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Riviercruise over Hollandse wateren en
IJsselmeer
5* riviercruise met heel veel inclusief!

Een prachtige riviercruise over de romantische Hollandse wateren 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 zult u
een bezoek brengen aan historisch Hoorn, de haven van Enkhuizen,
de Hanzenstad Kampen en vaart u over de Zaan naar de Zaanse
Schans.

Speciaal voor de gasten aan boord wordt er een Captains Gala Dinner
georganiseerd en afscheidscocktail met snacks. 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 dé cruise van het
jaar samen met medereizigers van De Limburger Reizen aan boord
van dit luxe schip!

Dag 1 - Heenreis / Inscheping - Rotterdam -
Amsterdam

We rijden per luxe touringcar vanaf de verschillende opstapplaatsen
in Limburg naar Rotterdam. Inscheping om ca. 15.00 uur in

7 dagen vanaf
€ 1.325,- p.p.

Inclusief
Transfer per luxe touringcar naar de
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

Waterkoker in de cabine

Captains Gala Dinner

Genoemde excursies

Diensten van een ervaren, meertalige
Cruise Director.

Muziek wordt verzorgd door een
boordmuzikant in de panoramabar.
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Rotterdam. Bij inscheping koffie met gebak, ontspannen en ’s avonds
een welkomstdiner. U wordt vorstelijk ontvangen in de royale entree
op het Diamantdek. Tijdens de maaltijd en in de sfeervolle salon
maakt u kennis met uw medepassagiers. Ondertussen vaart uw
hotelschip via Amsterdam voor een technische stop naar Hoorn via de
Lek, het Amsterdam-Rijnkanaal en het Markermeer.

Dag 2 - Amsterdam - Hoorn

Een heerlijke vaarochtend over het Markermeer naar Hoorn, waar u
rond lunchtijd aankomt. Deze middag nodigen wij u graag uit om de
prachtige stad Hoorn te ontdekken. Een boeiende wandeling over het
verleden van de machtige Verenigde Oost-Indische Compagnie. Als
afsluiting van de stadswandeling brengt u een bezoek aan de
Oosterkerk. Vanavond blijft uw hotelschip afgemeerd liggen in Hoorn.

Inclusief: Middagexcursie stadswandeling Hoorn met bezoek aan
Oosterkerk.

Dag 3 - Hoorn - Enkhuizen - Den Helder

Tijdens het ontbijt aan boord wordt de vaart ingezet naar Enkhuizen.
Aldaar heeft u vrije tijd om VOC-stad Enkhuizen te verkennen of mee
te gaan op excursie naar het Zuiderzeemuseum. U wordt dichtbij het
schip opgehaald door de ferry van het museum. In het historische
Zuiderzeemuseum komt het verleden tot leven. Vergeet uw
fototoestel niet want vanmiddag zult u de mooiste plaatjes schieten
in dit openluchtmuseum. Eenmaal terug aan boord zetten we ’s
avonds na het diner de vaart voort naar de marinestad Den Helder via
de sluizen bij Kornwerderzand

Inclusief: Middagexcursie Zuiderzeemuseum Enkhuizen

Dag 4 - Den Helder - Medemblik 

Vroeg in de morgen komt u aan in Den Helder. Vandaag ligt uw
hotelschip de gehele dag afgemeerd in Den Helder. U vindt hier
Willemsoord. Het unieke complex, wat vroeger de scheeps- en
onderhoudswerf voor de Koninklijke Marine was, is nu een prachtig
monumentaal deel van Den Helder. Een bezoek meer dan waard! U
kunt deelnemen aan de rondleiding over Willemsoord onder leiding
van een deskundige gids. Na de lunch kunnen de liefhebbers van
boord om de oversteek te maken over het Wad naar het grootste
Waddeneiland Texel waar u geniet van een panoramische tour over
het karakteristieke eiland. U bezoekt middenin het Nationaal Park
‘Duinen van Texel’ Ecomare. Hier kunt u zeehonden, bruinvissen,
vogels en andere zeedieren bewonderen. In een prachtig
natuurlandschap ligt De Koog, waar alleen een duinenrij het dorp
scheidt van het strand en de zee. Uw bezoek aan Texel is niet

De Limburger Reizen reisbegeleider

Exclusief
Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

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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compleet zonder de Vuurtoren te hebben gezien. Vanavond worden
de trossen los gegooid en vaart u verder richting Medemblik voor een
technische stop.

Inclusief: Morgenexcursie rondleiding Willemsoord Den Helder en
middagexcursie Texel met bezoek aan Ecomare

Dag 5 - Medemblik - Kampen

Als u geniet van het ontbijt worden de trossen los gegooid voor een
heerlijke vaarochtend aan boord van uw luxe hotelschip naar
Kampen. Vanmiddag nodigen wij u graag uit voor een
stadswandeling door Historisch Kampen. Onder leiding van een
deskundige gids ontdekt u vandaag deze Hanzestad met zijn vele
historische gebouwen die meer vertellen over de waterrijke
geschiedenis. Tot slot wacht u aan het einde van de middag een
muzikale verrassing met medewerking van talentvolle musici in de
Bovenkerk in Kampen. Vanavond blijft uw hotelschip afgemeerd
liggen in Kampen.

Inclusief: Middagexcursie stadswandeling Kampen

Dag 6 - Kampen - Amsterdam - Rotterdam

U verlaat de IJssel en steekt het Markermeer over terug naar de
hoofdstad, waar u net na de lunch arriveert. U stapt deze middag aan
boord van een kleine variant en vaart in ca. 2 uur over de Zaan naar de
Zaanse Schans. Onderweg wordt u verteld over de Zaanstreek, Albert
Heijn, kruidenierswinkels en koffiefabrieken. De Zaanse Schans is een
uniek dorp in Zaandam, vol houten huisjes, molens, schuren en
werkplaatsen. Na het diner stapt u aan boord van het schip Stan
Huygens, de Rolls Royce van de Amsterdamse waterwegen voor een
rondvaart over de Amsterdamse grachten. Een rondvaart van 1,5 uur
in luxe en grandeur. Net voor middernacht worden de trossen voor de
laatste keer los gegooid en leggen we het laatste stukje af terug naar
Rotterdam.

Inclusief: Middagexcursie Zaanse Schans en avondexcursie luxe
rondvaart Amsterdam

Dag 7 - Rotterdam - ontschepen / terugreis

Alweer de laatste dag van uw cruise door Nederland. Vroeg in de
morgen komt uw hotelschip aan in Rotterdam. De ontscheping vindt
plaats na het ontbijt, om ca. 09.00 uur in Rotterdam. U neemt
afscheid van uw hotelschip en haar bemanning. Vanaf de kade in
Rotterdam keert u met comfortabele Limburger Reizen touringcar
terug naar de verschillende plaatsen in Limburg. We hopen dat u
heeft genoten van een prachtige cruise door Nederland..

Overige info
Programmavolgorde- en wijzigingen
onder voorbehoud
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Hotel informatie

Hotelschip Emily Brontë *****

De Emily Brontë behoort tot één van de allernieuwste hotelschepen
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
C-cabine voor alleengebruik: € 498,-
B-cabine voor alleengebruik: € 698,-

Maximum aantal deelnemers: 25

Toeslag 2-pers. C-cabine (16 m²), ,
Emeralddek: € 98,- p.p.

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. (op
aanvraag)

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

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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