
 

 

 

7-daagse riviercruise Nederland en België 
Zondag 12 t/m 18 augustus 2023 
 

Een riviercruise is pas echt vakantie! Relaxen op het water 

en genieten van alles waar de boot langsvaart en van de 

goede verzorging aan boord.  

Deze bourgondische reis door Nederland en België 

combineert alle geneugten van het leven: cultuur, 

geschiedenis, culinaire verrassingen, gezelligheid en diverse 

winkelmogelijkheden. Imposante steden als Antwerpen en 

Maastricht wisselen we af met prachtige provinciestadjes als 

Dordrecht en Cuijk. Stapt u mee aan boord van de Horizon? 

  

Op zondag 12 augustus scheept u in vóór de lunch. De reis 

eindigt op zaterdag 18 augustus na de lunch.  

  

Reisorganisatie: De Jong Intra 

 

Inbegrepen in de prijs:  

- 6 nachten aan boord van cruiseschip Horizon; 

- Volpension beginnend met de lunch op zondag en eindigend met de lunch zaterdag. 

- De Jong Intra reisleiding aan boord; 

- Welkomstcocktail; 

- Een avond met live entertainment; 

- Captains dinner; 

- Fooien voor de crew;  

- Begeleiding van Vrouwen van Nu.  

  

Reisorganisatie: De Jong Intra groepsreizen 

Prijs bij 20-24 pers: 

 2-persoonshut hoofddek                      €      945,00   pp.  

 2-persoonshut promenadedek              €   1.005,00   pp. 

 1-persoonshut hoofddek                       €  1.210,00   pp. 

 1-persoonshut promenadedek               €  1.415,00   pp. 

  

Bent u niet meer zo goed ter been dan is deze reis misschien iets voor u. Maakt u gebruik 

van een rollator neemt u dan contact met ons op.  

  

Informatie en aanmelding vóór 15 januari 2023             

Nel van der Meulen: nel.vandermeulen60@gmail.com / 06 83 99 60 15 
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Belangrijke informatie 

Aanmelding: 

U kunt zich aanmelden door het invullen van een aanmeldformulier. Het formulier is te 

downloaden van de website van de commissie reizen. Wilt u het per mail of post, neemt u 

dan contact op met de begeleider die bij de reis vermeld staat.  

Op dinsdag 8 november 2022 worden de volledig ingevulde formulieren die per mail of 

post zijn binnengekomen per mail in behandeling genomen. U hoort daarna of u definitief 

bent ingeschreven.  

 

 

Voor alle reizen geldt: 

 De touroperator factureert een toeslag op de reissom voor:                                      

calamiteitenfonds €2,50 en SGR-bijdrage €5,00.  

 Onder voorbehoud van programma- en/of prijswijzigingen.  

 De richtlijnen reizen van Vrouwen van Nu zijn van toepassing. 

 De annuleringsvoorwaarden van de touroperator zijn van toepassing.  

 

Zelf dient u af te sluiten: 

 reisverzekering  

 annuleringsverzekering 

 zorgverzekering met Europadekking 

 WA-verzekering 

  

Bij de reis staat vermeld of u goed ter been moet zijn. Als u twijfelt over deelname 

overlegt u dan met de reisbegeleider.  

  

https://vrouwenvannu.nl/gelderland/hier-voor-jullie-ons-programma-voor-

2023 

  
 
Nel van der Meulen 06 83 99 60 15 
Willy Nijhof  06 33 84 80 77 
Anja Beker                      06 11 36 19 42 
Marguerite Vreeman         WhatsApp 00184 78 09 94 81 

 

 

 

 

 


