5-DAAGSE LUXE ZOMERRIVIERCRUISE
Duitsland met de MS Treasures 5*
donderdag 12 tot maandag 16 augustus 2021
Er even tussenuit in de zomer? Geniet van enkele ontspannende dagen aan boord van ons varend Premiumhotel, de MS Treasures 5*. We starten en eindigen deze cruise in Frankfurt, varen langs romantische
wijndorpen, genieten van prachtige uitzichten én ervaren een streepje cultuur. De Rijn is doordrenkt van
geschiedenis, legendes en verhalen die bijdragen aan de magie van dit meanderende wonder. Eenmaal aan
boord, kan u uitpakken, ontspannen en genieten van de vrolijkheid van het seizoen.

DAG 1: Kennismaking met de MS Treasures 5* (D)
Met de comfortabele autocar rijden we via Duitse autowegen richting Frankfurt. Omstreeks 16 uur
gaan we aan boord van de MS Treasures 5*. We betrekken onze kajuiten, maken kennis met de
faciliteiten die dit mooie schip aanbiedt en genieten van het eerste diner en onze eerste
overnachting aan boord.

DAG 2: Barokslot Mannheim & Speyer (O-L-D)

Het Barokslot Mannheim is na Versailles het op één na grootste geplande barokensemble van Europa
en was bedoeld om de prominente politieke positie van de keizer van de Palts in de Duitse natie te
illustreren. Ondertussen is het kasteel ook de thuisbasis van de universiteit van Mannheim, waardoor
er altijd een gezellige drukte heerst. Bij het naderen van het kasteel krijgen we een eerste indruk van
de enorme omvang, met zijn 440 m lange gevel en de brede kasteeltuin. Tijdens ons bezoek genieten
we van de pracht van enkele voormalige staatskamers en de paleiskerk. In de namiddag meren we
aan in Speyer. De 11e-eeuwse keizerlijke kathedraal van Speyer is één van de grootste en
belangrijkste der romaanse bouwwerken in Duitsland. Na schade door branden, oorlogen en
restauraties te hebben doorstaan, beoogde men om de kathedraal eindelijk terug te herstellen in zijn
oorspronkelijke vorm tijdens een restauratie die liep van 1957 tot 1961. Voor het diner gaan we weer
aan boord van de MS Treasures 5* en zetten koers richting Straatsburg.

DAG 3: Badcultuur in Baden-Baden & Straatsburg, hoofdstad van Europa (O-L-D)

De geschiedenis van Baden-Baden als kuuroord gaat al meer dan 2.000 jaar terug, maar haar
hoogdagen beleefde deze stad in de 19e eeuw, als zomerhoofdstad van Europa voor de adel,
industriëlen en kunstenaars. Getuige hiervan zijn o.a. de elegante hotels, de thermaalbaden, het
Kurhaus en de Trinkhalle. Tijdens een wandeling ontdekken we de rijke geschiedenis van BadenBaden, dat overigens nog steeds een uitstekende medische reputatie heeft. Straatsburg is een
dynamische stad waar diverse Europese instellingen gevestigd zijn, maar waar we ook erkend
historisch erfgoed ontdekken. De oude binnenstad, omringd door de rivier de Ill, is zeer levendig en
karaktervol. Een absoluut meesterwerk van de gotische kunst is de uit roze zandsteen opgetrokken
Notre Dame kathedraal, een imposant bouwwerk met o.a. prachtige glas-in-loodramen, een
astronomische klok en spraakmakende beeldhouwwerken. We maken een geleide stadswandeling
langs de voornaamste bezienswaardigheden in de omgeving van de kathedraal, en eindigen in de
charmante en pittoreske wijk La Petite France. Dit oude, traditionele Straatsburg is bekend om z’n
fotogenieke straatjes en kanalen geflankeerd door hoge, kleurrijke vakwerkhuizen.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

DAG 4: Het edele vocht van de Rheingau & Domstad Mainz (O-L-D)
Na de lunch komen we aan in Mainz en brengen meteen een bezoek aan één van de meest
traditionele sektkelders van Duitsland en krijgen een inzicht in het ontstaan van dit prikkelend genot.
De marmerzaal in rococostijl is er overweldigend. De wijnkelder van wel zeven verdiepingen herbergt
meer dan 200.000 liter van deze mousserende wijn verdeeld in grote vaten. In het statige Mainz,
gelegen aan de samenvloeiing van de Rijn en de Main, is de vriendelijke en open sfeer van de stad en
haar bewoners duidelijk voelbaar tijdens een wandeling over de markt en langs de liefdevolle,
gerestaureerde oude stadskern. De Sint-Stefanuskerk is bijzonder bezienswaardig omwille van zijn
moderne gebrandschilderde ramen van Marc Chagall.

DAG 5: huiswaarts (O)
Na een laatste ontbijt aan boord nemen we afscheid van de bemanning, verlaten het schip en vangen
de terugreis aan met de comfortabele autocar.

Prijs: 1489 € per persoon (op basis van een tweepersoonskajuit Ruby dek suite)
Toeslag voor tweepersoonskajuit Diamond Dek suite: 290 euro/persoon
Toeslag éénpersoonskajuit Ruby Dek suite: 1019 €
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•

•
•
•
•

Autocartransfert naar Frankrijk heen en terug met luxe autocar
Alle begeleide excursies met kwaliteit en inhoud in regie
5-daagse cruise met MS Treasures 5*in het gekozen kajuittype:
- verblijf op basis van volpension vanaf diner 1ste dag t/m ontbijt 5de dag
- all inclusive drankenpakket
- welkomstcocktail
- vrij gebruik van alle faciliteiten aan boord
- bagageservice van de kaai naar de kajuit en omgekeerd
- gebruikelijke fooien voor het boordpersoneel
Alle inkomgelden volgens programma: Sektkelder, Barokslot Mannheim, …
audioguide
BTW, wegen-, verblijf- en luchthaventaksen cfr. 15/12/2020
Gratis parking, wij beschikken over een ruime gratis parking

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•

Niet-vermelde maaltijden
Dranken & persoonlijke uitgaven
Annulatie- en/of bijstandsverzekering

Programma onder voorbehoud van wijzigingen (als gevolg van weersomstandigheden en/of
beslissing van de kapitein kan de vaarroute afwijken).
Programma is in samenwerking met Carolus Reizen/Premium Tours.
Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

