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Kerstcruise Romantische Rijn
5* cruise tijdens Kerst over de Rijn met heel
veel inclusief!

Een prachtige Kerstcruise over de Romantische Rijn aan boord van
het unieke 5-sterren***** luxe hotelschip Emily Brontë. Met haar
stijlvolle inrichting en faciliteiten aan boord ervaart u de luxe en het
comfort van een 5-sterren hotelschip. Tijdens deze cruise kunt u een
bezoek brengen aan Bonn, de stad van Beethoven, vol gezellige
gedecoreerde pleintjes en verrassend veel bezienswaardigheden. Of
verken op eigen gelegenheid de minder bekende, maar o zo
charmante plaats Boppard in het romantische Rijndal. Speciaal voor
de gasten aan boord wordt op Eerste Kerstdag een exclusief
Kerstconcert gegeven met medewerking van professionele musici in
de Sint Kastorbasiliek in Koblenz. Een waar hoogtepunt tijdens uw
Kerstcruise. Wij leggen graag de loopplank van de Emily Brontë voor
u uit! We gaan culinair dineren in het panorama-restaurant waar alle
maaltijden zijn inbegrepen tijdens deze cruise (VOLPENSION;
ontbijtbuffet, lunch, diner en midnight-snack). Er zijn diverse soorten
cabines met verschillende afmetingen en faciliteiten beschikbaar.
Laat u verwennen tijdens de mooiste dagen van het jaar samen met
medereizigers van De Limburger Reizen aan boord van dit luxe schip!

Dag 1 - Heenreis / Inscheping

We rijden per Comfort Class Touringcar vanaf de verschillende
opstapplaatsen in Limburg naar Arnhem. Inscheping om ca. 11.00 uur
in Arnhem. Een uitgebreide lunch aan boord, ontspannen en ’s

7 dagen vanaf
€ 947,- p.p.

Inclusief
Transfer per Comfort Class touringcar
naar havens

Volpension verzorging aan boord
(ontbijt, lunch en diner)

Culinair dineren in het panorama-
restaurant waar alle maaltijden zijn
inbegrepen

Koffie met gebak bij inscheping

Welkomstcocktail met snacks

Welkomstdiner

Koffie met gebak in de namiddag

Koffie- en theestation 24-uur per dag
beschikbaar

Verfrissend drankje na de excursies

0.5 liter mineraalwater per persoon
per dag in de minibar

Waterkoker in de cabine

Captains Gala Dinner
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avonds een welkomstdiner. U wordt vorstelijk ontvangen in de royale
entree op het Diamantdek. In de sfeervolle panoramasalon kunt u
heerlijk ontspannen en genieten. We varen vanavond en de nacht van
Arnhem naar Keulen.

Dag 2 - Keulen 

U maakt tijdens deze excursie kennis met de Domstad Keulen. Per
treintje wordt u opgehaald bij het schip en rijdt u langs belangrijke
bezienswaardigheden zoals de bekende stadspoort, de St.
Martinuskerk en het oude stadhuis. Het treintje stopt bij de Dom, de
grootste gotische kathedraal in Noord-Europa. Hier wordt er gestopt
voor een korte stadswandeling door het centrum van deze
indrukwekkende Rijnstad onder leiding van een deskundige gids.
Keulen is ontstaan uit de Romeinse kolonie Colonia Claudia Ara
Agrippinensis. Vervolgens hoorde Keulen vanaf het eind van de 5e-
eeuw tot het rijk van de Franken. De stad werd door Karel de Grote tot
aartsbisdom verheven en was reeds in de Middeleeuwen één van de
leidende steden van Duitsland. De Tweede Wereldoorlog verwoestte
het grootste deel van de stad. Na het puinruimen werd ook deze stad
met grote voortvarendheid weer opgebouwd. Deze tour eindigt in het
stadscentrum en u kunt op eigen gelegenheid terugkeren naar het
schip.

Kom helemaal in de kerststemming in Keulen met een warme mok
glühwein en het hout dat knispert in een vuurkorf. Vanaf eind
november tot eind december vinden in Keulen sprookjesachtige
Kerstmarkten plaats. De meest populaire markten vindt u op de
Neumarkt, de Alter Markt en bij de kathedraal. Terwijl u heerlijk aan
het dineren bent vaart het schip van Keulen naar Boppard.

Dag 3 - Boppard en Rüdesheim

Deze ochtend arriveren we in Boppard, u heeft enkele uren vrije tijd.
Het stadje is mooi gelegen aan de Rijnoever. De plek ademt één en al
historie en sfeer uit. Rondom de lunch varen we verder naar
Rüdesheim. ’s Middags kunt u een bezoek brengen aan de kerstmarkt
van Rüdesheim. De kerstmarkt bevindt zich tussen de romantische
Rijn en Oberstrasse haar historische historische panden en musea en
tussen de wereldberoemde Drosselgasse en het historische
marktplein met zijn uitgebreide kerststal rond de oude stad van
Rüdesheim.

Dag 4 - Mainz / Kerstavond aan boord

In de ochtend kunt u gebruik van de faciliteiten aan boord als we
varen naar Mainz. ’s Middags vrije tijd in het lieflijke centrum van
Mainz. ’s Avonds, na het kerstdiner, heeft u de mogelijkheid een
kerstnachtdienst te bezoeken in één van de kerken.

Genoemde excursies

Diensten van een ervaren, meertalige
Cruise Director.

Muziek wordt verzorgd door een
boordmuzikant in de panoramabar.

De Limburger Reizen reisbegeleider

Kerstconcert in Koblenz

Exclusief
Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Toeslagen voor andere type
accommodaties (op aanvraag
beschikbaar, zie overige info)

Eventuele brandstoftoeslag

Drankjes, fooien en andere uitgaven
van persoonlijke aard.
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Dag 5 - 1e Kerstdag / Koblenz

Vrolijk kerstfeest! Uitgebreid (kerst)ontbijt aan boord! Onderweg naar
Koblenz varen we via de beroemde Burchten en Kastelenroute.
TraditiegetrouworganiseertdecruisemaatschapijeenKerstconcert in
Koblenz op 1e Kerstdag. Samen vieren we Kerst. Massaal zingen we
met elkaar de bekende kerstliederen. Omlijst met een mooi muzikaal
programma met medewerking van talentvolle musici. De
majestueuze klanken van het orgel laten zich combineren met de
gouden klanken van de trompet. Met medewerking van talentvolle
musici:

• Anna Majchrzak, sopraan uit het orkest van André Rieu

• Vocaal Ensemble Orpheus

• Henk-Jan Drost, trompet

• Arjan Breukhoven, orgel

Dag 6 - 2e kerstdag / Bonn

De ochtend rustig ontwaken en genieten van de mooie natuur en
dorpjes langs de Rijn. In de middag arriveren we in Bonn. We maken
een wandeling langs alle belangrijke bezienswaardigheden van Bonn.
Wandel door deze rustgevende Beethovenstad langs monumenten,
historische gebouwen en groene parken. U ziet het centraal station
van Bonn, de Hauptbahnhof en gaat vervolgens verder langs de
stadstuinen, het keurvorstelijk paleis en het indrukwekkende
Poppelsdorfer Schloss. Geniet hier van prachtige bouwstijlen en kom
even tot rust in de botanische tuinen. Natuurlijk kan een bezoek aan
de Munsterkerk niet ontbreken, door heel de stad zult u al glimpen
hebben opgevangen van de hoge torens. Vervolgens komt u aan bij
de Sankt-Remigius kerk, waar Beethoven al vanaf zijn 10e jaar op het
orgel speelde, helaas is de oorspronkelijke kerk door een brand
verwoest en in 1957 heropgebouwd.

Dag 7 - Ontscheping / Thuisreis

Een laatste ontbijt aan boord, en afscheid van de bemanning. Per luxe
touringcar reizen we vanuit Düsseldorf terug naar onze Limburgse
opstapplaatsen.

Hotel informatie

Hotelschip Emily Brontë *****

De Emily Brontë behoort tot één van de allernieuwste hotelschepen

Overige info
Programmavolgorde- en wijzigingen
onder voorbehoud

Minimum aantal deelnemers: 30

Toeslag 2-pers. B-cabine Economy (16
m²), Rubindek: € 198,- p.p.

Toeslag 2-pers. B-cabine (16 m²),
Rubindek: € 298,- p.p.

Toeslag 2-pers. A-cabine (16 m²),
Diamantdek: € 398,- p.p.

Toeslag 2-pers. A-deluxe suite (25 m²),
Diamantdek: € 698,- p.p.

Toeslag 2-pers. C-cabine voor
alleengebruik (16 m²), Emeralddek: €
498,00 p.p. (op aanvraag)

Toeslag 2-pers. B-cabine voor
alleengebruik (16 m²), Rubindek: €
698,00 p.p. (op aanvraag)

Afwijkende annuleringsvoorwaarden
zijn van toepassing
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van Europa met bouwjaar 2016. Ervaar de luxe en het comfort van een
5-sterren hotelschip door de stijlvolle inrichting en de uitstekende
volpension verzorging en faciliteiten aan boord. Achterop het schip is
de bistro bar gelegen, met een open keuken en terras. Geniet van de
prachtige panorama’s vanuit uw prachtige kamer of suite.

Laat u volledig in de watten leggen bij de kapper, nagelstyliste of
masseuse. Verder is er een fitnessruimte aanwezig op het
Smaragddek. Op het Zonnedek is het heerlijk vertoeven in de
loungestoelen en op de ligbedden, of in de whirlpool. Er is voor de
golfliefhebbers zelfs een Golf Putting Green op het Zonnedek. De
Emily Brontë biedt plaats aan maximaal 176 passagiers. Aan boord van
hotelschip Emily Brontë is geen internetcorner of Wi-Fi beschikbaar.
Wij adviseren u om gebruik te maken van het internet op uw mobiele
telefoon (indien dit valt binnen uw bundel).

De comfortabele cabines zijn verdeeld over drie dekken. De cabines
zijn bijzonder stijlvol ingericht met alle gebruikelijke voorzieningen
zoals TV, minibar, koffie- en theefaciliteiten, kluisje, föhn, telefoon en
individueel regelbare airconditioning en verwarming. Er is een echte
hotellift aanwezig waarmee u het Smaragddek, Rubindek en
Diamantdek kunt bereiken. Het Zonnedek bereikt u via een trap.

Een overzicht van het dekkenplan kunt u hier vinden

 

 

Hotel verzorging: Volpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 498,-
Tweepersoonscabine (C Economy): geen toeslag
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