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21- 27 oktober  2021
Vertrek vanuit Mainz met de Charles Dickens

Informatie

Geniet nu van een 7-daagse cruise over de Rijn vanaf: € 899,-

De Charles Dickens komt uit 2015 is 110 meter lang en bied aan boord ruimte voor 152 
passagiers. Alle hutten hebben uitzicht naar buiten, klimaatbeheersing en een en-suite 
badkamer. Daarnaast zijn de cabines voorzien van een telefoon, tv, kluis en föhn, plus koffie- 
en theefaciliteiten. De televisie met satellietkanalen ontvangt ook beelden van een op de 
boeg gemonteerde camera, zodat passagiers kunnen zien waar ze cruisen.

Passagiers kunnen genieten van het adembenemende uitzicht vanaf de bar, die is voorzien 
van grote panoramische ramen en zitplaatsen buiten. In de richting van het bovendek van 
het schip vindt u de klassiek ingerichte lounge en bar, bibliotheek en boetiekwinkel. Op het 
middendek bevindt zich het elegante restaurant aan boord, waar culinaire hoogstandjes 
worden bereid. Een goed uitgeruste fitnessruimte en een verkwikkende sauna bevinden zich 
op het benedendek; een whirlpool bevindt zich op het zonnedek. Er is ook een kapsalon en 
u kunt op reservering gebruikmaken van massages. uitkijkplatform op de boeg. Het schip is 
volledig voorzien van airconditioning.



Informatie

Inclusief
• Busreis vanaf Amsterdam, Utrecht en ‘s-Hertogenbosch
• Kofferservice          
• WiFi       
• Cruise o.b.v. all inclusief (ontbijt/lunch/diner)      
• Toeristenbelastingen    
• Captains diner op laatste avond
• All-inclusief dranken conform drankenkaart
• Alle havengelden en taxen

• Excursies (binnenkort boekbaar)
• Fooien 

Exclusief



Hutcategorieën

Buitenhut met raam 14m ²
Lower deck

Prijs: €899,- p.p.* (1p. €1.649,-)

Superior hut met frans balkon 15m ²
Middle deck

Prijs: €1.049,- p.p.* (1p. €1.949,-)

Deluxe hut met frans balkon 15m ²
Upper deck

Prijs: €1.199,- p.p.* (1p. €2.249,-)

Deluxe suite met frans balkon 23m ²
Upper deck

Prijs: € 1.599,- p.p.* (1p. €3.049,-)(op aanvraag)

* o.b.v. 2 personen in een hut


