06-Daagse LUXE CRUISE over de RIJN
Met o.a.: Rüdesheim, Boppard en Koblenz

Intensiteit:

2-3

• Zeer ontspannen programma,
af en toe wandeling
• Eigen rollator mag niet mee.
U kunt deze aan boord huren
(beperkt aantal)

19
06-Daagse LUXE CRUISE
over de RIJN
Vertrek:
MAANDAG 05 JULI 2021
Thuiskomst:
ZATERDAG 10 JULI 2021

€ 1.025,00 p.p.

inclusief entreegelden

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 dé vakantie van
hun leven.
Dit jaar nemen wij u mee over
de Rijn. Deze machtige rivier
ontspringt in de Zwitserse
Alpen en eindigt na 1233
kilometer in de Noordzee.
We bevaren één van de
mooiste stukken langs
prachtige oevers, met fraaie
landhuizen en begroeid met
vele druivenranken.
Laat u eens lekker verwennen
tijdens deze cruise.

CRUISE OVER DE RIJN
1e dag: Maandag
Na een vroege ophaalroute rijden
we rechtstreeks naar Arnhem, waar
u verwelkomd wordt aan boord van
het cruiseschip MPS Salvinia.
Uiteraard gaat ook uw vertrouwde
van Oeveren reisleiding mee aan
boord en deze blijft de gehele reis
tot uw dienst. Nadat iedereen aan
boord is, worden de motoren
gestart en zet men koers naar de
Duitse grens. Na het diner aan
boord arriveren we in de loop van
de avond in Düsseldorf, waar u nog
de gelegenheid heeft om een
kleine wandeling te maken over de
Rheinkade en de verlichte Schlos
sturm te bekijken, de toren van een
voormalig kasteel aan de Burgplatz.
2e dag: Dinsdag
Ons schip vaart deze morgen door
Keulen, één van de grootste en
oudste steden van Duitsland,

waarvan de geschiedenis teruggaat
tot de Romeinse tijd. We passeren
onder andere de imposante Keulse
Dom. Vervolgens zetten we koers
naar de voormalige hoofdstad van
West-Duitsland, de fraaie stad Bonn
en varen we langs de voormalige
regeringsgebouwen. Hier heeft u
even de gelegenheid van boord te
gaan en een wandeling te maken.
Aan het begin van de avond
vervolgen we onze weg naar
Andernach. Uiteraard vandaag aan
boord heerlijke maaltijden.
3e dag: Woensdag
Terwijl u nog aan het genieten bent
van uw nachtrust komt het schip
langzaam in beweging en verlaten
we Andernach. We genieten
vandaag in het romantische Rijndal
van een prachtige omgeving met
bergflanken vol met wijnstokken.
Ook de vele burchten en de

imposante Loreley met de
bijbehorende mythe maken van
deze dag een fantastische belevenis.
In de middag arriveren we in
Rüdesheim. Dit vakwerkstadje aan
de Rijn heeft u heel veel te bieden,
waaronder het ‘Niederwalddenkmal’
en de beroemde ‘Drosselgasse’.
Een wandeling door dit gezellige
straatje mag niet ontbreken tijdens
uw bezoek aan Rüdesheim.
Ook bezoeken we ‘Siegfried’s
Mechanisches Musikkabinett’. Hier
bevindt zich de grootste collectie
nog spelende mechanische
muziekinstrumenten ter wereld.
4 dag: Donderdag
Al bijtijds meren we af in de
Keltische nederzetting Boppard,
gelegen in het wijngebied ‘de
Bopparder Hamm’. Een wandel
promenade leidt u naar de oude
stadskern. De veelal historische
bouwwerken huisvesten leuke
winkeltjes en gezellige ‘Bierstubes’.
Na de lunch maken we per
touringcar een prachtige excursie
door de omgeving, waarbij u
optimaal kunt genieten van de
natuur. Deze rondrit eindigt in de
handelsstad Koblenz, waar de
Salvinia al op ons ligt te wachten bij
de ‘Deutsche Eck’, het punt waar de
Moezel en de Rijn samenvloeien en
met het enorme standbeeld van
Kaiser Wilhelm. Tevens hier een mooi
zicht op de vesting Ehrenbreitstein.
e

5e dag: Vrijdag
Vanochtend maken we een stop in
Linz, dat gelegen is tegenover de
monding van de Ahr. Linz wordt
ook wel de ‘Bonte Stad’ genoemd
vanwege de felgekleurde
vakwerkhuisjes in het centrum. Uw
reisleiding neemt u mee voor een
wandeling door de Altstadt. Rond
het middaguur licht de Salvinia weer
het anker om stroomafwaarts te
varen. Onderweg kunt u genieten
van de mooie natuur en eventueel
een drankje aan boord nemen. Deze
nacht verblijven we in Duisburg.

Toeslag éénpersoonskamer: € 175,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
VERZORGING:
Volpension
Schipinfo:
05/10 juli:
Cruiseschip MPS Salvinia

6e dag: Zaterdag
Na het uitgebreide ontbijt stopt het
schip nog even in de grensplaats
Emmerich, waar u nog wat laatste
inkopen kunt doen. Na de lunch
arriveren we weer in Arnhem en is
het tijd om te ontschepen.
Dan rijden we terug naar Zeeland,
waar we tijdens het diner nog
even nagenieten van deze reis.

Schipinfo:
Aan boord van schip Salvinia 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. Tevens is er een lift en bibliotheek aan boord
en worden er activiteiten georganiseerd. Uw eenvoudige hut beschikt over een douche en toilet,
aparte wastafel en TV. De hut is voorzien van twee aparte bedden, waarvan er eentje overdag
omgebouwd wordt tot een bankje. Ook de maaltijden zijn van een hoog niveau met buffetten
of diners en een Captains Dinner. Tevens is er één avond live entertainment.
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