4-DAAGSE DUITSLAND (autocar + cruise)
NIEUWJAARSCRUISE OP DE ROMANTISCHE RIJN
Dinsdag 29 december 2020 tot vrijdag 01 januari 2021
Laat je varen en geniet van deze feestelijke eindejaarscruise in de vallei van de romantische Rijn,
waar je het nieuwe jaar langsheen adembenemende panorama’s zal kunnen vieren. Je zal
Heidelberg ontdekken, een stad vol liefdesverhalen, maar ook Rüdesheim en haar
middeleeuwse stadscentrum of Speyer en haar majestueuze romaanse kathedraal. Op
oudejaarsavond genieten we van een fantastisch menu met bijpassende wijnen en vieren we samen
de overgang van oud naar nieuw.
DAG 1 - STRAATSBURG:
Tijdens de autocarrit naar Straatsburg kunnen we al beginnen dromen van een uniek eindejaar. In de
namiddag bezoeken we de kerstmarkt van Straatsburg. Vervolgens installeren we ons op ons
riviercruiseschip MS Beethoven. Er volgt een voorstelling van de bemanning en een
welkomstcocktail.
DAG 2 - STRAATSBURG – ST GOAR – RÜDESHEIM:
’s Morgens varen we door de zeer mooie vallei van de romantische Rijn. Aankomst in Rüdesheim.
Niet voor niks behoort Rüdesheim tot het Unesco Werelderfgoed Middenrijndal. Een wandeling door
het bekendste straatje van de stad, de Drosselgasse, is een must. Vrije tijd in Rüdesheim. Vervolgens
nodigen wij je uit in een dansgelegenheid van Rüdesheim. In een typische sfeer en op het ritme van
de Rijnlandse volksmuziek krijg je de kans de befaamde witte wijn te proeven.
DAG 3 - MANNHEIM – HEIDELBERG – SPEYER:
Aankomst in Mannheim. We hebben ook hier de mogelijkheid om facultatief Heidelberg te bezoeken.
Deze facultatieve uitstap wordt bij de inschrijving gereserveerd. Heidelberg was vroeger de
residentie van één van de keurvorsten van het Heilige Roomse Rijk en is redelijk ongeschonden uit
WO II gekomen. Vandaar is het historische centrum zeker een bezoek waard. We maken ons klaar
om op een heel unieke manier het oude jaar uit te wuiven en het nieuwe jaar te verwelkomen. We
worden aan boord getrakteerd op een schitterend oudejaarsavondmenu met bijpassende wijnen en
klinken op een nieuw jaar met een glaasje champagne. We feesten vervolgens verder in het salon
waar we samen zullen aftellen tot middernacht. Intussen vaart het schip stroomafwaarts tot
Straatsburg.
DAG 4 - STRAATSBURG: Ontbijt aan boord. We varen door de sluizen van Iffezheim en Gambsheim.
Ontscheping in Straatsburg omstreeks 10u. Einde van deze mooie nieuwjaarscruise over de Rijn.
Deze riviercruise zal je overtuigen dat dit een geweldige manier is om van je vakantie te genieten;
eindejaar maakt het alleen nog maar specialer en de romantische Rijn zal menig hart sneller doen
kloppen!

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

Prijs benedendek: 920 € per persoon in ALL IN
Toeslag éénpersoonskajuit: op aanvraag (enkel in standaardkajuit)
Toeslag tussendek: 70 € per persoon (identieke grootte als gewone kajuit maar op ander dek)
Toeslag Superieure kajuit: 85 € per persoon (identieke grootte als gewone kajuit maar op ander dek)

Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•
•

Oudejaarsdiner aan boord
Alle dranken inclusief tijdens de maaltijden aan boord, alsook alle dranken aan de bar de hele
dag (behalve de wijnen van de wijnkaart en champagne)
Animatie aan boord

Niet inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•

Excursie Heidelberg (+/- 51 € per persoon)

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

