06-daagse CRUISE over de NEDERLANDSE WATEREN
Schip: MPS AZOLLA

Dit jaar hebben wij weer een
bijzondere cruise op het
programma staan.
Een heerlijk ontspannen
cruise naar enkele parels van
Midden Nederland.
Een cruise is altijd iets
speciaals. Genieten van alle
luxe aan boord, elke morgen
wakker worden in een ander
gebied, de mooiste excursies
en vooral ook de culinaire
verwennerijen aan boord.
Dat alles maakt van cruisen
voor velen de vakantie van
hun leven. Laat u eens lekker
verwennen aan boord tijdens
deze cruise.

CRUISE
MIDDEN NEDERLAND
1e dag: Maandag
Na onze ophaalroute rijden we
rechtstreeks naar Arnhem waar u
verwelkomd wordt aan boord van
het cruiseschip MPS Azolla.
Uiteraard gaat ook uw vertrouwde
van Oeveren reisleiding mee aan
boord en deze blijft de gehele reis
tot uw dienst. Als iedereen aan boord
is, worden de motoren gestart en
zet men koers naar Zutphen. Aan
het einde van de middag leggen
we aan in Kampen. Een wandeling
door deze stad is zeker een aanrader. Het is een gezellige stad
met veel monumentale gebouwen
die meer vertellen over de
geschiedenis van deze Hanzestad.
Al lopend door de karakteristieke
straten en stegen, is het zeker de
moeite waard om naar de gevels te
kijken waaraan het rijke verleden

van Kampen is af te lezen. De
sporen uit de Gouden Eeuw zijn
hier nog duidelijk herkenbaar.
2e dag: Dinsdag
Vanmorgen varen we door een mooi
stukje natuur de IJssel af, langs het
IJsseloog in het Ketelmeer naar
Elburg, waar we net na de lunch
arriveren. Vervolgens over het
Veluwemeer, wat zo in trek is bij de
watersporters, maar ook bij vele
soorten vogels. Aan het begin van
de middag meren we aan in
Zeewolde, waar we ook de nacht
zullen doorbrengen. Uiteraard ook
vandaag prima maaltijden aan
boord. Tevens is ’s morgens en
’s middags de koffie altijd inbegrepen. Deze middag maakt u
kennis met het natuurgebied de
Veluwe. Het is een prachtig gebied

Intensiteit:

2-3

• Zeer ontspannen programma
• Rollators mogen op een
deel van het schip niet
gebruikt worden

4e dag: Donderdag
Nederland op z’n mooist. Vanaf het
schip heeft u een prachtig uitzicht
over de laaggelegen Haarlemmermeerpolder. We varen dwars door
het Groene Hart naar de kaasstad
Gouda. De oude gevels rondom het
marktplein in Gouda zijn een lust
voor het oog. Gouda staat niet
alleen bekend om kaas, ze bakken er
ook heerlijk verse stroopwafels. In
deze mooie stad is het op donderdag
koopavond en heerlijk om een
wandeling te maken langs het Oude
stadhuis en de Sint-Janskerk.
met heidevelden, zandvlakten,
landgoederen en weidegronden
tot aan de horizon. De bossen van
Kroondomein behoren zonder twijfel
tot de mooiste van Nederland. We
rijden met een lokale touringcar
door dit prachtige gebied.
3e dag: Woensdag
Al voor het ontbijt zetten we koers
naar Spakenburg. Een voormalig
Vissersdorp aan de Zuiderzee dat tot
op de dag van vandaag nog steeds
bekend staat om de klederdracht.
We brengen hier een bezoek aan
het interessante Klederdracht- en
Visserijmuseum. De collectie omvat
inmiddels meer dan 120 poppen,
die de historie en tradities in de
dracht laten zien. Van originele
dooppakken tot huwelijksdracht en
rouwkleding. Daarnaast worden er
zo’n 20 modellen tentoongesteld
van botters en zijn er miniatuuropstellingen van lokale dorpstafereeltjes, zoals een schoolklas,
een petroleumhandelaar en het
visserijbedrijf. De volgende
bestemming is onze hoofdstad
Amsterdam, waar we aan het einde
van de middag arriveren. Na het
diner kunt u met de reisleiding mee
voor een leuke rondvaart door de
grachten van Amsterdam.

5e dag: Vrijdag
Via de Hollandse IJssel varen we
’s morgens eerst langs de Rotterdamse
haven. Na het aanschouwen van
deze wereldhaven en natuurlijk de
schepen, waaronder vast een paar
enorme zeetankers, vervolgen we
onze tocht over de Lek naar Wijk
bij Duurstede, waar we tegen het
einde van de middag afmeren.
Wijk bij Duurstede heeft een rijk
verleden. Vroeger lag hier, langs de
Kromme Rijn, de belangrijke
handelsplaats Dorestad. Romeinen,
Vikingen en bisschoppen hebben
hun stempel gedrukt op het stadje.
De gerestaureerde kasteelruïne
van Kasteel Duurstede, met zijn
vierkante Donjon uit 1270 en
Bourgondische toren, laten nog iets
van die rijkdom zien.
6e dag: Zaterdag
Bij Wijk bij Duurstede gaat de Lek
over in de Nederrijn. We passeren
onderweg nog twee sluizen en
genieten deze morgen nog even op
het zonnedek of tijdens de lunch
van de natuur voordat we in Arnhem
arriveren en het tijd is om te ontschepen. Dan rijden we terug naar
Zeeland, waar we tijdens het diner
nog even nagenieten van deze reis.

16
06-daagse CRUISE over de
NEDERLANDSE WATEREN
Vertrek:
MAANDAG 24 JUNI 2019
Thuiskomst:
ZATERDAG 29 JUNI 2019

€ 895,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonshut: € 140,00
(Uw rollator meenemen? Wij moeten dit
eerst aanvragen bij de rederij)
Reisinfo:
VERZORGING:		
Volpension
Schipinfo:
24/29 juni:
Cruiseschip MPS Azolla

Schipinfo:
Aan boord van de Azolla is een lounge
met dansvloer en gezellige bar. Het op
het promenadedek gelegen restaurant
is sfeervol ingericht. Het zonnedek is
natuurlijk voorzien van gemakkelijke
stoelen en is deels overkapt. Er is geen
lift aan boord, maar de dekken zijn via
een makkelijke trap bereikbaar. Uw
eenvoudige hut beschikt over een
douche en toilet, aparte wastafel
en TV. Ook de maaltijden zijn prima
verzorgd, met buffetten en/of diners.
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