
Opstapplaatsen: L

4 dagen / 3 nachten
all inclusive

Afreisdatum
Prijs per persoon
(op basis van een 2-pers.

Hoofddek kajuit)

27 september 18 € 649

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskajuit op aanvraag

Bovendek kajuit € 100

Dag 1 • België - Cochem
In de voormiddag rijden we via verschillende autowegen 
richting Cochem. In de namiddag komen we aan in Co-
chem en maken een wandeling door het centrum. Rond 
18u00 schepen we in aan boord van het ****schip MS 
Monet.

Dag 2 • Cochem - Koblenz - Rüdesheim
In de ochtend varen we uit Cochem weg en genieten van 
het mooiste deel van de romantische Rijn tussen Koblenz 
en Rüdesheim. We varen langs talrijke kastelen, beroem-
de wijngaarden en langs de bekende Loreley-rots. Rond 
19u00 komen we aan in Rüdesheim en hebben vrije tijd 
om te shoppen. Nadien is er voor de liefhebbers een fa-
cultatieve wijndegustatie en bezoek aan het museum voor 
mechanische muziekinstrumenten voorzien (± € 35 pp). ’s 
Avonds wacht de bekende Drosselgasse ons op met talrij-
ke dansgelegenheden en orkesten.

Dag 3 • Rüdesheim - Mainz -  Speyer - Straatsburg
We meren aan in Mainz. Hier bevindt zich 2000 jaar ge-
schiedenis, die wordt weerspiegeld in de Romeinse tem-
pel, het adellijk paleis, de kathedraal en de blauwe ramen 
van Marc Chagall. Geniet niet alleen van de flair van de 
stad maar ook van een facultatief bezoek aan het Guten-
berg museum. In de namiddag zetten we onze tocht ver-
der naar Speyer waar we op het einde van de namiddag 
aanmeren.

Dag 4 • Straatsburg - België
In de ochtend komen we aan in Straatsburg en rijden we 
terug naar België.

Opgelet: door omstandigheden kan het vaarschema aangepast 
worden.

MS MONET
Uitrusting: mooi ingericht schip, uitgerust met salon, 
restaurant, bibliotheek, radio, telefoon, airco, tv en 
radio in het salon, groot zonnedek, lengte 110m, 
breedte 11,4m
Kajuiten: comfortabel ingerichte buitenkajuiten, 
badkamer met douche, toilet en haardroger, radio, tv 
en kluisje
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s middags en ’s avonds 
uiterst verzorgde maaltijden
Extra: welkomstdrank, gala-avond

SERVICE
 � Transfers naar Cochem en terug vanuit Straatsburg 
met een luxe ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Cruise in all inclusive vanaf de 1e dag het avond-
maal tem de 4e dag het ontbijt
 � ALLE DRANKEN AAN BOORD (behalve  
Champagne en dranken van de wijnkaart)
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit 
België

NIET INBEGREPEN
 � Fooien aan boord
 � Uitstappen

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle 
deelnemers doorgeven
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

SPEYER KOBLENZ

RUDESHEIM

RIVIERCRUISES

166 167

De imponerende maar ook romantische Rijn is in Europa één van de belangrijkste en mooiste vaarwegen. De schoonheid van de Moezelvallei, omringd 
door de bergen met hun burchten, de vele wijngaarden en prachtige landschappen, kunnen we niet beschrijven.

Cruise op de Moezel & de Rijn DUITSLAND    


