
4-DAAGSE CRUISE OVER WAAL

Data en prijzen
Vertrek: za. 14 augustus 2021 
Aankomst: di. 17 augustus 2021

Prijzen p.p. volpension+
2-pers. hut hoofddek cat. B3: 289,-
2-pers. hut hoofddek cat. B2: 299,-
2-pers. hut hoofddek cat. B1: 315,-
2-pers. hut promenadedek cat. A: 325,-
1-pers. hut benedendek cat. C: 325,-

Een actieve riviercruise voor mensen 
die houden van geschiedenis, kunst 
en architectuur. Overdag varen we 
over de levendige rivier de Waal en 
bezoeken we in de steden Dordrecht 
en Rotterdam een aantal bijzonder 
plekken. Er staat o.a. een excursie 
naar Villa Augustus in Dordrecht 
gepland en een stadswandeling 
langs Huis Gijn en Hof van Neder-
land. In Rotterdam kunt u o.a. met 
de watertaxi naar de kop van Zuid 
voor een architectuurwandeling en 
een bezoek aan Katendrecht. Daar-
naast is er tijdens de gehele vaart 
live muziek van William Smulders & 
Lieke Grey. Een korte riviercruise die 
u niet wilt missen!

Lang weekend naar Dordrecht en Rotterdam

4 daagse va.

  289,- 
volpension+

Dagelijks vers bereide maaltijden - Genieten op het zonnedek - Livemuziek - Volpension+

www.sijfacruises.nl

Vaarschema
Cuijk - Dordrecht - Rotterdam - Cuijk
In al deze plaatsen heeft u vrije tijd.



4-DAAGSE CRUISE OVER WAAL
Lang weekend naar Dordrecht en Rotterdam

Wat is er inbegrepen?

• 3 nachten aan boord van de 
MS Carmen ****
• verzorging op basis van volpension+
• 24 uur per dag koffie en thee aan 
boord
• 24 uur per dag bemande receptie
• zeer uitgebreid ontbijt
• dagelijkse lunch met hoofdgerecht 
(2 keuzes), dessert
• dagelijks diner met voorgerecht, 
soep, salade, hoofdgerecht
(keuzemenu), dessert
• in de namiddag koffie met koek of 
gebak
• live muziek aan boord
• Captains Dinner
• ‘s avonds een kleine snack
• excursies volgens programma

Boeken of meer informatie?
Neem contact op met ons kantoor 
via tel. 024-3572008 of stuur een 
e-mail naar er@sijfacruises.nl


