KERSTCRUISE 6-8 DECEMBER 2015

Het programma:
Zondag 06/12/2015:
Uw reis begint reeds bij u thuis! Onze chauffeur komt u ophalen en brengt u naar de centrale
opstapplaats vanwaar we doorrijden naar Keulen en inschepen aan boord van de MS Amelia. Om
15u00 zet de MS Amelia koers naar Bonn waar u kan genieten van de stad en zijn kerstmarkt. Afvaart
uit Bonn om 21u00. Avondmaal en overnachting aan boord.
Maandag 07/12/2015:
Na het ontbijtbuffet aan boord ontschepen we om 9u in Rüdesheim. In het oude stadscentrum en de
Drosselgasse is het gezellig wandelen, tussen de standen van meer dan 120 landen die hun typische
gerechten en producten met iedereen willen delen. Aan boord kan u genieten van een middagmaal.
Om 15u00 gaat de cruise verder naar Koblenz om ook hier te genieten van de lekkere glühwein,
peperkoek, geurkaarsen, lichtjes van de kerstmarkt. Om 18u00 bent u terug aan boord verwacht voor
het avondmaal en de overnachting aan boord. Afvaart naar Keulen.
Dinsdag 08/12/2015:
Na het ontbijtbuffet verlaten we het schip in Keulen en geniet u van vrije tijd in deze grootstad.
Keulen is sowieso een leuke stad om te shoppen maar de kerstmarkt schept een heel bijzondere
sfeer. Snuister rond tussen de vele kraampjes met heerlijke lekkernijen en leuke hebbedingetjes voor
onder de kerstboom. In de namiddag rijden we terug naar België.

Aan boord:
De taal aan boord is Duits, maar de bemanning spreekt ook Engels. De grote hutten nodigen u uit om
lekker te ontspannen en tot rust te komen. De stijlvolle kamers zijn licht en smaakvol ingericht en
bieden een aangename sfeer. Opvallend zijn de lange tafeltijden in de restaurants! Door de open
seating kan u rustig eten. Hier heerst een gezellige en informele sfeer, casual kledij (enkel tijdens
“Captain’s Dinner” dienen de heren een pak te dragen en een feestelijke jurk voor de dames). Op het
einde van uw cruise, kan u uw onboard rekening ‘in cash geld’ betalen ofwel met kredietkaart. Het
roken is enkel toegestaan op het zonnedek. Welkom bij MS Amelia!

Uw kajuit:
Alle kajuiten zijn comfortabele en elegante buitenkajuiten en zijn ongeveer 14 m² groot (de luxe
kajuiten ca 16 m²). Alle kajuiten op het Orion – en Saturndek hebben “Franse balkons”, dwz een vanaf
de vloer tot het plafond reikend raam met een schuifdeur. Kajuiten op het Neptundek hebben
kleinere ramen. Alle kajuiten hebben douche/WC, haardroger, airconditioning, satelliet-tv, radio,
minibar, safe, telefoon, elektriciteit spanning 220 V. De bedden kunnen worden opgesteld als dubbele
of enkele bedden.

Bediening:
U verblijft in volpension en geniet van een uitgebreid ontbijtbuffet met warme en koude gerechten,
een meergangen lunch en diner, afternoon thee / koffie en cake en een middernacht snack .

Faciliteiten:
4 passagiersdekken, een Panorama lounge en bar, 2 restaurants met open tafeltijden, een
comfortabele Lido bar met terras aan de achterzijde, 2 dekken met een functioneel ontworpen
ontvangsthal met receptie, winkel en excursie kantoor. Verder zijn er een lift, internet-café, leeshoek
met een boekenkast, wasserij, groot zonnedek met bubbelbad, shuffleboard en ligstoelen. ’s Avonds
zijn er thema-avonden met dans of live muziek, gezelschapspellen, quiz-avonden, folklore en
muzikale optredens.

Prijs:
Verblijf in een tweepersoonskajuit op het Neptundek: 327 euro per persoon
in een tweepersoonskajuit op het Saturndek: 399 euro per persoon
tweepersoonskajuit op het Oriondek: 415 euro per persoon
éénpersoonskajuit op het Neptundek: 390 euro per persoon
éénpersoonskajuit op het Saturndek: 430 euro per persoon

Verblijf
Verblijf in een
Verblijf in een
Verblijf in een

Inbegrepen in de prijs:
- Vervoer per luxe autocar naar Keulen
- Cruise in vol pension, beginnend met het avondmaal op de eerste dag en eindigend met ontbijt op
de laatste dag, koffie & thee na de lunch en diner
- Welkomstcocktail & captainsdinner
- Vrij gebruik van alle faciliteiten aan boord
- Alle haventaksen – bagageservice van de kaai naar de kajuit en van de kajuit naar de kaai

Niet inbegrepen in de prijs:
- Excursies
- Dranken
- Fooien moeten cash aan boord betaald worden (14 euro per persoon)
- Persoonlijke uitgaven

