclusief: 
Excursies - overige dranken - lokale transfers - 
fooien (naar eigen inzicht) - persoonlijke uitga-
ven - reisverzekeringen

Vertrekdata 2021 Seizoen        
Mrt.	 14,	29	 A
Apr. 3 A
Juli 1, 29 B
Okt. 28 A
Nov. 2, 7 A

+

Dranken inclusief
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Douro
De Douro stroomt in een sinds 2001 door Unesco tot 
Werelderfgoed benoemd landschap. Deze rivier begint 
in Spanje als de Duero, maar zowel de Spaanse als de 
Portugese naam betekent Goud; de gouden rivier dus. 
Die naam verdient de Douro ook. 

Haar oevers zijn soms glooiende wijngaarden en dan 
weer steile rotswanden. De steden en plaatsjes langs 
de rivier zijn allemaal sinds mensenheugenis sterk 
verbonden met de grillige stromingen van het water. 

In vroegere tijden kon men alleen maar met speciale 
boten de rivier bevaren om bijvoorbeeld de wijnvaten 
en andere handelswaar naar Porto te kunnen vervoeren. 
Nu kunt u met moderne schepen comfortabel de 
Douro bevaren en de vele prachtige steden en plaatsen 
bezoeken.

U kan een keuze maken uit een waaier van excursies, 
waaronder een bezoek aan Salamanca in Spanje, het 
Matheus wijnhuis met tuin en het Douro museum in 
Régua, het Alpentura klooster en nog zoveel meer. 

Lamego als het wijncentrum uit de geschiedenis van 
de Portugese wijncultuur van meer dan 2000 jaar oud, 
maar ook het religieuze centrum van de regio met 
kathedraal, kerken en kloosters. Zeker ook een bezoek 
waard is de historische stad Guimaraes en natuurlijk 
Porto, haven- en handelsstad aan de Atlantische oceaan 
en met de prachtige ijzeren bruggen over de rivier. 

Een cruise op de rivier de Douro is een verrassende en 
inspirerende reis en een onvergetelijke ervaring.
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Vaarschema
1. Vliegreis naar Porto, transfer naar schip, inscheping.
2. Porto (v.07u00)
 Régua (13u00-14u00) is hét centrum van de Port-wijnen en dat al sinds de  

18e eeuw.
 Pinhão (a.17u00) is één van die charmante typische plaatsjes in de Port-wijn 

regio. 
3. Pinhão (v.13u00) 
 Vega de Terrón (a.19u00) midden in de wijnregio en nabij het Middeleeuwse 

stadje Figueira de Castelo Rodrigo.
4. Vega de Terrón (v.12u00) 
 Barca d´Alva (a.12u30) van hieruit bezoekt u Salamanca, de studie-hoofdstad 

van Spanje.
5. Barca d´Alva (v.09u00) cruise over de Douro.
 Pocinho (11u15-12u15) excursiestop. 
	 Pinhão	(a.17u30)	optie	(3	u.):	bezoek	het	Huis	van	Mateus,	cultureel	centrum.
6. Pinhão (v.07u00)
 Régua (09u00-14u00)
 Bitetos (a.18u30) 
7. Bitetos (v.06u45)
 Cais da Lixa (08u30-09u00) excursiestop. 
 Porto (a.11.00) de 2e belangrijkste stad van Portgal.  Grotendeels uitgehouwen 

uit een granietondergrond. Een stadsbezoek moet zeker sfeervolle oude 
centrum aandoen en de 6 bruggen tussen Porto en Vila Nova de Gaia.

8. Porto, ontscheping na ontbijt, transfer naar luchthaven, vliegreis naar Brussel.
Tijdens deze reis wordt de toch al gerenommeerde keuken aan boord nog verder 
opgewaardeerd. Lokale en internationale gerechten worden gecombineerd met 
de beste lokale en internationale wijnen.  De planning is om tijdens de reis lezingen 
en proeverijen te organiseren.  Tijdens het samenstellen van deze brochure waren 
hierover nog geen details bekend.

Prijzen per persoon, Select Premium, inclusief heen- en terugreis
Type  Buitenkajuit  Dek prijs p.p.
S 2-pers. klein vast raam 1  € 2.669,-
A 2-pers. klein vast raam 1 € 2.889,-
C 2-pers. panoramaraam 2 € 3.309,-
D 2-pers. panoramaraam 3 € 3.519,-
F 2-pers. suite balkon 3 € 5.859,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79.

DOURO GOURMET
8 dagen vanaf € 2.669,- p.p. scheepsbeschrijving pag. 68

MS A-ROSA ALVA

Inclusief:
Vliegreis van Brussel naar Porto en terug - 
transfer naar en van het schip in de haven van 
in- en ontscheping - cruise volgens vaarsche-
ma	-	accommodatie	in	de	geboekte	categorie	
- volpension vanaf diner op de eerste dag tot 
en met ontbijt op de laatste dag - schuimwijn, 
huiswijnen,	tapbier,	frisdranken,	koffie	en	thee	
inbegrepen		-	welkomstcocktail	-	animatiepro-
gramma - muziekprogramma - gebruik van fa-
ciliteiten aan boord  - bagageservice bij in- en 
ontscheping - alle havengelden - BTW
Exclusief:	
Excursies - overige dranken - fooien (naar ei-
gen inzicht) - persoonlijke uitgaven - reisver-
zekeringen

Vertrekdata 2021         
Okt. 6

+

NIEUW
GASTRO CRUISE
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Kom aan boord ! 
Ontdek de schoonheid van de Douro en verken  

het beste van Portugal.
Wat heb je in gedachten als het om Portugal gaat? 
Spectaculaire kliffen, de smaak van portwijn of 
melancholische fado? Alles klopt.  Vanaf 2019 is er een 
nieuw puzzelstukje bij: ons nieuwe A-Rosa schip. Kom 
langs, ontdek de schoonheid van de Douro en neem 
een kijkje in de ziel van Portugal.

Porto is de vertrek- en aankomsthaven voor onze 
Douro-cruises. Dat betekent dat je genoeg tijd hebt 
om door deze prachtige oude stad te slenteren, het 
uitzicht te bewonderen vanaf de hoogste kerktoren 
van Portugal en bacalhau te proeven, de gekende 
gedroogde vis. Er wordt gezegd dat er 365 recepten 
zijn om die te bereiden. Porto is een betoverende 
stad uitgehouwen in graniet. In Porto vind je achter 
elke bocht nieuwe, opwindende perspectieven - of je 
nu naast de gestaag stromende Douro staat, met zes 
verschillende bruggen, of in de levendige stadswijken 
van deze Noord-Portugese metropool. Naast de 
imposante gebouwen van lichtgekleurd graniet, zijn de 
symbolen van de op één na grootste stad van Portugal 
onder meer de glanzende azulejo-tegels die kerkmuren 
en herenhuizen sieren, die er bijzonder knap uitzien als 
de zon schijnt. Je komt hier automatisch in een goede 
conditie - Porto is heuvelachtig. Maar het is de moeite 
waard, want Porto is pure poëzie.

Het kleine stadje Pinhao ligt in het beroemde 
portwijngebied, in het gebied waar de Douro en het 
omringende landschap het meest pittoresk zijn. Het is 
omgeven door betoverende wijngaarden en ook door 
de quinta’s die de wijn produceren. Je kunt ze vanuit 
Pinhao bezoeken en genieten van rondleidingen en 
wijnproeverijen.

Terwijl u dan toch in de regio bent, mag u zeker de 
kans niet missen om een excursie naar Salamanca in 
Spanje te maken. Deze provinciehoofdstad, gelegen op 
ongeveer 800 meter aan de oevers van de Rio Tormes, 
is een klasse apart. Het heeft het mooiste centrale plein 
(Plaza Mayor) en een van de oudste universiteiten van 
Spanje (13e eeuw). Dat laatste geeft Salamanca een 
levendige studentensfeer. Deze stad is altijd populair 
geweest - de Romeinen en de Moren vonden het hier 
zeker leuk. In 1085 echter gaf koning Alfonso VI de stad 
terug aan de Spaanse bevolking tijdens de herovering 
op het islamitische Spanje. De oude stad, met zijn 
verscheidenheid aan architectonische monumenten, 
staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De 
processies van de Heilige Week in de stad hebben een 
lange traditie en zijn erg populair.
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EXPERIENCE THE DOURO
8 dagen vanaf € 1.999,- p.p. scheepsbeschrijving pag. 68

MS A-ROSA ALVA

Inclusief: 
Vliegreis van Brussel naar Porto en terug  - 
transfer naar en van het schip in de haven van 
in- en ontscheping – cruise volgens vaarsche-
ma - accommodatie in de geboekte categorie 
- volpension vanaf diner op de eerste dag tot 
en met ontbijt op de laatste dag - schuimwijn, 
huiswijnen, tapbier, frisdranken, koffie en 
thee inbegrepen - welkomstcocktail - anima-
tieprogramma - muziekprogramma - gebruik 
van faciliteiten aan boord - bagageservice bij 
in- en ontscheping - alle havengelden - BTW
Exclusief: 
Excursies - overige dranken - fooien (naar ei-
gen inzicht) - persoonlijke uitgaven - reisver-
zekeringen

Prijzen per persoon, Select Premium, inclusief heen- en terugreis
Type  Buitenkajuit  Dek Seizoen A Seizoen B Seizoen C
S 2-pers. klein vast raam 1  € 1.999,- € 2.219,- € 2.439,-
A 2-pers. klein vast raam 1 € 2.219,- € 2.439,- € 2.649,- 
C 2-pers. panoramaraam 2 € 2.649,- € 2.859,- € 3.069,-
D 2-pers. panoramaraam 3 € 2.859,- € 3.069,- € 3.286,-
F 2-pers. suite balkon 3 € 4.779,- € 5.199,- € 5.629,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79.

Vaarschema 
1. Vliegreis naar Porto, transfer naar schip, inscheping.
2. Porto (v.07u00)
 Régua (13u00-14u00) is hét centrum van de Port-wijnen en dat al sinds de 

18e eeuw.
 Pinhão (a.17u00) is één van die charmante typische plaatsjes in de Port-wijn 

regio. 
3. Pinhão (v.13u00) 
 Vega de Terrón (a.19u00) midden in de wijnregio en nabij het Middeleeuwse 

stadje Figueira de Castelo Rodrigo.
4. Vega de Terrón (v.12u00) excursieprogramma voorzien
 Barca d´Alva (a.12u30) van hieruit bezoekt u Salamanca, de studie-hoofdstad 

van Spanje.
5. Barca d´Alva (v.09u00) cruise over de Douro.
 Pocinho (11u15-12u15) excursiestop. 
 Pinhão (a.17u30) optie (3 u.): bezoek het Huis van Mateus, cultureel centrum.
6. Pinhão (v.07u00)
 Régua (09u00-14u00)
 Bitetos (a.18u30) excursieprogramma voorzien
7. Bitetos (v.06u45)
 Cais da Lixa (08u30-09u00) excursiestop. 
 Porto (a.11.00) de 2e belangrijkste stad van Portgal.  Grotendeels uitgehouwen 

uit een granietondergrond.  Een stadsbezoek moet zeker sfeervolle oude 
centrum aandoen en de 6 bruggen tussen Porto en Vila Nova de Gaia.

8. Porto, ontscheping na ontbijt, transfer naar luchthaven, vliegreis naar 
Brussel.

Vertrekdata 2021 Seizoen
Mrt. 31 A
Apr. 7 A
 14, 21, 28 B
Mei 5, 12, 19 C
Juni 2, 9, 23, 30 C
Juli 7, 14, 21, 28 B
Aug. 4, 11, 18 B
 25 C
Sep. 1, 8, 15, 22, 29 C
Okt. 13, 20 B
 27 A
Nov. 3, 10, 17 A

+

DRANKEN INCLUSIEF
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WOLGA
Met een lengte van ruim 3500 km is de Wolga de langste rivier 
van Europa en een belangrijk symbool voor Russen. Zij noemen 
haar vaak met liefde ‘ Moedertje Wolga’. De rivier ontspringt 
op het Valdai plateau, tussen Moskou en Sint-Petersburg , 
en stroomt in een traag tempo in een ruime oostelijke bocht 
naar de Kaspische Zee.  Over bijna de gehele loop is de rivier 
bevaarbaar en zij heeft dan ook een belangrijke rol gespeeld in 
de geschiedenis van Rusland, de tradities, literatuur en kunst. 
De uivormige koepels langs de Gouden Ring, de beschermende 
muren van de noordelijke kloosters, de imposante 
sluizencomplexen die Moskou met de rivier en zodoende de 
belangrijke zeeën   verbindt en de het gevarieerde landschap 
weerspiegelen de Russische ziel.
Tijdens deze 12-daagse riviercruise varen we van Moskou door 
verbindingskanalen, over de Wolga en over de het Onega en 
Ladoga meer naar Sint-Petersburg. Beide steden zijn uniek. 
Moskou is het onbetwiste politieke machtscentrum van het 
land waar het Rode Plein en het Kremlin tot de verbeelding 
spreken. Tegelijkertijd is het een levendige stad, waar moderne 
stadsarchitectuur in de vorm van parken en gebouwen het 
grote Rusland in de huidige tijd plaatst. Sint-Petersburg is de 
kunsthoofdstad van het land. Geïnspireerd door  waterrijke 
Europese steden bouwde Peter de Grote zijn Venster naar 
het Westen. Talloze paleizen, herenhuizen en kerken werden 
opgetrokken langs de Neva en de kanalen. In veel paleizen 
vinden we tegenwoordig musea waarbij het bezoek aan de 
Hermitage tot de hoogtepunten van een reis naar Rusland 
behoort.
Onderweg bezoeken we steden die een belangrijk stempel op 
de ontwikkeling van Rusland hebben gedrukt met bijzondere 
kloosters en  iconen.  Kleurige matroesjka’s, hét souvenir bij 
uitstek, worden op alle markten aangeboden.
Aan boord kunt u genieten van de goedverzorgde maaltijden, 
lezingen, muziek en zelfs Russische taalles. 
Een riviercruise van Moskou naar Sint-Petersburg geeft u een 
goed beeld over het leven in Rusland,  haar geschiedenis en de 
moderne ontwikkelingen. 
De rivier ontstaat op de Waldajhoogte, 225 meter boven 

zeeniveau en wordt vooral gevoed door smeltend ijs. In het 
voorjaar bereikt de rivier het hoogste niveau. In de zomer 
valt er weinig neerslag en het waterpeil daalt tussen juli en 
september om weer enigszins te stijgen dankzij regenbuien 
in het najaar. Per jaar stroomt er ongeveer 250 km³ water 
door de Wolga. Iets meer dan 40% van het water komt van 
de Kama rivier, die onder Kazan de Wolga instroomt. Bijna de 
helft van het water is afkomstig uit het stroomgebied boven 
de Kama rivier en slechts 9% is afkomstig van zijrivieren ten 
zuiden van Kazan. 
De Wolga splitst zich in diverse kanalen en circa 100 kilometer 
voor de kust van de Kaspische Zee vertakt ze verder en 
vormt een wijde rivierdelta.De Wolga stroomt uiteindelijk in 
de Kaspische Zee.
Belangrijke zijrivieren van de Wolga zijn, naast de Kama, 
de Oka, de Vetloega en de Soera. Door middel van kanalen 
als onder meer het Wolga-Donkanaal staat de Wolga in 
verbinding met de Oostzee, de Witte Zee en de Zwarte Zee. 
Het Moskoukanaal garandeert de bereikbaarheid van de 
hoofdstad vanuit het rivierbekken.
In de oudheid stond de rivier bekend onder de naam Rha. De 
rivier heeft een sterke symbolische waarde in de Russische 
cultuur, literatuur ena folklore en wordt vaak gerefereerd 
als Volga-matjoesjka, moeder Wolga. Het is bij uitstek de 
nationale rivier van Rusland.
De Wolga is altijd een belangrijke verbindingsader geweest 
in Rusland, zowel voor handel als voor migratie van volken, 
dankzij de zuidelijke stroomrichting en de centrale ligging 
in Europees Rusland. Elf van de twintig grootste steden van 
Rusland, waaronder de hoofdstad Moskou, bevinden zich in 
het stroomgebied van de Wolga.
De Wolga is door de aanleg van acht stuwdammen over 
grote afstanden feitelijk veranderd in een keten van meren. 
De oudste stuwdam is die bij Ivankovo en dateert uit 1937. 
De grootste dam is die bij Samara (1957): het bijbehorende 
stuwmeer omvat ook het laatste gedeelte van de Kama, 
de grootste zijrivier van de Wolga. Het op een na grootste 
Europese stuwmeer is het Stuwmeer van Rybinsk.
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Vaarschema
1. Transfer vanaf bij u thuis.  Vlucht vanuit Brussel naar Moskou. Transfer naar uw schip.
2. Moskou - Stadstour langs de hoogtepunten van deze fascinerende metropool zoals het 

Rode Plein, Novodevichy klooster en Bolsjoi theater. Lunch in de stad, gevolgd door een 
bezoek aan het Kremlin.

3.	 Moskou	-	Dag	ter	vrije	besteding	met	mogelijkheid	tot	optionele	excursies.	In	de	middag	
vertrekt het schip uit Moskou door het Moskou-Wolga kanaal.

4.	 Uglich	 –	 Gelegen	 op	 de	 rechteroever	 van	 de	Wolga.	We	 bezoeken	 	 de	 Transfiguratie	
kathedraal met de opvallende groene koepels alsook de St. Dimitrius Bloedkerk.  Na wat 
vrije	tijd	gaan	we	weer	aan	boord.	

5. Yaroslavl – Hier bezoeken wij o.a. de 17e-eeuwse kerk van St. Elias, geroemd om zijn 
fresco’s. Wandeling over het terrein van het 12e-eeuwse Spassky klosster , een van de 
oudste kloosters  in de Boven Wolga regio.

6.	 Gorritsy	 ligt	 op	 het	mooie	 platteland.	We	 bezoeken	 het	 14e-eeuwse Kirilly-Belosersky 
klooster.	In	het	bijbehorende	museum	zien	wij	waardevolle	Russische	iconografie.		

7. Kizhi - Vanmorgen varen we over het Onegameer naar het kleine museumeiland Kizhi. 
Onder de verzameling 18ee eeuwse Russische houten bouwwerken bevindt zich de 
Transfiguratie	kathedraal	met	22	koepels.	De	kerk	is	zonder	één	enkele	spijker	gebouwd.

8. Mandroga - Het kleine dorpje aan de oever van de Svir is een heerlijke plaats om tot rust 
te komen. Bij mooi weer organiseren we een  Russische barbecuelunch.

9.	 Sint-Petersburg	 -	Een	 rondrit	door	deze	prachtige	stad	van	Peter	de	Grote	 laat	ons	de	
belangrijkste monumenten zien. Na de lunch in de stad bezoek aan het wereldberoemde 
Hermitage,	 gevestigd	 in	 het	Winterpaleis.	 Nadien	 vrije	 tijd	 om	 de	 collectie	 verder	 op	
eigen gelegenheid te ontdekken.

10. Sint-Petersburg - Het barokke zomerpaleis van Katharina de Grote ligt op ca. 30 km van 
Sint-Petersburg.	 In	 dit	 paleis,	 ook	 het	 Poesjkin	 paleis	 genoemd,	 zien	 we	 de	 fameuze	
barnsteenkamer die in volle glorie is hersteld. 

11. Sint-Petersburg - Een bezoek aan Sint-Petersburg is niet compleet zonder bezoek aan 
het	Peterhof	aan	de	Finse	Golf.	We	bezoeken	de	prachtig	aangelegde	paleistuinen	staan	
bekend	om	haar	vele	fonteinen	met	vergulde	beelden	en	figuren.

12.	 Sint-Petersburg	 -	 Vrije	 tijd	 tot	 transfer	 naar	 luchthaven.	 Terugvlucht	 naar	 Brussel	 en	
transfer tot bij u thuis

Prijzen per persoon, inclusief de heen- en terugreis
Buitenkajuit Dek prov. Antwerpen Limburg Oost- West-  
  Vlaams Brabant  Vlaanderen Vlaanderen
2-pers. hoofddek € 2.239,- € 2.259,- € 2.269,- € 2.329,-
2-pers. bovendek € 2.309,- € 2.339,- € 2.349,- € 2.399,-
1-pers. hoofddek € 2.449,- € 2.469,- € 2.479,- € 2.539,-
junior suite hoofd/boven/boatdek € 3.269,- € 3.299,- € 3.309,- € 3.359,-
suite boatdek € 3.789,- € 3.819,- € 3.829,- € 3.879,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79.

RUSLAND - WOLGA
12 dagen, vanaf 2.239,- p.p. scheepsbeschrijving pag. 70

MS REPIN

Inclusief:
Transfer vanaf en tot bij u thuis - vliegreis 
Brussel-Moskou en St.Petersburg-Brussel - 
transfers tussen luchthaven en schip - cruise 
volgens	 het	 vaarschema	 -	 accommodatie	 in	
geboekte	 categorie	 -	 vol	 pension	met	 koffie/
thee bij lunch en diner - Nederlandtalige gids/
begeleider	tijdens	de	cruise	-	excursieprogram-
ma inclusief het hiervoor nodige vervoer en 
entreegelden - taksen voor vluchten en crui-
ses - BTW
Exclusief	:
Visumkosten - fooien - persoonlijke uitga-
ven-reisverzekeringen.

Vertrekdata 2021         
Mei 17
Juni 7, 28*
Juli 19
Aug. 9, 30*
Sep. 10
*reis uitgevoerd met MS Pushkin.

Inclusief excursies
Ned.talige begeleiding
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Kerstmarkten
Ieder jaar bieden wij een aantal cruises aan die een 
speciaal thema hebben. Deze cruises staan bijvoorbeeld 
volledig in het teken van de grote kerstmarkten in 
adventperiode. De vraag naar deze cruises is groot. 

Het is dan ook erg gezellig te varen met een groep 
mede-passagiers die een bepaalde interesse met u 
delen. De sfeer aan boord staat van meet af aan in het 
teken van Kerstmis. 

De twinkelende lichtjes, de glinsterende sterretjes, 
de flikkerende kaarsjes, de klingelende klokjes en 
de geuren van naaldbomen en glühwein. Het is 
onmiskenbaar de sfeer van gemoedelijkheid, van 
warmte in de winterkou. 

Op alle kerstmarkten heerst die sfeer van gezelligheid 
en overal ziet u weer nieuwe leuke dingen voor in de 
kerstboom, op de uitgebreid gedekte feesttafel of voor 
een culinair hoogstandje dat u zelf wilt bereiden. Leef 
u uit tijdens de verschillende kerstmarkten die u in die 
paar dagen bezoeken kunt en waardoor u al eerder in 
de heerlijke sfeer van Kerst komt. 

Neem vrienden mee of familie, deel de warmte van 
deze dagen met degenen die u graag bij u hebt en koop 
de leuke attenties om later op te sturen aan degenen 
die ver weg wonen maar die altijd dichtbij zijn. 

Kerstsfeer zoals u die wenst, gevierd met de 
medepassagiers aan boord van de comfortabele 
schepen op romantische rivieren.  

Duitsland is wellicht wel het land bij uitstek om de 
kerstsfeer op te snuiven.  De kerstmarkten zijn, hoe 
groot of klein ook, altijd perfect georganiseerd.  

De typische hapjes en drankjes zijn er altijd uitgebreid 
aanwezig en de sfeer is zeer verzorgd.  Duitsland heeft 
elk jaar in december wel zo’n 3.000 kerstmarkten 
verspreid over het land.  

Probeer daar maar eens een keuze uit te maken.  Toch 
kun je niet echt fout gaan als je je laat leiden door de 
geur van Glühwein en kersthapjes.
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Vaarschema
1. Treinreis naar Düsseldorf, inscheping 16u00 uur. Individueel bezoek 

kerstmarkt.
2. Düsseldorf (v.07u00)
 Köningswinter (16u00-22u00) individueel bezoek kerstmarkt.  Vanaf het 

uitzichtsplateau op de Drachenfels heeft u een ongekend uitzicht over 
Köningswinter en de Rijn.

3. Boppard (06u00-12u00) charmant en geschiedenisrijk plaatsje aan de 
Midden-Rijn.

 Keulen (18u30-23u00) individueel bezoek kerstmarkt. Tevens is deze stad 
uitermate de moeite omwille van zijn Dom en talloze winkelstraten.

4. Düsseldorf (a.02u00) ontscheping na het ontbijt, treinreis naar Brussel.

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Buitenkajuit Dek/ligging Prijs p.p.
2-pers.  Smaragd € 539,-
2-pers. Frans balkon Ruby/achteraan € 639,-
2-pers. Frans balkon Ruby € 699,-
junior suite Frans balkon Ruby € 749,-
2-pers. Frans balkon Diamant € 749,-
junior suite Frans balkon Diamant € 809,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79.

ADVENT EN KERSTMARKTEN
4 dagen, vanaf € 539,- p.p. scheepsbeschrijving  pag. 65 en 66

MS VIVA TIARA

Inclusief:
Treinreis retour - cruise volgens vaarschema 
- accommodatie in geboekte categorie - vol-
pension vanaf diner op de eerste dag tot en 
met ontbijt op de laatste dag aan boord - wel-
komstcocktail -  captain’s dinner - selectie van 
dranken aan boord - water, bier en frisdrank in 
de minibar - entertainmentprogramma - fooi-
en aan boord - gebruik van de boordfaciliteiten 
- WLAN aan boord - bagageservice bij in- en 
ontschepen - havengelden - BTW
Exclusief:
Excursies - lokale transfers - persoonlijke uitga-
ven - reisverzekeringen

Vertrekdata 2021        
Nov. 27, 30
Dec. 3, 6, 9, 12, 15, 18

ALL INCLUSIVE
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ADVENT EN KERSTMARKTEN
5 dagen, vanaf € 1.599,- p.p. scheepsbeschrijving  pag. 64 en 65

MS ROBERT BURNS

Inclusief: 
Vliegreis Zaventem-München en terug - trans-
fer van München tot Passau en terug - cruise 
volgens vaarschema - accommodatie in ge-
boekte categorie - volpension vanaf diner op 
de eerste dag tot en met ontbijt op de laatste 
dag aan boord - welkomstcocktail - captain’s 
dinner - selectie van dranken aan boord - wa-
ter, bier en frisdrank in de minibar - entertain-
mentprogramma - fooien aan boord - gebruik 
van de boordfaciliteiten - WLAN aan boord 
- bagageservice bij in- en ontschepen - haven-
gelden - BTW
Exclusief:
Excursies - andere dranken - persoonlijke uit-
gaven - reisverzekeringen

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Buitenkajuit Dek/ligging Prijs p.p.
2-pers.  Emerald € 1.599,-
2-pers. Frans balkon Ruby € 1.699,-
Junior suite Frans balkon Ruby € 1.749,-
2-pers. Frans balkon Diamond € 1.749,-
junior suite Frans balkon Diamond € 1.859,-
suite Frans balkon Diamond € 1.969,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79.

Vaarschema 
1. Vliegreis naar München, transfer naar Passau, inscheping 16u00, vertrek 

schip 18u30.
2. Wenen (a.13u30) individueel bezoek kerstmarkt. Een droom van een 

hoofdstad vol bezienswaardigheden en musea. 
3. Wenen (v.04u00)
 Ybbs (a.15u00) individueel bezoek kerstmarkt.  Misschien een minder 

gekende plaats, maar toch wel een pareltje aan de Donau in het natuurgebied 
Wienerwald.

4. Ybbs (v.01u00)
 Linz (09u00-23u30) individueel bezoek kerstmarkt.  Deze derde grootste stad 

van Oostenrijk heeft de blik steeds op de toekomst gericht staan.  En dat 
merk je bijna op elke straathoek.

5. Passau (07u30) ontscheping na het ontbijt, transfer naar München en 
vliegreis naar Zaventem.

Vertrekdata 2021 
Dec. 1, 5, 9, 13, 17

All-inclusive
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Vaarschema
1. Treinreis van Brussel naar Keulen en terug, inscheping, vertrek schip 17u00.
2. Rüdesheim (09u00-13u00) wellicht de gekendste plaats aan dit gedeelte van 

de Rijn.  Deze regio was ook regelmatig de muze van dichters en componisten.
 Mainz (15u00-23u00) individueel bezoek kerstmarkt.  De meer dan 2.000 jaar 

geschiedenis van deze stad maken een bezoek meer dan de moeite waard.
3. Frankfurt (08u00- 11u00) is de financiële hoofdplaats van Europa.  Maar is 

ook de geboorteplaats van Goethe en plaats van de eerste Duitse nationale 
vergadering in 1848.

4. Koblenz (14u00-22u00) individueel bezoek kerstmarkt.  Je bent hier ook aan 
de samenvloeiing van Rijn en Moezel.

5. Keulen (a.06u00) ontscheping na het ontbijt en treinreis naar Brussel.

Prijzen per persoon, Select Premium, inclusief heen- en terugreis
Type   Buitenkajuit Dek Seizoen A Seizoen B
S  2-pers. klein vast raam 1  €    649,- €    699,-
A  2-pers. klein vast raam 1 €    779,- €    819,-
C  2-pers. Frans balkon 2 €    879,- €    929,-
D  2-pers. Frans balkon 3 €    929,- €    999,-
E  junior suite Frans balkon 3 € 1.139,- € 1.229,-
F  suite balkon 3 € 1.339,- € 1.449,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79.

ADVENT EN KERSTMARKTEN
5 dagen, vanaf € 649,- p.p. scheepsbeschrijving pag. 68

MS A-ROSA SILVA

Inclusief:
Treinreis Brussel-Keulen en terug - cruise vol-
gens vaarschema - accommodatie in de ge-
boekte categorie - volpension vanaf het diner 
op de eerste dag tot en met het ontbijt op de 
laatste dag - schuimwijn, huiswijnen, tapbier, 
frisdranken, koffie en thee inbegrepen  - wel-
komstcocktail - animatieprogramma - muziek-
programma - gebruik van de faciliteiten aan 
boord - bagageservice bij in- en ontschepen 
- havengelden - BTW.
Exclusief: 
Excursies - overige dranken - fooien (naar ei-
gen inzicht) - persoonlijke uitgaven - reisver-
zekeringen

Vertrekdata 2021 Seizoen        
Nov. 25 A
 29 B
Dec. 15, 19 A
 3, 7, 11 B

Dranken inclusief
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Voorkeur Cruises
Rhein Prinzessin  +   73
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Wolga
Repin                                        70

Kust- en riviercruises buiten Europa
- Nijl
- Afrika, Senegal & Gambia
- Azië, Irriwaddy & Mekong

Info over de schepen op deze bestemming bezorgen 
wij u graag samen een gepast reisvoorstel.  Neem 
hiervoor contact op met uw reisagent.

Kerstmarkten
Alina  +   75
Amelia +   75
A Rosa  +   68
Robert Burns  64
Viva Tiara  66

Scheepsinformatie
De volgende schepen of rederijen vindt u op de pagina´s hieronder:
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Op de volgende pagina´s vindt u de informatie over de 
schepen individueel of gezamenlijk per rederij waarvan de 
schepen onderling vergelijkbaar zijn. 
Met deze beschrijvingen geven wij een beeld van het schip, 
zodat u weet wat u mag verwachten aan boord. Door alle 
schepen achter elkaar te publiceren kan u een betere 
vergelijking maken. Het kan ook betekenen dat u hierdoor 
aanvullende vragen heeft over een schip of rederij.  Aarzel 
om meer info te vragen, wij informeren u graag.

Riviercruiseschepen
Riviercruiseschepen zijn bijna altijd smal en laag op de 
Europese rivieren. Dat heeft te maken met de soms 
beperkte mogelijkheden op die rivieren. Zo zijn de 
doorvaarhoogte onder bruggen en de toegang tot sluizen 
bepalend. De zonnedekken aan boord zijn vaak lang en dat 
geeft meer ruimte aan passagiers die lekker buiten willen 
genieten van het langsglijdende landschap.
De riviercruiseschepen op rivieren buiten Europa hebben 
een andere bouw. Ze zijn hoger en korter en dat heeft alles 
te maken met de bevaarbaarheid van de rivieren. En juist 
die traditionele bouw maakt de schepen zo mooi.

Kustcruises
Aanvragen voor kustcruises kunnen gedaan worden via uw 
reisagent.

Kustcruises worden uitgevoerd met schepen die weliswaar 
zeewaardig zijn, maar niet gecertificeerd voor oceanen. 
Dat wil zeggen; de schepen blijven voornamelijk dicht 
langs de kust varen. Daarbij hebben de passagiers ook 
meteen het voordeel dat ze vanaf het schip kunnen blijven 
genieten van de kustlijn. De schepen bieden veel comfort 
en hebben meestal maar een beperkt aantal kajuiten. 
Doordat deze schepen meer jachten dan cruiseschepen 
zijn, kunnen ze ook makkelijker in de kleinere baaitjes 
aanleggen en zijn visserhaventjes ook toegankelijk. U kunt 
zo dus meer genieten van de vaarroutes die meer van de 
bestemming laten zien, soms dieper landinwaarts en soms 
heerlijk relaxet aan ongerepte stranden.

Nijlcruiseschepen
Aanvragen voor Nijlcruises kunnen gedaan worden via uw 
reisagent.
De Nijlcruiseschepen zijn minder gebonden aan beperkingen 
qua bouw door de natuurlijke omstandigheden van de 
rivier. Hier is een keur aan fraaie schepen; traditioneel, 
modern en luxueus. Alleen de zeilschepen op de Nijl hebben 
een andere constructie. Dat heeft te maken met de sterk 
wisselende winden waardoor zeilen soms gijpen (in één klap 
draaien) en dat kan gevaarlijk zijn. Dat probleem hebben 
de Nijlcruiseschepen niet, maar vanaf het schip kunt u wel 
genieten van die traditionele zeilschepen, de palmbomen, 
de oeverdorpjes en het landschap.
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MS ROBERT BURNS 
Zodra je dit drijvende premium hotel binnenstapt, voel je de ontspannen stijl 
en vertrouwde sfeer aan boord. Dit wordt niet alleen verzekerd door onze 
hartelijke service, maar ook door de lichtovergoten architectuur en de zorgvuldig 
geselecteerde details. 
Perfect doordachte ruimteconcepten, hoogwaardige materialen en warme kleuren 
maken van elke hut een oase van welzijn met het beste comfort. Geniet van het 
thuisgevoel !

De ROBERT BURNS heeft een elegante inkomhal op het Diamond Deck (boven) 
met een receptie en een boetiek aan boord. Vanuit de inkomhal loop je naar een 
stijlvolle lounge met panoramische bar, waar je ‘s avonds gezellig kan zitten en genieten van een drankje. 
Aan de andere kant van het Diamond Deck, op het achterdek, vind je de Bistro Bar met open keuken en terras waar early bird 
ontbijt, lichte lunch en diner geserveerd worden. 
Als het weer warm genoeg is, kunnen de panoramische ramen volledig worden geopend naar het terras, zodat u heerlijk 
buiten kunt dineren. Het hoofdrestaurant bevindt zich op het Ruby Deck (midden) en serveert een ontbijtbuffet, lunchbuffet 
en diner.
Op het Emerald (lower) Deck vind je een kapper, een nagelstudio, massagesalon en een fitnesscentrum. Alles wat je nodig 
hebt om je ontspannen te voelen, in de watten gelegd te worden of die conditie in vorm te houden.

176 passagiers, 48 bemanningsleden.
135 meter lang en 11,45 meter breed.  Bouwjaar 2018.

9-daagse begeleide groepsreizen Donau  vanaf € 1.780,- pp   pagina 17
8-daagse Donau-cruise  vanaf € 2.499,- pp  pagina 31
5-daagse Donau-cruise  vanaf € 1.539,- pp  pagina 34
5-daagse kerstmarkten Donau-cruise  vanaf € 1.599,- pp   pagina 58
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VIVA CRUISES 
Een jonge rederij met jarenlange ervaring. Viva Cruises is nieuw op de markt van 
riviercruises maar is opgericht door een grote Zwitserse organisatie die al heel lang 
schepen ontwikkelt en bouwt voor de internationale cruisemarkt. En omdat van huis 
uit het ontdekken van nieuwe vaargebieden en nog betere service de maatschappij 
eigen is, werd Viva Cruises opgericht. 
De schepen van Viva Cruises zijn niet ontwikkeld rondom de motor, maar rondom 
de gasten, de passagiers, u dus. Het uitgangspunt is steeds het verblijf aan boord 
zo aangenaam mogelijk te maken en daarbij horen mooie, comfortabele kajuiten, 
vriendelijke bemanningsleden en uitstekende chef-de-cuisine.  
Het verblijf aan boord wordt nog eens aantrekkelijker met de all-inclusive service: 
de drankjes, de luxe badkamerartikelen, wifi en minibar zijn inbegrepen. U kunt dus onbezorgd aan de reis beginnen en 
lekker genieten van het voorbij glijdend landschap, interessante excursies en heerlijke maaltijden.

Wij bieden volgende schepen aan:
MS Viva Tiara   153 passagiers en 36 bemanningsleden   pagina 21, 25, 57
MS Joy    142 passagiers en 42 bemanningsleden  pagina 17, 19, 32
MS Inspire    142 passagiers en 42 bemanningsleden   pagina 18
MS Lord Byron  +   140 passagiers en 42 bemanningsleden   pagina 43
MS Jane Austin  +   148 passagiers en 36 bemanningsleden   pagina 44
MS Robert Burns   176 passagiers en 48 bemanningsleden   pagina 17, 31, 34, 58

Deze schepen hebben een zonnedek met meubilair, bar, lounge, restaurant, Spa, receptie/infobalie en kajuiten met badkamer, 
douche, wastafel, toilet, haardroger, TV, huistelefoon, airco, kluisje, minibar en benedenbedden. Alle publieke ruimten en de 
kajuiten zijn fraai ingericht en maken het verblijf tot een aangename reis. En of de vaarroute nu traditioneel is of juist wat 
avontuurlijker, steeds zorgt Viva Cruises ervoor dat u verrast wordt.

Troeven:
• Moderne schepen met comfort
• Koffie, thee en frisdranken inbegrepen (van 10.00 tot 24.00)
• Selectie van bieren, huiswijn, sekt en longdrinks inbegrepen (van 10.00 tot 24.00)
• Wifi aan boord inbegrepen
• Minibar inbegrepen (water-bier-frisdrank)
• Fooien 
• Vriendelijke bemanningsleden
• Uitstekende keuken
• Badkamerprodukten van Rituals
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MS VIVA TIARA 
Populair schip met veel ruimte en comfort, gezellig en informeel.  Een grondige 
renovatie in 2020 maakte er een referentieschip in zijn categorie van.

153 passagiers, 36 bemanningsleden.

110 meter lang en 11,40 meter breed

Faciliteiten: zonnedek met meubilair, lido-bar, panorama-lounge met bar, 
restaurant, lift, ontvangsthal, winkeltje, receptie.  

Kajuiten: met vast raam of Frans balkon, douche, toilet, wastafel, haardroger, 
airco, minibar, radio, TV, kluisje, telefoon. 2 benedenbedden gescheiden of als 
tweepersoonsbed.

De kajuiten hebben een oppervlakte van 15 tot 19 vierkante meter.

8-daagse Rijncruise vanaf € 1.599,- pp - pagina 21 en 25
4-daagse kerstmarkten-cruise op de Rijn vanaf € 539,- pp - pagina 57

MS VIVA JOY 
Een schip van de topkwaliteit met de standaarden van een 5-ster categorie.

142 passagiers, 42 bemanningsleden.
135 meter lang en 11,45 meter breed

Faciliteiten: zonnedek met meubilair, lido-bar, panorama-lounge met bar, 
restaurant, lift, fitness, internet, ontvangsthal, winkeltje, receptie.  

Kajuiten: met vast raam of Frans balkon, douche, toilet, wastafel, haardroger, 
airco, minibar, radio, TV, kluisje, telefoon. 2 benedenbedden gescheiden of als 
tweepersoonsbed.

De kajuiten hebben een oppervlakte van 15 tot 30 vierkante meter.

8-daagse Donau-cruise vanaf € 2.279,- pp - pagina 32

+
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MS LORD BYRON 
Een prima schip met klassieke, sfeervolle ambiance, comfortabel.

148 passagiers, 36 bemanningsleden.

110 meter lang en 11,45 meter breed.

Faciliteiten: zonnedek met ligstoelen, lido-bar, panorama-lounge met bar, 
panorama-restaurant, wellness met sauna, stoombad en lift (niet naar Emerald 
dek), foyer met winkeltje, receptie.

Kajuiten: raam of Frans balkon, douche, toilet, wastafel, haardroger, individueel 
regelbare airco, minibar, TV, radio, safe, telefoon. 2 benedenbedden gescheiden 
of als tweepersoonsbed.

De kajuiten hebben een oppervlakte van 14 tot 22 vierkante meter.

8-daagse Rhône-cruise vanaf € 1.929,- pp - pagina 43

MS JANE AUSTIN 
Een schip waar iedereen zich thuis zal voelen door de familiale atmosfeer en 
de relaxdheid. 
148 passagiers, 36 bemanningsleden.
110 meter lang en 11,45 meter breed
Faciliteiten: zonnedek met ligstoelen, lido-bar, panorama-lounge met bar, 
panorama-restaurant, wellness met sauna, stoombad en lift (niet naar 
Emeralddek), foyer met winkeltje, receptie.
Kajuiten: raam of Frans balkon, douche, toilet, wastafel, haardroger, individueel 
regelbare airco, minibar, TV, radio, safe, telefoon. 2 benedenbedden gescheiden 
of als tweepersoonsbed.
De kajuiten hebben een oppervlakte van 15 tot 22,50 vierkante meter.
8-daagse Seine-cruise vanaf € 1.789,- pp - pagina 44

+

+
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A-ROSA 
A-ROSA speelt in op de moderne consument die het beste van het beste wil, van 
zijn vakantie wil genieten op een eigentijdse manier en liever geen voorschriften 
qua kledij of vaste zitplaatsen in het restaurant heeft. Dat is heerlijke luxe.

Troeven:
• Ruime buitenkajuiten met panorama-ramen en veel kajuiten met “Frans 

balkon” en glazen schuifdeuren.
• Alle kajuiten met individueel regelbare airconditioning.
• Een buffetrestaurant met een gevarieerd aanbod en zonder vaste tafel 

bezetting. 
• Geen specifieke kledijvoorschriften (elegante vrijetijdskleding).
• Barbecue op het bovendek.
• Bikingstation met fietsen waarmee u alleen of in een groep fietstochten kan maken (reservatie en betaling aan 

boord).
• Originele en verzorgde excursies.
• De “SPA-ROSA” heeft een fitness en spa (o.a. sauna met panorama, rustruimte met licht- en aromatherapie, 

massage). Gratis gebruik van fitnessruimte.
• Zwembad of bubbelbad.
• De prijzen in deze brochure zijn gebaseerd op de “A-ROSA” SELECT Premium formule, volledig verzorgd inclusief 

mineraalwater in de hut en een selectie van schuimwijnen, huiswijnen, tapbier en frisdranken. 

Schepen : Vaarregio : 
A-Rosa Aqua - Brava – Flora Rijn  pagina 22, 23, 24
A-Rosa Bella - Donna - Mia – Riva - Silva  Donau  pagina 33, 36
A-Rosa Luna - Stella   Rhône-Saône  pagina 46
A-Rosa Viva  Seine  pagina 47
A-Rosa Alva Douro  pagina 49, 50/51 

Kajuiten:
U verblijft in een ruime kajuit met raam en complete badkamer. Een kajuit in categorie C en D beschikt over een 
modern, tijdloos design en over een Frans balkon voor een perfect uitzicht. Er zijn ook gezinsvriendelijke kajuiten 
welke over een zetelbed beschikken. Aan boord van A-Rosa Flora en A-Rosa Silva zijn ook junior suites en suites.
De kajuiten van de Rijn-schepen zijn ongeveer 14,5 m² groot. Een kajuit in categorie S beschikt over een zetelbed. Op 
deze schepen is er een sauna en bubbelbad aanwezig.
De kajuiten van de Donau-schepen zijn 14,5 à 16,5 m² groot. Een kajuit in categorie A beschikt over een zetelbed, 
categorie B is uitgerust met een panorama-raam, categorie C is uitgerust met Frans balkon. Op deze schepen is er een 
zwembad en in de “SPA-Rosa” een bio-sauna.
De kajuiten van het Rhône-Saône-schip zijn ongeveer 14,5 m² groot, een kajuit in categorie S beschikt over een 
zetelbed. Tevens is er een zwembad op deze schepen en in de “SPA-Rosa” is een stoombad.
De kajuiten van het Douro-schip zijn ongeveer 12 à 29 m2 groot.  Er is een klein zwembad en “SPA-Rosa” zone.

+ inclusief selectie van dranken aan boord
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MS REPIN 
De MS Ilya Repin is gebouwd in Oostenrijk en recentelijk gerenoveerd. 
186 passagiers
110 meter lang en 14,5 meter breed
Faciliteiten: receptie, 2 bars, muziekkamer, strijkkamer, dokter, wasserijdienst, 
schoonheidssalon, kluisjes (teg. betaling), restaurant, souvenirwinkeltjes en 
een zonnedek.
Aan boord zijn diverse activiteiten zoals aerobics, folkloristische concertavonden, 
dansvoorstellingen en regelmatig opvoeringen van een live orkest.
Kajuiten: eenvoudig ingericht, uitgerust met douche en toilet, airconditioning, 
radio en koelkastje. De hutten op hoofd- en bovendek zijn voorzien van een 
groot raam.
12-daagse Wolga-cruise met Ned.talige begeleiding vanaf € 2.239,- pp - pagina 
54/55

Controleer altijd of uw paspoort 
nog lang genoeg geldig is voordat 
u vertrekt. Een paspoort dient 
nog zes maanden geldig te zijn na 
terugkomst. 
Rusland is bezig met het in werking 
stellen van een E-VISA voor het 
volledige grondgebied.  Dit wil 
zeggen dat u via een officiële 
website zelf uw visum kan en ook 
dient te regelen.  Eerst moet wel uw 
internationaal paspoort in orde te 
zijn en uw zal ook een recente foto 
moeten uploaden.  Een dergelijk 
visum gaat waarschijnlijk rond € 40,- 
per persoon kosten.  De praktische 
details waren op het moment 
van opstellen van deze tekst (04 
december 2020) nog niet gekend.
Het is gebruikelijk in Rusland 
om een fooi achter te laten, de 
richtlijn hiervoor is ca. 10% van 
het rekeningbedrag. Onze gidsen 
en chauffeurs in zowel Moskou en 
St. Petersburg verwachten aan het 
einde ook een fooi als zij het werk 
goed hebben gedaan.
Er wordt geadviseerd geen 
kraanwater te drinken.
Het gebruik van een fototoestel 
of videocamera in musea en bij 

bezienswaardigheden is meestal 
toegestaan, maar in de regel moet 
er wel voor bijbetaald worden. Het 
gebruik van een flits is vaak verboden 
in musea en kerken. Het fotograferen 
van een priester of monnik is niet 
toegestaan. Verder is het verboden 
militaire en strategische objecten 
te fotograferen. Ook wordt het niet 
op prijs gesteld als je de zelfkant 
van de samenleving wilt vastleggen 
(vervallen gebouwen, dronken 
personen, etc). De bevolking laat 
zich wel fotograferen, maar vraag 
eerst even om toestemming, dat is 
wel zo netjes.
Houdt U rekening met eventuele 
kledingvoorschriften voor 
de bezoeken aan de diverse 
kathedralen/kloosters.
In voorkomende gevallen dient u 
de armen/benen bedekt te houden 
en dienen de dames het hoofd te 
bedekken met bv. een sjaaltje.
Met Moskou en St.-Petersburg 
bedraagt het tijdsverschil 1 uur in de 
zomer en 2 uur in de winter. Rusland 
kent vanaf oktober 2014 geen 
zomertijd meer.

+

Extra info over reizen naar Rusland
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Artikel 1:  Toepassingsgebied
Deze	 algemene	 voorwaarden	 zijn	 van	 toepassing	 op	
pakketreisovereenkomsten	die	vanaf	1	juli	2018	worden	geboekt	
en	worden	 geregeld	 door	 de	Wet	 betreffende	 de	 verkoop	 van	
pakketreizen,	gekoppelde	reisarrangementen	en	reisdiensten	van	
21	 november	 2017.	
Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor 
de sluiting van de pakketreisovereenkomst
2.1	 De	 organisator	 en	 ook	 de	 doorverkoper	 verstrekken	

aan	 de	 reiziger,	 voordat	 deze	 is	 gebonden	 door	 een	
pakketreisovereenkomst	 de	 wettelijk	 voorgeschreven	
standaardinformatie,	alsook,	voor	zover	deze	van	toepassing	
is	 op	 de	 pakketreis:

1.	 de	voornaamste	kenmerken	van	de	reisdiensten:
a.	 de	reisbestemming(en),	de	route	en	de	verblijfsperioden,

met	de	data	en	het	 aantal	 nachten;
b. de	vervoermiddelen,	hun	kenmerken	en	categorieën,	de	

plaatsen	en	data	en	tijdstippen	van	vertrek	en	terugkeer,	
de	 duur	 en	 plaats	 van	 tussenstops	 en	 de	 aansluitingen;	
indien	het	exacte	tijdstip	nog	niet	vaststaat,	wordt	dit	bij	
benadering	 meegedeeld;

c.	 de	 ligging,	 de	 voornaamste	 kenmerken	 en	 de	 categorie	
van	 de	 accommodatie	 volgens	 de	 regels	 van	 het	 land	
bestemming;

d. de	verstrekte	maaltijden;
e.	 de	 bezoeken,	 de	 excursies	 of	 de	 andere	 diensten	 die	

zijn	begrepen	 in	de	voor	de	pakketreis	overeengekomen	
totaalprijs;

f.	 ingeval	het	niet	duidelijk	 is,	uitsluitsel	of	de	reisdiensten	
worden	 verleend	 aan	 de	 reiziger	 als	 lid	 van	 een	 groep;

g.	 de	taal	waarin	andere	toeristische	diensten	desgevallend
worden	 verricht;

h. of	de	reis	in	het	algemeen	geschikt	is	voor	personen	met	
beperkte	 mobiliteit;

2.	 de	totaalprijs	van	de	pakketreis,	en	voor	zover	toepasselijk,
opgave	 van	 de	 soort	 bijkomende	 kosten	 die	 voor	 rekening
van	 de	 reiziger	 kunnen	 zijn;

3.	 de	betalingsmodaliteiten;
4. het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering 

van	de	 pakketreis	 en	 de	 uiterste	 datum	 voor	 de	 eventuele	
opzegging	 van	 de	 overeenkomst	 wanneer	 dit	 aantal	 niet	
wordt	 behaald;

5.	 algemene	 informatie	 over	 de	 vereisten	 in	 het	 land	 van	
bestemming	 inzake	 paspoort-en	 visumverplichtingen,	 met	
inbegrip	van	de	bij	benadering	benodigde	 termijn	voor	het	
verkrijgen	van	een	visum	en	informatie	over	formaliteiten	op	
gezond-heidsgebied;

6.	 de	 vermelding	 dat	 de	 reiziger	 de	 overeen-komst	 kan	
opzeggen	 tegen	 betaling	 van	 een	 opzegvergoeding;

7.	 inlichtingen	 over	 de	 annulerings-	 en/of	 bijstandsverzek- 
eringen.

2.2	 De	 professioneel	 draagt	 er	 zorg	 voor	 dat	 het	 juiste	
standaardinformatieformulier	 wordt	 verstrekt	 aan	 de	
reiziger.	

2.3	 De	 precontractuele	 informatie	 die	 aan	 de	 reiziger	
wordt	 verstrekt,	 vormt	 een	 integraal	 onderdeel	 van	 de	
pakketreisovereenkomst.
Zij	kan	niet	worden	gewijzigd,	tenzij	wederzijds	akkoord	van	
de	 partijen.	

Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1	De	persoon	die	de	pakketreisovereenkomst	afsluit,	moet	aan	

de	organisator	en	de	doorverkoper	alle	nuttige	 inlichtingen	
verstrekken	omtrent	 hemzelf	 en	 zijn	medereizigers	 die	 van	
belang	kunnen	zijn	voor	het	sluiten	of	de	uitvoering	van	de	
overeenkomst.

3.2	Wanneer	de	 reiziger	 verkeerde	 inlichtingen	verstrekt	en	dit	
tot	extra	kosten	leidt	voor	de	organisator	en/of	doorverkoper,	
mogen	die	kosten	in	rekening	worden	gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
4.1	Bij	het	sluiten	van	de	pakketreisovereenkomst	of	binnen	
redelijke	 termijn	 verstrekt	 de	 organisator	 of	 indien	 er	 een	
doorverkoper	 bij	 betrokken	 is	 deze	 laatste	 de	 reiziger	
een	 bevestiging	 van	 de	 overeenkomst	 op	 een	 duurzame	
gegevensdrager,	zoals	bv.	een	mail,	een	papieren	document	
of	 een	 pdf.	 Ingeval	 de	 pakketreisovereenkomst	 in	 de	

gelijktijdige	 fysieke	 aanwezigheid	 van	 de	 partijen	 wordt	
gesloten,	heeft	de	 reiziger	het	 recht	een	papieren	kopie	 te	
vragen.

4.2	 De	 pakketreisovereenkomst	 of	 bevestiging	 ervan	 bevat	 de	
volledige	 inhoud	 van	 de	 overeenkomst,	 met	 inbegrip	 van	
alle	 informatie	 zoals	 vermeld	 in	 artikel	 2	 en	 de	 volgende	
informatie:	de	bijzondere	wensen	van	de	reiziger	waarop	de	
organisator	 is	 ingegaan;
dat	de	organisator	aansprakelijk	is	voor	de	goede	uitvoering	
van	 de	 pakketreis,	 en	 een	 bijstandsverplichting	 heeft;
de	naam	en	de	contactgegevens	van	de	entiteit	die	 instaat	
voor	 de	 bescherming	 bij	 insolventie;
de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de 
lokale	 vertegenwoordiger	 van	 de	 organisator	 of	 van	 een	
andere	 dienst	 voor	 het	 geval	 de	 reiziger	 in	 moeilijkheden	
verkeert	of	zijn	beklag	wenst	te	doen	over	de	mogelijke	non-
conformiteit;
de	 verplichting	 van	 de	 reiziger	 om	 de	 non-conformiteit	
tijdens	 de	 reis	 te	 melden;
informatie	op	basis	waarvan	rechtstreeks	contact	kan	worden	
opgenomen	met	een	niet	vergezelde	minderjarige	of	met	de	
persoon	die	op	zijn	verblijfplaats	voor	hem	verantwoordelijk	
is;
informatie	over	de	interne	klachtenbehandeling;
informatie	 over	 de	 Geschillencommissie	 Reizen	 en	 het	
platform	 van	 de	 E.U.	 voor	 online	 geschillenbeslechting;	
informatie	 over	 het	 recht	 van	 de	 reiziger	 om	 zijn	
overeenkomst	 over	 te	 dragen.

4.3	 Tijdig	 voor	 het	 begin	 van	 de	 pakketreis	 verstrekt	 de	
organisator	 de	 reiziger:
de	nodige	ontvangstbewijzen	
de	vouchers	en	vervoerbewijzen
informatie	 over	 de	 geplande	 vertrektijden	 en,	 indien	 van	
toepassing,	 over	 de	 uiterste	 tijd	 om	 in	 te	 checken,	 de	
geplande	tijden	van	tussenstops,	aansluitingen	en	aankomst.

Artikel 5: De prijs
5.1	 Na	 het	 sluiten	 van	 de	 pakketreisovereenkomst	 kunnen	 de	

prijzen	 alleen	 worden	 verhoogd	 indien	 de	 overeenkomst	
daar	 uitdrukkelijk	 in	 voorziet.	 In	 dat	 geval	 wordt	 in	 de	
pakketreisovereenkomst	aangegeven	hoe	de	prijsherziening	
wordt	 berekend.
Prijsverhogingen	 zijn	 alleen	 toegestaan	 als	 rechtstreeks	
gevolg	 van	 veranderingen	 in:
de	 prijs	 van	 passagiersvervoer	 die	 is	 toe	 te	 schrijven	
aan	 de	 toegenomen	 kostprijs	 van	 brandstof	 of	 van	
andere	 energiebronnen,	 of	 de	 hoogte	 van	 belastingen	
of	 vergoedingen	 over	 de	 in	 de	 overeenkomst	 begrepen	
reisdiensten,	 die	 worden	 geheven	 door	 niet	 direct	 bij	 de	
uitvoering	van	de	pakketreis	betrokken	derden,	met	inbegrip	
van	toeristenbelastingen	en	vertrek-	of	aankomstbelasting	in	
havens	 en	op	 vliegvelden,	 of	 de	wisselkoersen	die	 voor	de	
pakketreis	 van	 belang	 zijn.	
Indien	 een	 prijsverhoging	wordt	 voorzien	 heeft	 de	 reiziger	
recht	 op	 een	 prijsvermindering	 bij	 een	 daling	 van	 de	
hierboven	 opgesomde	 kosten.	

5.2	 Indien	 de	 verhoging	 8%	 van	 de	 totaalprijs	 te	 boven	
gaat,	 kan	 de	 reiziger	 de	 overeenkomst	 opzeggen	 zonder	
opzeggingsvergoeding.

5.3	 Een	 prijsverhoging	 is	 alleen	mogelijk	 indien	 de	 organisator	
de	 reiziger	 uiterlijk	 twintig	 dagen	 voor	 het	 begin	 van	 de	
pakketreis	 via	een	duurzame	gegevensdrager,	 zoals	bv.	een	
mail,	een	papieren	document	of	een	pdf,	hiervan	 in	kennis	
stelt,	met	opgave	van	een	motivering	voor	die	prijsverhoging	
en	 een	 berekening.

5.4	 In	geval	van	een	prijsvermindering	heeft	de	organisator	het	
recht	 de	 administratieve	 kosten	 af	 te	 trekken	 van	 de	 aan	
de	 reiziger	 verschuldigde	 terugbetaling.	 Indien	 de	 reiziger	
hierom	 verzoekt	 staaft	 de	 organisator	 die	 kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1	 Behalve	 anders	 overeengekomen,	 betaalt	 de	 reiziger,	 bij	

het	 afsluiten	 van	 de	 pakketreisovereenkomst	 als	 voorschot	
een	 gedeelte	 van	 de	 totale	 reissom	 zoals	 in	 de	 bijzondere	
voorwaarden	 bepaald.

6.2	Behalve	 indien	 in	de	pakketreisovereenkomst	anders	wordt	
overeengekomen,	betaalt	de	 reiziger	het	 saldo	van	de	prijs	

uiterlijk	1	maand	voor	de	vertrekdatum.
6.3	Indien	de	reiziger,	nadat	hij	vooraf	 in	gebreke	werd	gesteld,	

nalaat	het	voorschot	of	de	reissom	te	betalen	die	van	hem	
wordt	geëist,	zal	de	organisator	en/of	doorverkoper	het	recht	
hebben	de	overeenkomst	met	de	reiziger	van	rechtswege	te	
beëindigen,	met	de	kosten	ten	laste	van	de	reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1	De	 reiziger	kan	de	pakketreisovereenkomst	overdragen	aan	

een	persoon	die	voldoet	aan	alle	voorwaarden	die	voor	die	
overeenkomst	gelden	op	voorwaarde	dat	hij:

1°	 de	 organisator	 en	 eventueel	 de	 doorverkoper	 zo	 snel	
mogelijk	 en	 uiterlijk	 7	 dagen	 voor	 het	 begin	 van	 de	
pakketreis	via	een	duurzame	gegevensdrager,	zoals	bv.	een	
mail, een papieren document of een pdf,  op de hoogte 
stelt, en

2°	de	eventuele	bijkomende	kosten	draagt	die	voortvloeien	uit	
de overdracht. 

7.2	 Degene	 die	 de	 pakketreis	 overdraagt	 en	 degene	 die	 de	
overeenkomst	 overneemt,	 zijn	 hoofdelijk	 aansprakelijk	
voor	de	betaling	van	het	nog	verschuldigde	bedrag	en	voor	
eventuele	bijkomende	vergoedingen	die	voortvloeien	uit	de	
overdracht.	De	organisator	stelt	degene	die	de	overeenkomst	
overdraagt	 in	 kennis	 van	 de	 kosten	 van	 de	 overdracht.	

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt	 de	 reiziger	 om	 een	 andere	 wijziging,	 dan	 mag	 de	
organisator	 en/of	 de	 doorverkoper	 die	 daarop	 kan	 ingaan	
alle	 kosten	 aanrekenen	 die	 daardoor	 worden	 veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1	 De	 organisator	 kan	 de	 bepalingen	 van	 de	

pakketreisovereenkomst,	 met	 uitzondering	 van	
prijswijzigingen	 vóór	 het	 begin	 van	 de	 pakketreis	 niet	
eenzijdig	 veranderen,	 tenzij:	

1°	 de	 organisator	 zich	 dit	 recht	 in	 de	 overeenkomst	 heeft	
voorbehouden,	 en	

2°	het	om	een	onbeduidende	verandering	gaat,	en	
3°	 de	 organisator	 de	 reiziger	 daarvan	 via	 een	 duurzame	

gegevensdrager,	 zoals	 bv.	 een	 mail,	 een	 papieren	
document	 of	 een	 pdf	 in	 kennis	 stelt.	

9.2	 1.	 Indien,	 vóór	 het	 begin	 van	 de	 reis,	 de	 organisator	 zich	
genoodzaakt	ziet	een	van	de	voornaamste	kenmerken	van	de	
reisdiensten	ingrijpend	te	wijzigen	of	niet	aan	de	bevestigde	
bijzondere	 wensen	 van	 de	 reiziger	 tegemoet	 kan	 komen,	
of	 voorstelt	 de	 prijs	 van	 de	 pakketreis	met	meer	 dan	 8	 %	
te	 verhogen,	 dient	 de	 organisator	 de	 reiziger	 hiervan	 in	 te	
lichten	en	hem	op	de	hoogte	 te	brengen:

1°	van	de	voorgestelde	wijzigingen	en	het	effect	ervan	op	de	
prijs	van	de	pakketreis;

2°	 van	 de	 mogelijkheid	 om	 de	 overeenkomst	 op	 te	 zeggen	
zonder	 kosten,	 tenzij	 hij	 de	 voorgestelde	 wijzigingen	
aanvaardt;

3°	van	de	termijn	waarbinnen	hij	de	organisator	in	kennis	moet	
stellen	van	zijn	besluit;	

4°	van	het	feit	dat	indien	hij	de	voorgestelde	wijziging	binnen	
de	 opgegeven	 termijn	 niet	 uitdrukkelijk	 aanvaardt,	 de	
overeenkomst	 automatisch	 beëindigd	 wordt,	 en	

5°	 in	 voorkomend	 geval,	 van	 de	 voorgestelde	 vervangende	
pakketreis	 en	 de	 prijs	 ervan.	

9.3	Wanneer	de	wijzigingen	van	de	pakketreisovereenkomst	of	de	
vervangende	pakketreis	tot	gevolg	hebben	dat	de	kwaliteit	of	
de	kosten	van	de	pakketreis	verminderen,	heeft	de	reiziger	
recht	op	een	passende	prijsvermindering.	

9.4	 Indien	de	pakketreisovereenkomst	op	grond	van	artikel	 9.2	
wordt	opgezegd	en	de	reiziger	geen	vervangende	pakketreis	
aanvaardt,	 betaalt	 de	 organisator	 alle	 betaalde	 bedragen	
uiterlijk	veertien	dagen	nadat	de	overeenkomst	is	opgezegd,	
aan	de	reiziger	terug.	

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1	De	organisator	kan	de	pakketreisovereenkomst	opzeggen:	

1°	 indien	 het	 aantal	 personen	 dat	 zich	 voor	 de	 pakketreis	
heeft	ingeschreven,	kleiner	is	dan	het	in	de	overeenkomst	
vermelde	 minimumaantal	 en	 de	 reiziger	 door	 de	
organisator	 van	 de	 opzegging	 van	 de	 overeenkomst	 in	
kennis	 wordt	 gesteld	 binnen	 de	 in	 de	 overeenkomst	
bepaalde	 termijn,	 maar	 uiterlijk:	

a)	twintig	dagen	vóór	het	begin	van	de	pakketreis	bij	reizen	van



meer	dan	zes	dagen;	
b) zeven	dagen	vóór	het	begin	van	de	pakketreis	bij	reizen	van

twee	à	zes	dagen;	
c)	48	uur	voor	het	begin	van	de	pakketreis	bij	reizen	die	minder	

dan	twee	dagen	duren,	of	
2°	 indien	 hij	 de	 overeenkomst	 niet	 kan	 uitvoeren	 als	 gevolg

van	onvermijdbare	en	buitengewone	omstandigheden	en	
hij	de	reiziger	er	vóór	het	begin	van	de	pakketreis	van	in	
kennis	 stelt	dat	de	overeenkomst	wordt	opgezegd.	

10.2	In	deze	gevallen	betaalt	de	organisator	aan	de	reiziger	alle	
bedragen	die	hij	voor	de	pakketreis	heeft	ontvangen,	 terug	
zonder	 een	 bijkomende	 schadevergoeding	 verschuldigd	 te	
zijn.	

Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1	 De	 reiziger	 kan	 te	 allen	 tijde	 de	 pakketreisovereenkomst	

opzeggen	 vóór	 het	 begin	 van	 de	 pakketreis.	 Bij	 opzegging	
kan	 de	 reiziger	 worden	 verplicht	 tot	 betaling	 van	 een	
opzegvergoeding	 aan	 de	 organisator.	
In	 de	 pakketreisovereenkomst	 kunnen	 gestandardiseerde	
opzegvergoedingen	worden	bepaald	op	basis	van	het	tijdstip	
van	 de	 opzegging	 vóór	 het	 begin	 van	 de	 pakketreis	 en	 de	
verwachte	 kostenbesparingen	 en	 inkomsten	 uit	 alternatief	
gebruik	 van	 de	 reisdiensten.	
Indien	 er	 geen	 gestandardiseerde	 opzegvergoedingen	 zijn	
vastgesteld,	 stemt	 het	 bedrag	 van	 de	 opzegvergoeding	
overeen	met	de	prijs	van	de	pakketreis	verminderd	met	de	
kostenbesparingen	en	inkomsten	uit	alternatief	gebruik	van	
de reisdiensten. 

11.2	 De	 reiziger	 heeft	 echter,	 indien	 zich	 op	 de	 plaats	
van	 bestemming	 onvermijdbare	 en	 buitengewone	
omstandigheden	 voordoen	 die	 aanzienlijke	 gevolgen	
hebben	 voor	 de	 uitvoering	 van	 de	 pakketreis	 of	 die	
aanzienlijke	 gevolgen	 hebben	 voor	 het	 passagiersvervoer	
van	 de	 reizigers	 naar	 de	 plaats	 van	 bestemming,	 het	 recht	
de	 pakketreisovereenkomst	 zonder	 betaling	 van	 een	
opzegvergoeding	 op	 te	 zeggen.	 In	 geval	 van	opzegging	 van	
de	pakketreisovereenkomst	op	grond	van	dit	artikel	heeft	de	
reiziger	recht	op	een	volledige	terugbetaling	van	alle	voor	de	
pakketreis	betaalde	bedragen,	maar	kan	hij	geen	aanspraak	
maken	 op	 een	 bijkomende	 schadevergoeding.	

11.3	De	organisator	betaalt	uiterlijk	binnen	veertien	dagen	alle	
bedragen	terug	die	door	of	namens	de	reiziger	zijn	betaald,	
verminderd	met	 de	 opzegvergoeding.	

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis
12.1	 De	 reiziger	 stelt	 de	 organisator	 zonder	 vertraging	 in	

kennis	 van	 een	 eventuele	 non-conformiteit	 die	 hij	 tijdens	
de	 uitvoering	 van	 een	 in	 de	 pakketreisovereenkomst	
opgenomen	 reisdienst	 heeft	 vastgesteld.	

12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de 
pakketreisovereenkomst	 wordt	 uitgevoerd,	 verhelpt	 de	
organisator	 aan	 die	 non-conformiteit,	 tenzij	 dat:	

1°	onmogelijk	is,	of	
2°	 onevenredig	 hoge	 kosten	 met	 zich	 brengt,	 rekening	

houdend	met	de	mate	van	non-conformiteit	en	de	waarde	
van	 de	 desbetreffende	 reisdiensten.	
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, 
heeft	 de	 reiziger	 recht	 op	 een	 prijsvermindering	 of	 een	
schadevergoeding	 overeenkomstig	 artikel	 15.	

12.3	Indien	de	organisator	de	non-conformiteit	niet	binnen	een	
door	de	reiziger	bepaalde	redelijke	termijn	verhelpt,	heeft	de	
reiziger	de	mogelijkheid	dit	zelf	te	doen	en	om	terugbetaling	
van	de	nodige	uitgaven	te	verzoeken.	Het	is	niet	nodig	dat	de	
reiziger	een	termijn	bepaalt	indien	de	organisator	weigert	de	
non-	conformiteit	te	verhelpen,	of	indien	een	onmiddellijke	
oplossing is vereist. 

12.4	 Indien	 een	 aanzienlijk	 deel	 van	 de	 reisdiensten	 niet	 kan	
worden	 verricht,	 biedt	 de	 organisator,	 zonder	 bijkomende	
kosten	 voor	 de	 reiziger,	 andere	 arrangementen	 aan	 van,	
indien	 mogelijk,	 gelijkwaardige	 of	 hogere	 kwaliteit.	
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een 
pakketreis	 van	 lagere	 kwaliteit,	 kent	de	organisator	 aan	de	
reiziger	 een	 passende	 prijsvermindering	 toe.	
De	 reiziger	 kan	 de	 andere	 voorgestelde	 arrangementen	
slechts	afwijzen	indien	zij	niet	vergelijkbaar	zijn	met	hetgeen	
in	 de	 pakketreisovereenkomst	 is	 afgesproken,	 of	 indien	 de	
toegekende	 prijsvermindering	 ontoereikend	 is.	

12.5	 Indien	 de	 non-conformiteit	 aanzienlijke	 gevolgen	 heeft	

voor	de	uitvoering	van	de	pakketreis	en	de	organisator	deze	
niet	binnen	een	door	de	reiziger	bepaalde	redelijke	termijn	
heeft	verholpen,	kan	de	reiziger	de	pakketreisovereenkomst	
zonder	 betaling	 van	 een	 opzegvergoeding	 opzeggen	 en,	
in	 voorkomend	 geval,	 om	 een	 prijsvermindering	 en/of	
een	 schadevergoeding	 verzoeken.	 Indien	 de	 pakketreis	
passagiersvervoer	 omvat	 voorziet	 de	 organisator	 ook	 in	
repatriëring	 van	 de	 reiziger.
Indien	 er	 geen	 andere	 arrangementen	 kunnen	 worden	
voorgesteld	 of	 de	 reiziger	 de	 andere	 voorgestelde	
arrangementen	 verwerpt,	 heeft	de	 reiziger,	 in	 voorkomend	
geval,	ook	zonder	opzegging	van	de	pakketreisovereenkomst,	
recht	 op	 prijsvermindering	 en/	 of	 schadevergoeding.	

12.6	 Indien	 er,	 als	 gevolg	 van	 onvermijdbare	 en	 buitengewone	
omstandigheden,	 niet	 kan	 worden	 gezorgd	 voor	 de	
terugkeer	 van	 de	 reiziger	 zoals	 afgesproken	 in	 de	
pakketreisovereenkomst,	 draagt	 de	 organisator	 de	 kosten	
van	 de	 nodige	 accommodatie,	 voor	 ten	 hoogste	 drie	
overnachtingen	 per	 reiziger.	

12.7	 	De	beperking	van	de	kosten	 zoals	bedoeld	 in	12.6	 is	niet	
van	 toepassing	 op	 personen	 met	 beperkte	 mobiliteit,	 op	
personen	 die	 hen	 begeleiden,	 op	 zwangere	 vrouwen,	 op	
alleenreizende	minderjarigen	en	op	personen	die	specifieke	
medische	bijstand	behoeven,	mits	de	organisator	ten	minste	
48	uur	voor	het	begin	van	de	pakketreis	in	kennis	is	gesteld	
van	 hun	 bijzondere	 behoeften.	

12.8	De	 organisator	mag	 zich	 niet	 beroepen	 op	 onvermijdbare	
en	 buitengewone	 omstandigheden	 om	 aansprakelijkheid	
te	 beperken	 indien	 de	 betrokken	 vervoerder	 zich	 daarop	
krachtens	 het	 toepasselijke	 recht	 van	 de	 Unie	 niet	 kan	
beroepen.

12.9	De	reiziger	kan	berichten,	verzoeken	of	klachten	in	verband	
met	de	uitvoering	van	de	pakketreis	rechtstreeks	richten	tot	
de	doorverkoper	bij	wie	hij	de	pakketreis	heeft	gekocht.	De	
doorverkoper	 geeft	 deze	 berichten,	 verzoeken	 of	 klachten	
zonder	vertraging	aan	de	organisator	door.	

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De	 reiziger	 is	 aansprakelijk	 voor	 de	 schade	 die	 de	
organisator	 en	 of	 doorverkoper,	 hun	 aangestelden	 en/of	
vertegenwoordigers	door	 zijn	 fout	oplopen,	of	wanneer	hij	
zijn	 contractuele	 verplichtingen	 niet	 is	 nagekomen.	

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
14.1	 De	 organisator	 is	 aansprakelijk	 voor	 de	 uitvoering	 van	 de	

reisdiensten	die	in	de	pakketreisovereenkomst	zijn	begrepen,	
ongeacht	 of	 deze	 diensten	 door	 de	 organisator	 of	 door	
andere	 reisdienstverleners	 worden	 verricht.	

14.2	 Ingeval	 de	 organisator	 buiten	 de	 Europese	 Economische	
Ruimte	is	gevestigd	gelden	voor	de	doorverkoper	die	in	een	
lidstaat	 is	 gevestigd	 de	 verplichtingen	 voor	 organisatoren,	
tenzij	 de	 doorverkoper	 bewijst	 dat	 de	 organisator	 aan	
de	 door	 de	 wet	 van	 21	 november	 2017	 voorgeschreven	
voorwaarden	 voldoet.	

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1	De	reiziger	heeft	recht	op	een	passende	prijsvermindering	

voor	 iedere	 periode	 waarin	 er	 sprake	 was	 van	 non-
conformiteit	van	de	verleende	diensten,	tenzij	de	organisator	
bewijst	dat	de	non-conformiteit	aan	de	reiziger	te	wijten	is.	

15.2	De	reiziger	heeft	recht	op	passende	schadevergoeding	van	
de	 organisator	 voor	 alle	 schade	 die	 hij	 oploopt	 als	 gevolg	
van	 non-conformiteit.	 De	 schadevergoeding	 wordt	 zonder	
vertraging	 uitbetaald.	

15.3	 De	 reiziger	 heeft	 geen	 recht	 op	 schadevergoeding,	 indien	
de	 organisator	 aantoont	 dat	 de	 non-conformiteit	 te	wijten	
is	 aan:	

1°		 de	reiziger;	
2°	 een	 derde	 die	 niet	 bij	 de	 uitvoering	 van	 de	 in	 de	

pakketreisovereenkomst	 begrepen	 reisdiensten	 is	
betrokken,	 en	 de	 non-conformiteit	 niet	 kon	 worden	
voorzien	 of	 voorkomen,	 of	

3°		 onvermijdbare	en	buitengewone	omstandigheden.	
Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1	 De	 organisator	 biedt	 zonder	 vertraging	 passende	 bijstand	

aan	de	reiziger	die	in	moeilijkheden	verkeert,	in	het	bijzonder	
door:	

1°		 nuttige	informatie	te	verstrekken	over	medische	diensten,	
plaatselijke	autoriteiten	en	 consulaire	bijstand;	

2°		 de	reiziger	te	helpen	bij	het	gebruik	van	communicatie	op	

afstand	en	bij	het	vinden	van	andere	reisarrangementen.	
16.2	 Indien	 de	 moeilijkheden	 het	 gevolg	 zijn	 van	 opzet	 of	

nalatigheid	 van	 de	 reiziger,	 kan	 de	 organisator	 voor	 deze	
bijstand	een	vergoeding	vragen.	Die	vergoeding	bedraagt	in	
geen	geval	meer	dan	de	werkelijke	kosten	gedragen	door	de	
organisator. 

Artikel 17: Klachtenregeling
17.1	 Indien	de	reiziger	een	klacht	heeft	vóór	de	afreis	moet	hij	

deze	zo	snel	mogelijk	op	een	bewijskrachtige	manier	melden	
bij	de	organisator	of	de	doorverkoper.

17.2	 Klachten	 tijdens	 de	 uitvoering	 van	 de	
pakketreisovereenkomst	 moet	 de	 reiziger	 zo	 spoedig	
mogelijk	 ter	 plaatse,	 op	 een	 gepaste	 en	 bewijskrachtige	
manier,	melden	 aan	 de	 organisator	 of	 doorverkoper,	 zodat	
naar	 een	 oplossing	 kan	 worden	 gezocht.	

17.3	Werd	 een	 klacht	 ter	 plaatse	 niet	 bevredigend	 opgelost	 of	
kon	de	reiziger	onmogelijk	ter	plaatse	een	klacht	formuleren,	
dan	moet	hij	na	het	einde	van	de	reisovereenkomst	zonder	
vertraging	bij	de	organisator	of	de	doorverkoper	een	klacht	
indienen	op	een	bewijskrachtige	manier.		

Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1	 Ingeval	van	betwisting	moeten	de	partijen	eerst	onderling	

een	minnelijke	 regeling	 nastreven.	
18.2	 Mislukt	 deze	 poging	 tot	 minnelijke	 regeling,	 dan	 kan	 elk	

van	de	betrokken	partijen	aan	de	vzw	Geschillencommissie	
Reizen	vragen	om	een	verzoeningsprocedure	op	te	starten.	
Alle	 partijen	dienen	ermee	 in	 te	 stemmen.	

18.3	 Hiertoe	 zal	 het	 secretariaat	 aan	 de	 partijen	 een	
verzoeningsreglement	 en	 een	 “overeenkomst	 tot	
verzoening”	 bezorgen.	

18.4	Overeenkomstig	de	in	het	reglement	beschreven	procedure,	
zal	 een	 onpartijdige	 verzoener	 daarna	 contact	 opnemen	
met	 de	 partijen	 teneinde	 een	billijke	 verzoening	 tussen	 de	
partijen	na	 te	 streven.	

18.5	 Het	 eventueel	 bereikte	 akkoord	 zal	 in	 een	 bindende	
schriftelijke	 overeenkomst	 vastgelegd	 worden.	

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1	Wordt	geen	verzoeningsprocedure	ingesteld	of	mislukt	deze,	

dan	kan	de	eisende	partij	desgewenst	een	arbitrageprocedure	
instellen	 voor	 de	 Geschillencommissie	 Reizen	 of	 een	
procedure	 aanhangig	 maken	 voor	 de	 rechtbank.	

19.2	 De	 reiziger	 kan	 nooit	 verplicht	 worden	 de	 bevoegdheid	
van	de	Geschillencommissie	Reizen	te	aanvaarden,	noch	als	
eisende	 noch	 als	 verwerende	 partij.	

19.3	De	organisator	of	doorverkoper	die	verwerende	partij	is	kan	
de	 arbitrage	 slechts	 weigeren	 indien	 het	 door	 de	 eisende	
partij	 geëiste	 bedrag	 méér	 dan	 1.250	 euro	 bedraagt.	 Hij	
beschikt	 hiervoor	 over	 een	 termijn	 van	 10	 kalenderdagen	
na	 ontvangst	 van	 de	 aangetekende	 brief	 of	 e-mail	 met	
ontvangstbewijs	waarin	wordt	 aangegeven	dat	 een	dossier	
met	 een	 vordering	 vanaf	 1.251	 euro	 werd	 geopend	 bij	 de	
Geschillencommissie	 Reizen	

19.4	 Deze	 arbitrageprocedure	 wordt	 geregeld	 door	 een	
geschillenreglement,	en	kan	slechts	worden	opgestart	na	het	
indienen	van	een	klacht	bij	de	onderneming	zelf	en	wel	zodra	
vaststaat	dat	het	geschil	niet	minnelijk	kon	geregeld	worden	
of	zodra	4	maanden	zijn	verstreken	na	het	(voorziene)	einde	
van	de	reis	(of	eventueel	vanaf	de	prestatie	die	aanleiding	gaf	
tot	het	geschil).	Geschillen	m.b.t.	lichamelijke	letsels	kunnen	
enkel	door	de	rechtbanken	beslecht	worden.	

19.5	 Het	 paritair	 samengesteld	 arbitraal	 college	 doet,	
overeenkomstig	 het	 geschillenreglement,	 op	 een	 bindende	
en	definitieve	wijze	uitspraak	over	het	reisgeschil.	Hiertegen	
is	 geen	 beroep	 mogelijk.	

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ;  

fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel

e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
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Algemeen voorbehoud

Alle in deze brochure genoemde reis- en 
vaarschema’s, aankomst- en vertrektijden alsmede 
geplande aanlegplaatsen kunnen door onvoorziene 
omstandigheden wijzigen en zijn derhalve louter 
informatief. De reden voor een wijziging kan 
zijn de wachttijden bij sluizen, hoog of laag tij, 
weersomstandigheden, technische oorzaken of een 
combinatie van voornoemde redenen. 

Alle genoemde prijzen en/of toeslagen voor cruises, 
transfers, hotelverblijf en excursies alsmede 
overige onderdelen van het reisarrangement 
zijn onder voorbehoud van wijzigingen wegens 
brandstoftoeslagen, koersverschillen, wijziging van 
nationale en/of lokale belastingen in binnen- en 
buitenland en andere onvoorziene verhogingen van 
tarieven. Noch de reisorganisator noch de reisagent 
kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 

De gepubliceerde tarieven zijn gebaseerd op 
alle onvermijdbare kosten voor het geboden 
reisarrangement alsmede de aangeboden diensten die 
zijn inbegrepen volgens de beschrijvingen. Verplichte 
en derhalve onvermijdbare kosten die door de 
maatschappijen rechtstreeks worden geïnd, kunnen 
door ons niet vooraf worden belast aan de reiziger noch 
in de reissom worden opgenomen en dienen derhalve 
rechtstreeks te worden voldaan aan de betreffende 
dienstverlener, bijvoorbeeld hotel, rederij of bevoegde 
instantie, bijvoorbeeld immigratie.

Vermelde prijzen in de brochure voor 2021
Bij iedere cruise vermelden wij de prijzen inclusief 
het vervoer van Brussel luchthaven Zaventem naar 
de luchthaven nabij de haven van inscheping en van 
de luchthaven nabij de haven van ontscheping naar 
Brussel luchthaven Zaventem. Wanneer de heen- en 
terugreis naar de haven van in- en ontscheping per 
trein wordt uitgevoerd, dan geldt de reis vanaf station 
Brussel-Zuid naar het treinstation nabij de haven van 
vertrek en retour vanaf het treinstation nabij de haven 
van aankomst.
Bij de gepubliceerde cruises Voorkeur Cruises en de 
begeleide groepsreizen worden de heen- en terugreis 
uitgevoerd met autocars en geldt een opstapschema 
dat bij boeking wordt aangegeven.

Prijzen per persoon
De prijzen zijn vermeld op basis van de gegevens ten 
tijde van publicatie van deze brochure, augustus 2020. 
Voor de vliegreizen geldt dat de prijzen zijn gebaseerd 
op de voordeligste boekingsklasse. Indien deze klasse 
ten tijde van boeking niet beschikbaar is dan hanteren 
wij het voordeligste tarief dat wel beschikbaar is en 
brengen wij het verschil in rekening.
Ondanks al onze inspanningen om de juiste prijzen te 
vermelden kan het voorkomen dat er prijzen tussentijds 
gewijzigd worden door bijvoorbeeld verhoging van 
nationale en/of lokale belastingen, koersverschillen, 
brandstoftoeslagen of andere maatregelen. Dergelijke 



7979

tussentijdse prijsverhogingen zullen door ons tijdig 
worden doorgegeven en kunnen na boeking worden 
doorberekend. Overigens komt het ook voor dat 
rederijen hun tarieven tussentijds verlagen en worden 
de prijzen bij nieuwe boekingen door ons aangepast. 

Indicatieprijzen
Indicatieprijzen worden door ons alleen gepubliceerd 
als de rederij geen vaste prijzen hanteert voor de 
cruises die wij aanbieden. De rederij bepaalt in die 
gevallen per cruise en per vertrekdatum welke prijzen 
gelden voor de verschillende kajuittypen. 
Dit naar gelang de bezetting van het schip. Wij kunnen 
op basis van indicatie een prijs publiceren voor de 
goedkoopste kajuittypes waarna een definitieve prijs 
wordt afgegeven op aanvraag, eventueel ook voor de 
overige kajuittypen. 
De definitieve prijzen kunnen sterk afwijken van de 
indicatieprijs, zowel hoger als lager. De indicatieprijs is 
derhalve niet bindend. 
De prijs die u van ons ontvangt na aanvraag is de 
definitieve prijs onder voorbehoud van wijzigingen als 
nationale en/of lokale belastingen, koersverschillen, 
brandstoftoeslagen of andere maatregelen.  

Kennelijke fouten en/of vergissingen in deze brochure 
en aan deze brochure gerelateerde uitingen van iedere 
aard (papier, website, e-mail) van de publicatie van de 

cruises en/of reisarrangementen zijn niet bindend en 
de noch de reisorganisator noch de reisagent kunnen 
hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 

Op alle gepubliceerde cruises en reisarrangementen 
in deze brochure, de website en/of overige publicaties 
zijn de algemene voorwaarden van toepassing welke 
staan vermeld op pagina 76 en 77 en ook beschikbaar 
zijn na verzoek aan de reisorganisator of de reisagent.
 
Indien de voorwaarden zoals die door de rederijen 
individueel aan ons worden voorgeschreven hiervan 
afwijken, behouden wij ons het recht voor de 
voorwaarden van de rederij aan te houden. Deze 
voorwaarden zijn bij boeking op te vragen doch 
alleen per rederij beschikbaar in de originele vorm 
en uitgegeven taal (Engels of Duits) en bij voorkeur 
digitaal. 

Wij danken u voor uw begrip en wij doen ons uiterste 
best geen beroep te hoeven doen op het algemeen 
voorbehoud.



ATC Cruises 
Mechelsesteenweg 62  -  B-2018 Antwerpen 

Tel. 03/236 89 39
E-mail: reservations@atccruises.be

www.atccruises.be 

mailto:reservations@atccruises.be
https://www.atccruises.be/
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