
Luxe-All-Inclusive-Stedencruise
11 - 13 november 2021

Keulen

Bonn

Koblenz

Boppard



Informatie

Geniet nu van een 3 daagse cruise over de Rijn vanaf: € 499,-

Route: Keulen - Bonn - Boppard - Koblenz - Keulen

11 - 13 november 2021
Vertrek vanuit Keulen met de MS Geoffrey Chaucer

De MS Geoffrey Chaucer is NIEUW EN IN 2020 in de vaart genomen, is 135 meter lang 
en biedt aan boord ruimte voor 176 passagiers. Alle hutten zijn voorzien van flatscreen 
tv, minibar, kluis, föhn, airconditioning, telefoon, (regen) douche en toilet, koffie en thee 
faciliteiten, kleine zithoek met tafel en apart bureau.

MS Geoffrey Chaucer maakt indruk met zijn elegante entree met een receptie en een 
boetiek aan boord. Vanuit de entree loop je naar een stijlvolle lounge met panoramische bar. 
Aan de andere kant van het Diamond Deck, aan het achterdek, vind je de Bistro Bar met 
open keuken en terras. Panoramische ramen die volledig kunnen worden geopend, bieden 
het mooiste uitzicht op de steden die u achterlaat. Het hoofdrestaurant bevindt zich op het 
Ruby Deck (midden). Op het Emerald (lower) Deck vind je een kapper, een nagelstudio, 
massagesalon en fitnessfaciliteiten. Geen saai moment om te beleven. De drie volledig van 
airconditioning voorziene accommodatie dekken zijn allemaal bereikbaar met een lift. Het 
zonnedek biedt comfortabele buitenstoelen en ligstoelen, waar u het leven aan wal voorbij 
kunt zien glijden, een whirlpool en een putting green voor de golffanaten.



• Kofferservice op dag 1 en dag 3
• Alle havengelden en taxen
• WiFi
• Fooien
• Toeristenbelastingen

• Busvervoer Bornem naar schip vv
• Cruise o.b.v. all inclusive
(ontbijt/lunch/diner)

• Dag 1 en dag 3 uitgebreide lunch
(4 gangen) inclusief dranken

• Early check-in rond 11.00 uur eerste dag
• Late check-out na de lunch op dag 3.
• All-inclusief dranken conform drankenkaart
• Unieke route
• Welkomstcocktail tijdens eerste dineravond
• Gala-avond op laatste avond
• Discobar
• Gastoptredens van Ronny Lee

Voor meer info: Voor Belgie: https://www.cafe-het-wiel.be/
Hans: 0475 - 930 556
Voor Nederland: https://www.captaincruise.nl/cafehetwiel
CaptainCruise 0031 88 501 85 01

Informatie

Inclusief



Hutcategorieën

Single Buitenhut met raam 16 m² 
Emeralddeck 

1 persoonsbezetting € 599,- p.p.

Frans balkon Buitenhut 17 m² 

Prijs: € 499,- p.p. (Rubydeck) 

Prijs: € 519,- p.p. (Diamonddeck)

Frans balkon Superior suites 23 m² 
Diamonddeck en Rubydeck

Prijs: € 599,- p.p.

Frans balkon Deluxe Suites 25 m² 
Diamonddeck

Prijs: € 699,- p.p.




