
Vaarschema 
1. 

aan boord.
2. Amsterdam (v.08u30) 
 Hoorn (13u00-13u30) 
3. Keulen (16u00-20u00) als 4e stad van Duitsland aanschouw je hier meer dan 

2.000 jaar geschiedenis.
4. Cochem (14u00-21u45) een juweeltje aan de Rijn met als bekroning een 

indrukwekkend kasteel.
5. Koblenz (06u00-11u00) bezienswaardige stad aan de samenvloeiing van Rijn 

en Moezel (Deutschen Eck). 
 Rüdesheim (17u00-22u00) zeer gekend wijnstadje waar een avondwandeling 

door de Drosselgasse eigenlijk een must is.
6. Mannheim (06u00-13u00) met indrukwekkend barokkasteel.
 Speyer (15u30-19u30) gekend om z’n imposante 11e eeuwse kathedraal.
7. 

het moderne ‘Europaviertel’
8. Bazel (09u00) ontscheping na het ontbijt, transfer naar luchthaven en 

vliegreis naar Zaventem.

Vertrekdata 2022 Seizoen
Mei 10* A
Jun 17*** B
Jul 5* B
Aug 4*** A
 18*** B
Sep 1*, 5*, 20**, 29*** B
Okt 13*** C
* MS Amadeus Queen
** MS Amadeus Cara
*** MS Amadeus Imperial

Klassieke Rijncruise
8 dagen, vanaf € 2.609,- p.p. scheepsbeschrijving pag. 68

 AMADEUS-schepen

Inclusief:
Treinreis naar Amsterdam en vliegreis van 
Bazel naar Zaventem - transfer in Amsterdam 
(dag 1) en Bazel (dag 8) - cruise volgens vaar-

-
rie - volpension vanaf diner op de eerste dag 
tot en met ontbijt op de laatste dag aan boord 

-
-
-

nack - entertainmentprogramma - gebruik 
van de faciliteiten aan boord - bagageservice 
bij in- en ontschepen - havengelden - BTW
Exclusief:
Excursies - fooien (naar eigen inzicht) - per-
soonlijke uitgaven - reisverzekeringen

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
TypeBuitenkajuit Seizoen A    Seizoen B    Seizoen C
C4  2-pers. vast raam  € 2.669,-      € 2.779,-      € 2.609,-     
C1 2 pers. vast raam € 3.009,-       € 3.139,-      € 2.939,-     
B4 2-pers. groot raam of Frans balkon € 3.419,-       € 3.579,-       € 3.329,-     
B1 2-pers. groot raam of Frans balkon € 3.669,-       € 3.829,-       € 3.579,-    
A1  2-pers. groot raam of Frans balkon € 4.299,-       € 4.199,-       € 3.919,-    
SUI suite met balkon of Frans balkon  € 4.589,-      € 4.799,-       € 4.469,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79.

INCL. WIJN BIJ  
DE MAALTIJDEN


