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4 dagen / 3 nachten
volpension

Vertrekdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers. Rijndek kajuit)

06 december 21 € 320

08 december 21 € 320

12 december 21 € 320

15 december 21 € 320

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoons kajuit Rijndek € 200

Moezeldek € 23

Promenadedek € 26

Opstapplaats: G

PROGRAMMA  6 december 2021 & 12 december 2021

Dag 1 • België - Keulen - Bonn 
Voor de middag rijden we naar Keulen waar we rond de middag inschepen aan boord van de MS Rhine Princess. Na een bezoek aan de 
kerstmarkten van Keulen keren we terug aan boord voor de voorstelling van de bemanning met welkomstdrank in de lounge. Rond 18u00 
varen we naar Bonn waar we rond 21u00 aanmeren.

Dag 2 • Bonn - Koblenz 
Rond de middag komen we aan in Koblenz. De schilderachtige oude stadskern van Koblenz, de stad bij het Deutsches Eck, verandert met ruim 
130 feestelijk gedecoreerde houten kraampjes in een romantische kerstmarkt.

Dag 3 • Koblenz - Rüdesheim 
De ‘kerstmarkt der naties’ in Rüdesheim brengt internationale kerststemming naar de romantische oude stadskern met de beroemde 
Drosselgasse.

Dag 4 • Rüdesheim - Andernach - België 
In de voormiddag varen we naar Andernach en aansluitend rijden we terug naar België.

PROGRAMMA 09 december 2021 & 15 december 2021

Dag 1 • België - Andernach - Koblenz 
Voor de middag rijden we naar Andernach waar we rond de middag inschepen aan boord van de MS Rhine Princess. In de namiddag meren we 
aan in Koblenz.

Dag 2 • Koblenz - Rüdesheim 
De ‘kerstmarkt der naties’ in Rüdesheim brengt internationale kerststemming met de beroemde Drosselgasse. We kunnen de grootste 
kerststal van Europa bewonderen.

Dag 3 • Rüdesheim - Keulen 
Rond de middag bereiken we Keulen. Zes bijzondere kerstmarkten geven de stad Keulen een maand lang een unieke sfeer. We ervaren de 
gezelligheid bij de schilderachtige kerstmarkt rond de Dom.

Dag 4 • Keulen - België 
In de voormiddag rijden we terug naar België.

Opgelet: door omstandigheden kan het vaarschema worden aangepast.

MS RHINE PRINCESS***
Uitrusting: 4-dek schip, uitgerust met klein zwembad, zonneterras met 
ligstoelen en fitnessapparatuur, souvenirshop, bar, lounge met dansvloer, 
bibliotheek, verwarming en airco op het hele schip, lengte 83m, 60 kajuiten
Kajuiten: ruime buitenkajuiten (± 13 m²) met individueel regelbare airco en 
verwarming, ruime badkamer met douche en toilet, haardroger, kluisje, radio, 
telefoon met weksysteem, tv
Animatie: regelmatig live muziek met dans aan boord
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s middags 3 gangen- en ’s avonds 4 gangenmenu’s 
aan boord
Extra: welkomstdrank, kapiteinscocktail, kapiteinsdiner

INBEGREPEN
• Transfers België - Keulen/Andernach en terug met een luxe ****PRINCESS 

CLASS AUTOCAR
• Volpension vanaf de 1e dag het middagmaal tem de 4e dag het ontbijt 

(broodjesbuffet tussen 09u00 en 11u00)
• Begeleiding door een Nederlandstalige begeleider

NIET INBEGREPEN
• Fooien aan boord
• Uitstappen
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