
 

Pagina 1 van 3 

  

 

 

3 - daagse linedance najaarscruise over de Rijn 

Deze najaarscruise gaat over de Rijn, van Speyer naar Koblenz. Aan luxe zal het u op het MS Leonora niet 
ontbreken. En natuurlijk wordt er, door onze Dj’s Henk en Bert,  voor de linedance muziek gezorgd. Dit 
alles gecombineerd met een aantal mooie excursies en natuurlijk een voortreffelijk ontbijt, lunch en 
diner maakt deze cruise weer onvergetelijk.  

Tijdstip:           3 t/m 5 november 2020 
Schip:     MS Leonora            

 

 

 
Deze 3-daagse najaarscruise kunnen wij u aanbieden voor: 
 

Indigo dek 2 - persoonshut  €   349,00 p.p. 

Indigo dek 1 - persoonshut  €   389,00 p.p. 

Sapphire dek 2 - persoonshut  €   379,00 p.p. 

Sapphire dek 1 - persoonshut  €   419,00 p.p. 

Royal dek 2 - persoonshut  €   409,00 p.p. 

Royal dek 1 - persoonshut  €   449,00 p.p. 

Royal dek – suite – alleen 2 personen   €   489,00 p.p. 

 
 
Minimum deelname: 90 personen 
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Inclusief: 

• Vervoer vanaf Rijswijk, Utrecht, Den Bosch, Best, Etten-Leur en Tilburg 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 lunch 
op de laatste dag; 

• Captains Diner; 

• 2 Linedance avonden met DJ Henk en Bert; 

• Afscheidsdiner in Soerendonk; 

• Bezoek aan Sea Life of Technik Museum in Speyer;  

• Bezoek aan het Rupertsberger Klooster in Bingen Am Rhein;  

• 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 Sea Life of Technik Museum in Speyer;  

• Bezoek aan het Rupertsberger Klooster in Bingen Am Rhein;  
 
Minimum deelname: 90 personen 

Om organisatorische redenen kan worden afgeweken van het programma.  

 
 

Dagprogramma 3 - daagse najaarscruise over de Rijn 

 
Dag 1 Van Nederland naar Speyer 
Vanaf uw opstapplaats brengen wij u, met voldoende pauzes, naar Speyer waar u rond 16.00 uur 
inscheept op het MS Leonora. Maar voordat u inscheept kunt u eerst nog enkele mooie 
bezienswaardigheden van Speyer bezoeken. U heeft de keuze om of Sea Life avonturen aquarium of het 
Technikmuseum te bezoeken.  
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. 
Het Technikmuseum toont o.a. ontwikkelingen in de Ruimtevaart, Vlieg- en auto-industrie, 
Brandweerwagens, Muziekinstrumenten, Oldtimers, Marine en onderzeeërs.    
Ook bestaat de mogelijkheid dat u, op eigen gelegenheid, de prachtige Dom van Speyer bezoekt. 
Het MS Leonora blijft vandaag liggen in Speyer dus, indien u dat wenst, kunt u na de inscheping nog 
rustig even de benen strekken in Speyer. Na het diner vangt de linedance avond aan.  
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Dag 2 Speyer – Bingen Am Rhein 
Het anker wordt al heel vroeg gelicht. We zakken de Rijn af naar Bingen Am Rhein waar we onder 
lunchtijd aankomen. Intussen heeft u natuurlijk al kunnen genieten van het ontbijt, de lunch en het 
uitzicht.  Aan de kade worden we welkom geheten door een gids van het Rupertsberger Klooster. Dit 
klooster is gesticht door de beroemde Duitse mystica Hildegard van Bingen. We laten ons inwijden in de 
mystieke wereld van Hildegard.  
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 Bingen am Rhein – Koblenz 
Vandaag is alweer de laatste dag van deze najaarscruise.  
Maar voordat we aanmeren in Koblenz passeren we het mooiste gedeelte van de Romantische Rijn met 
zijn kastelen en burchten en de beroemde Loreley rots. Na de lunch schepen we uit in Koblenz.  
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 uw opstapplaats 
gebracht en komt er een einde aan deze najaarscruise.  

Om organisatorische redenen kan worden afgeweken van het programma.  

 
 

Plattegrond van het schip 
 

 

 
 

Adres  
Postcode      
Woonplaats 
T.a.v. 

: Lochtenburg 47 
: 5481 CN 
: Schijndel 
: Countrytravel b.v. 

Telefoon no.  
Mobiel no.      
Email    
Website    

:  +31 (0) 73 – 6 89 26 06  
:  +31 (0) 6 - 22 57 40 38 
:  info@countrytravel.nl       
:  www.countrytravel.nl 
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