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3 - daagse linedance najaarscruise over de Rijn 
met Danny Everett en Peter Hübner 

Deze bijzondere najaarscruise gaat over de Rijn, van Koblenz naar Speyer. Tijdens de cruise wordt u 
verwend met de muziek van Danny Everett en Peter Hübner. De dansliefhebbers worden door Rianne 
natuurlijk weer enkele mooie dansjes geleerd. Naast het muzikale feest worden er tijdens deze reis 
diverse excursies georganiseerd, die allemaal in de prijs zijn inbegrepen. 

 

                   

 

Tijdstip:           1 t/m 3 november 2020 
Schip:     MS Leonora            
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Deze 3-daagse najaarscruise kunnen wij u aanbieden voor: 
 

Indigo dek 2 persoonshut   € 339,00 p.p. 

Indigo dek 1 persoonshut  € 379,00 p.p. 

Sapphire dek 2 – persoonshut   € 369,00 p.p. 

Sapphire dek 1 – persoonshut  € 409,00 p.p. 

Royal Dek 2 - persoonshut  € 399,00 p.p. 

Royal Dek 1 - persoonshut  € 439,00 p.p. 

Royal Dek suite, alleen 2 - personen  € 469,00 p.p. 

 
Minimum deelname: 90 personen 
(p.p. is de afkorting per persoon) 

 
 

Inclusief: 
• Vervoer vanaf Breda en Boxtel naar het schip v.v.;   

• Luxe Comfort Class touringcar met ervaren chauffeur; 

• 2 nachten verblijf op het MS Leonora;  

• Verzorging op basis van vol pension vanaf het diner op de eerste dag 
t/m de brunch op de laatste dag.; 

• Captains Diner; 

• Afscheidsdiner in Soerendonk; 

• Diverse optredens van Danny Everett en Peter Hübner; 

• DJ Peter Hübner; 

• Workshops van Rianne; 

• Bezoek aan het Siegfried's Mechanicus Musikkabinett in Rüdesheim; 

• Rit met de Winzerexpress in Rüdesheim; 

• Bezoek aan Sea Life in Speyer;  

• Alle genoemde excursies en entreegelden (zie het dagprogramma). 
 

Exclusief:  
Verzekeringen, deze kunt u wel via Country Travel afsluiten:  

• Annuleringsverzekering 7,4%. 

• Reisverzekering € 2,50 per dag. 

• De niet vermelde maaltijden. 

• Uw persoonlijke uitgaven zoals drankjes e.d.  
 

Welke excursies en entreegelden zijn in de prijs inbegrepen: 
• Bezoek aan het Siegfried's Mechanicus Musikkabinett in Rüdesheim; 

• Rit met de Winzerexpress in Rüdesheim; 

• Bezoek aan Sea Life in Speyer;  
 
Minimum deelname: 90 personen 
om organisatorische omstandigheden kan worden afgeweken van het reisprogramma 
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Dagprogramma 3 - daagse linedance najaarscruise over de Rijn 
met Danny Everett en Peter Hübner 

 

Dag 1 Van Nederland naar Koblenz 

Vanaf Breda en Boxtel brengen wij u, met voldoende pauzes, naar Koblenz waar u rond 16.00 
uur inscheept op het MS Leonora. Indien u dat wenst kunt u na de inscheping nog rustig even de 
benen strekken op de Deutches Eck. Dat is de plaats waar de Rijn en de Moezel samenvloeien en 
waar het MS Leonora ligt aangemeerd. Natuurlijk kunt u ook lekker, onder het genot van een 
kopje koffie of thee nog even bekomen van de reis. Maar maak dat u op tijd voor het diner terug 
bent, want dat mag u zeker niet missen. Na het diner wordt u muzikaal verwend.  

 

Dag 2 Koblenz – Rüdesheim 

De vroege vogels kunnen het schip alweer zien vertrekken vanuit Koblenz.  
We starten deze dag met het uitgebreide ontbijtbuffet in het restaurant. Zo rond de klok van      
9 uur passeren we het mooiste gedeelte van de Romantische Rijn met zijn kastelen en burchten 
en de beroemde Loreley rots. Voordat we aanmeren in Rüdesheim staat de lunch weer voor ons 
klaar. In Rüdesheim maken we eerst een tocht met de Winzerexpress door de bergen waarna 
we Siegfried´s Mechanisches Musikkabinett bezoeken. Na dit bezoek lopen we via de 
“Drosselgasse” weer terug naar het schip. Vanavond kunt u zich tijdens het CAPTAINS DINNER 
laten verrassen door culinaire hoogstandjes. En in de avond wordt ook aan de muzikale 
component natuurlijk weer gedacht.  

 

Dag 3 Rüdesheim – Speyer – Nederland 

Vandaag is alweer de laatste dag van deze najaarscruise en de koffers moeten helaas alweer 
worden gepakt. Het anker wordt al zeer vroeg gelicht. De kapitein zal er voor zorgen dat u rustig 
kunt blijven slapen. Voordat u aanmeert in Speyer heeft u kunnen genieten van een heerlijke 
brunch, maar met name van het uitzicht vanaf het Zonnedek.  
Aangekomen in Speyer wandelen we naar Sea Life, waar u de onderwaterwereld van meer dan 
100 soorten dieren kunt bewonderen en waar u wordt meegenomen op een fascinerende reis 
door deze onderwaterwereld. U volgt de oorsprong van de Rijn tot aan de monding in de 
Noordzee. Terug bij het schip staat de bus, die u weer terugbrengt naar Nederland, voor u klaar. 
Met voldoende rust- en koffiepauzes brengt uw chauffeur u naar Partycentrum Antoine in 
Soerendonk waar u van een overheerlijk afscheidsdiner kunt genieten. Hierna wordt u weer 
naar Boxtel en Breda gebracht en komt er een einde aan deze najaarscruise. 
 
 

Minimum deelname: 90 personen 
om organisatorische omstandigheden kan worden afgeweken van het reisprogramma 
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Plattegrond van het schip: 

 
 
 
 
 

Contact gegevens: 

Adres        : Lochtenburg 47 
Postcode        : 5481 CN 
Woonplaats    : Schijndel 

Telefoon no.   :  +31 (0) 73 – 6 89 26 06 
Mobiel no.      :  +31 (0) 6 - 22 57 40 38 
Email             :  info@countrytravel.nl 
Website        :  www.countrytravel.nl 

tel:%20+31736892606
tel:%20+31622574038
mailto:%20info@countrytravel.nl
https://www.countrytravel.nl/

