
Opstapplaatsen: D

5 dagen / 4 nachten
all inclusive

Afreisdatum
Prijs per persoon
(op basis van een 2-pers.

hoofddekkajuit)

06 september 19 € 1169

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskajuit 
hoofddek 

op aanvraag

Bovendek kajuit € 135

Dag 1 • België - Straatsburg
Voor de middag rijden we richting Straatsburg. In de na-
middag zijn we vrij en kunnen we op eigen houtje een 
bezoek brengen aan enkele interessante trekpleisters 
in Straatsburg zoals La Petite France, de oude wijk met 
Elzasser vakwerkhuizen, de gebouwen van de Europese 
instellingen... Rond 18u00 schepen we in. Bij een wel-
komstdrankje wordt de bemanning aan ons voorgesteld. ’s 
Avonds vaart het schip af richting Alt-Breisach. 

Dag 2 • Alt-Breisach - Mulhouse - Bazel
In de voormiddag meren we aan in Alt-Breisach en bren-
gen een bezoek aan het grootste automuseum van de 
wereld in Mulhouse. ‘s Namiddags varen we naar Bazel.

Dag 3 • Bazel - Glacier Express - Bazel
We gaan aan boord van de trein "Glacier Express”. De 
beroemdste trein ter wereld neemt ons mee op een prach-
tige tocht van ongeveer 4u door de Alpen. In een idyllisch 
decor met de bergen die zich majestueus oprichten naar 
de hemel en in een ongerepte natuur beleven we een 
uniek moment. De aankomst is voorzien in Tiefencastel en 
we rijden naar Bazel.

Dag 4 • Bazel - Schaffhausen
Vandaag maken we een uitstap naar de watervallen van 
de Rijn en het meer van Constance. De watervallen van 
de Rijn behoren tot de natuurlijke schoonheid van Zwit-
serland. Ze vormen ongetwijfeld één van de meest spec-
taculaire bezienswaardigheden. We rijden verder naar het 
meer van Konstanz waar we op het eiland Mainau, een 
uniek pareltje, het middagmaal gebruiken. We keren terug 
naar Bazel en varen naar Straatsburg. 

Dag 5 • Straatsburg - België
We komen rond de middag in Straatsburg aan en rijden 
na het middagmaal terug naar onze centrale vertrekplaats.

Opgelet: door omstandigheden kan het vaarschema worden 
aangepast.

MS MONET (of gelijkwaardig)
Uitrusting: salon met dansvloer, restaurant, groot 
zonnedek met ligstoelen, bibliotheek, shop, aircon-
ditioning op het hele schip en in elke kajuit, centrale 
verwarming, elektriciteit 220V, radar, radio, telefoon
Kajuiten: alle kajuiten zijn voorzien van douche en 
toilet, haardroger, kluis, radio en tv
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s middags en ’s avonds 
uiterst verzorgde maaltijden 
Extra: aan vermaak en entertainment is gedacht, 
van piano tot stemmige muziek

SERVICE
 � Transfers naar en van Straatsburg met een luxe 
****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Cruise in all inclusive vanaf de 1e dag het avond-
maal tem de 5e dag het middagmaal
 � ALLE DRANKEN AAN BOORD (behalve cham-
pagne en wijnen van de wijnkaart)
 � Uitstappen zoals vermeld in het  programma
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids 
vanuit België

NIET INBEGREPEN
 � Fooien aan boord
 � Dranken tijdens het middagmaal op de Glacier 
Express en het Eiland Mainau

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deel-
nemers doorgeven
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

MULHOUSE MAINAU

GLACIER EXPRESS
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Scheep in voor een adembenemende cruise in het hart van Zwitserland. Bezoek het eiland Mainau en ook de Rheinfall, de grootste waterval 
van Europa, en bewonder aan boord van de Glacier Express enkele van de mooiste regio's van de Alpen.

Glacier Express FRANKRIJK - ZWITSERLAND - DUITSLAND • NIEUW     


