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Riviercruise Zeeuws Genieten 

Zondag 10 juli t/m zaterdag 16 juli 2022 

Geniet vanaf het water van al het moois wat Nederland te bieden 

heeft. We meren aan in verschillende stadjes, zoals Willemstad en 

Yerseke. Ook in Antwerpen leggen we aan. In de bruisende stad 

Middelburg waan je je in de Middeleeuwen en je kunt er genieten 

van de historische monumenten. Bewonder het oude Dordrecht. 

Via Kinderdijk bereiken we Wijk bij Duurstede om de volgende 

dag in Arnhem afscheid van elkaar te nemen. Vaar je mee langs 

de pittoreske stadjes aan de Hollandse rivieren? Geniet ondertus-

sen van het comfort en de goede verzorging aan boord van de 

Salvinia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zit er in de reis: 

 6 overnachtingen aan boord van Feenstra’s schip Salvinia. 

 Koffie en thee na inscheping op zondagavond  vanaf 20.00 

uur.  

 Verzorging tijdens uw cruise op basis van volpension, vanaf 

het ontbijt op de maandag t/m de lunch op de laatste dag 

(ontbijt en lunch in buffetvorm, het diner wordt uitgeser-

veerd). 

 Captains Dinner. 

 Dagelijks koffie en thee om 10.00 uur en om 15.00 uur.  

 Diverse begeleide wandelingen. 

 

 

  

 

Tijdens de reis kunt u zich aan boord opgeven voor excursies 

naar Neeltje Jans, door het havengebied van Antwerpen en 

voor een tocht door Dordrecht. U kunt ook zelf op pad gaan of 

op de boot blijven. 

 

Reisorganisatie: Oad groepsreizen 

Prijs bij 20-24 pers: 

 2-persoonshut hoofddek                      €    925,00    pp.  

 2-persoonshut promenadedek              €    990,00    pp. 

 1-persoonshut hoofddek                       € 1.110,00    pp. 

 1-persoonshut promenadedek               € 1.190,00    pp. 

 

Inbegrepen in de prijs: vol pension, vervoer per boot en 
fooien.   
 
Bent u niet meer zo goed ter been dan is deze reis mis-
schien iets voor u. Maakt u gebruik van een rollator 
neemt u dan contact met ons op.  
 
Informatie en aanmelding vόόr 15 jan 2022 

Willy Nijhof 0633848077 

nijhofwilly@gmail.com 

 
 


