
Reservatie bij Vandamme Reizen
Torhoutsesteenweg 355, 8210 Veldegem
Tel 050/28.80.40 - veldegem@vandammereizen.be
www.vandammereizen.be en www.ilovecruises.be

De Douro, rivier van goud
8 dagen / 7 nachten

Van 22 tot 29 oktober 2019

De ontstuimige Douro 
meandert door valleien 
van graniet met steile 
wanden. Zo vormt zich 
een groots en wild kader.
De noeste arbeid en de 
doorzetting van de mens 
schiepen vruchtbare 
terrassen die opklimmen 
tegen de hellingen. De 
vele wijngaarden maken 
de roem van de stad die 
hun naam draagt: porto 
en vinho verde. De M/S 
Douro Serenity, intiem 
en comfortabel, biedt aan de 126 passagiers een pracht van een trip 
langs valleien die sedert eeuwen onveranderd hun pracht uitstallen. 
Dit unieke schrijn van de natuur is Werelderfgoed van de UNESCO, 
met vele dorpjes, prachtige wijngaarden en een verscheidenheid van 
kerkjes en kloosters. Zoveel middeleeuwse en barokke schoonheden 
vormden de rijkdom van het oude Portugese koninkrijk. Tijdens uw 
cruise maakt u bovendien ook een excursie in Spanje, naar Salaman-
ca waar de oudste universiteit van Europa staat, opgericht in 1218. 
Ontelbare civiele en religieuze monumenten, de twee kathedralen, 
de Plaza Mayor met een exclusief ensemble van architectuur zijn haar 
onschatbare juwelen. Porto, met zijn tijdloze charme, zal u onder-
dompelen in de geest van Portugal.

• Buitengewoon mooie vaart door de wijngaarden van de portwijn 
en ontdekking van Salamanca en Porto.

• De Douro Serenity, een modern schip met verfijnd ontwerp.
• Buitenzwembad op het Zonnedek, fitnesszaal en ontspan-

ningsruimte.
• Alle excursies zijn inbegrepen in het programma.

PRIJZEN IN EURO PER PERSOON, INCLUSIEF BTW

• Met vertrek vanuit Brussel 
• Vertrek gegarandeerd vanaf 90 passagiers    

KAJUITEN DEKKEN DUBBEL SINGLE 
DUBBEL HOOFDDEK  E 1 750  E 3 170 
DUBBEL BOVENDEK  E 2 110  E 3 890 
DUBBEL PANORAMA  E 2 360  E 4 395
JUNIOR SUITE PANORAMA  E 2 750  -  
MASTER SUITE PANORAMA  E 2 950  -    

INBEGREPEN IN DE PRIJS
• Lijnvluchten Brussel/Porto/Brussel 
• Transfers zoals vermeld in het programma 
• De cruise in de gekozen categorie en kajuit 
• Volpension vanaf het diner op dag 1 tot en met het ontbijt op dag 8 
• Dranken tijdens de maaltijden aan boord 
• Alle excursies zoals vermeld in het programma 
• Muzikale animatie en show aan boord 
• Welkomstcocktail en -diner 
• Captain’s dinner 
• All Ways Cocktail 
• Tweetalige (NL/FR) All Ways reisbegeleiding
• Een reeks voordrachten 
• Haventaksen (E35) en luchthaventaksen (E110) zoals op heden 
bekend, variabel en onderhevig aan veranderingen

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS
• Andere dranken dan deze vermeld in het programma 
• Servicekosten voor het boordpersoneel, gidsen en chauffeurs 
• Reisverzekeringen

DE DOURO, VaN PORTO TOT SaLamaNCa

DAG 1 – BRUSSEL > PORTO (Portugal)
DAG 2 – PORTO > RÉGUA > PINHÃO
DAG 3 – PINHÃO > VEGA TERRÓN > CASTELO RODRIGO
DAG 4 – VEGA TERRÓN > SALAMANCA > BARCA D’ALVA
DAG 5 – BARCA D’ALVA > RÉGUA
DAG 6 – RÉGUA > PORTO
DAG 7 – PORTO
DAG 8 – PORTO > BRUSSEL

Info-avond op dinsdag 2/10 in Denotter  

in Zedelgem vanaf 19u.
UW SChIP: m/S DOURO SERENITY
M/S Douro Serenity is een modern, luxueus en elegant schip dat 
hoogkwalitatief uitgerust is en hierdoor een prestigieus aanzien 
uitstraalt. Aan boord geniet u van een excellente service. Gega-
randeerd dat u bekoord wordt door de gratie van dit schip en door 
de gezellige sfeer die er heerst.
DE KaJUITEN
Alle kajuiten zijn buitenkajuiten verdeeld over 3 dekken. De kajuiten 
van het hoofddek hebben een oppervlakte van 14m2 met een klein 
raam dat niet opengaat. De standaard kajuiten op het bovendek 
hebben een oppervlakte van 15m2 en beschikken over grote pano-
ramische schuiframen. Alle kajuiten zijn uitgerust met douche, wc 
en individueel regelbare airconditioning. Naast standaard kajuiten 
gelijk aan die op het bovendek, zijn er op het panoramadek 6 suites 
met een oppervlakte van 22m2 en 2 Master suites van 30m2. Alle 
suites beschikken over een “French balcony”.

Nederlandstalige begeleiding van begin tot einde van de reis !

Alle excursies inbegrepen


