4-DAAGSE DUITSLAND (autocar + cruise)
KERSTMARKTCRUISE DÜSSELDORF
Donderdag 03 tot zondag 06 december 2020
De Weihnachtsmarkt is een internationaal begrip. Tijdens ‘het winterse sprookje’ van Düsseldorf zijn
er versierde kraampjes met artistiek handwerk, kerstversiering, creaties van glas, houtsnijwerk en
nog veel meer. Overal ruik je de heerlijkste lekkernijen die speciaal voor de kerst worden bereid:
gebraden appels, glühwein, kaneelkoeken, warme chocolademelk, knapperige
aardappelpannenkoeken en heerlijke punch. Ook aan boord is het genieten, in de sauna of whirlpool,
of op het zonnedek dat in kerstsfeer is omgetoverd.
DAG 1 - ARNHEM – EMMERICH:
Om op te warmen bezoeken we de kerstmarkt van Maastricht. Maastricht kan zich terecht beroepen
op een jarenlange traditie van kerstmarkten en kerstactiviteiten. Het Vrijthof en omgeving worden
elke keer omgetoverd in een magische sfeer. Je bent vanaf 20u00 van harte welkom aan boord. De
prachtige kerstversiering zorgt voor een gezellige kerstsfeer op het schip.
DAG 2 - EMMERICH – DUISBURG : Bezoek aan Duisburg. De talrijke, versierde houten huisjes en de
vele kerstbomen toveren de Königstrasse om tot een gezellige kerstmarkt. Hier kan je naar hartelust
genieten van alle lekkere en mooie dingen die in de kraampjes aangeboden worden. Tijdens de
gezellige avond aan boord is er livemuziek.
DAG 3 - DUISBURG – DÜSSELDORF:
Terwijl je aan boord geniet van een overheerlijk ontbijt vaart het schip verder naar Düsseldorf, waar
wij aan het einde van de ochtend aanmeren. Hier heb je bijna de hele dag de tijd om de stad te
verkennen. De prachtig versierde straten in de ‘Altstadt’ leiden je automatisch naar de Nikolausmarkt
en de groots opgezette kerstmarkt op de Schadowplatz. Tegen het einde van de middag verwachten
wij je weer terug aan boord voor een heerlijk glaasje glühwein of warme chocomelk bij Koek & Zopie.
Aansluitend is er een heerlijk Oud Hollandsch Captains Buffet, gevolgd door een gezellige avond.
DAG 4 - DÜSSELDORF – ARNHEM: Stroomafwaarts varen wij weer terug naar Arnhem. Wij arriveren
daar na de lunch om ongeveer 14u00 en moeten dan tevreden en voldaan afscheid nemen. Wij
wensen je fijne feestdagen toe en een spetterend 2021.

Prijs hoofddek: 510 € per persoon in vol pension
Toeslag éénpersoonskajuit: 70 €

Prijs promenadedek: 535 € per persoon in vol pension
Toeslag éénpersoonskajuit: 105 €

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

INFO MEERDAAGSE AUTOCARREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•

Vervoer per luxe autocar
Professionele begeleiding
Alle overnachtingen in goede en comfortabele hotels met bad of douche en toilet
Verblijf op basis van vol pension vanaf het avondmaal eerste dag tot het ontbijt laatste dag
(tenzij anders vermeld in het programma)
Vermelde uitstappen (niet de toegangsgelden voor musea, bezienswaardigheden, trein- of
boottochten) (uitzondering: Lourdes: uitstappen niet inbegrepen)
Gratis parking, wij beschikken over een ruime gratis parking

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•

Maaltijden onderweg de eerste en laatste dag (tenzij anders vermeld in programma)
Tafeldranken (tenzij anders vermeld in programma)
Toegangsgelden (tenzij anders vermeld in programma)
Annulatie- en bijstandsverzekering (tenzij anders vermeld in het programma),
annuleringsvoorwaarden te bekomen in ons kantoor of via mail
Gereserveerde zitplaats in de autocar (zie lager)
Stadstaksen, toeristenbelasting en checkpoints van steden (deze worden afgerekend bij het
afhalen van de reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels nog
wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.

Reservering zitplaats in de autocar (niet verplicht):
Alle zitplaatsen van de autocar kunnen ingenomen worden, u kan max. 1 zitplaats p.p. reserveren.
•
•
•

Voor de eerste twee rijen € 1,25 per dag per persoon
Vanaf de derde rij tot de zevende rij € 2,50 per persoon voor de volledige reis
Vanaf de achtste rij (eerste rij achter de middendeur autocar) is de reservering gratis

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

