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CRUISE OVER DE RIJN 
MAANDAG 01 t/m ZATERDAG 06 MEI 2023 
 
Dit jaar hebben wij voor het voorjaar gekozen voor een leuke cruise over de Rijn. Een cruise is altijd iets speciaals. Genieten 
van alle luxe aan boord, elke morgen wakker worden in een ander gebied, de mooiste excursies en vooral ook de culinaire 
verwennerijen aan boord. Dat alles maakt van  cruisen voor velen dé vakantie van hun leven. De machtige Rijn ontspringt 
in de Zwitserse Alpen en eindigt na 1233 kilometer in de Noordzee. We bevaren één van de mooiste stukken langs 
prachtige oevers, met fraaie landhuizen en begroeid met vele druivenranken. Laat u eens lekker verwennen. 
 
1e dag: Maandag 
Na een vroege ophaalroute rijden we rechtstreeks naar Arnhem, waar u verwelkomd wordt aan boord van het cruiseschip 
MPS Salvinia. Nadat iedereen aan boord is, worden de motoren gestart en zet men koers naar de Duitse grens. Na het diner 
aan boord arriveren we in de loop van de avond in Düsseldorf, waar u nog de gelegenheid heeft om een kleine wandeling te 
maken over de Rheinkade en de verlichte Schlossturm te bekijken, de toren van een voormalig kasteel aan de Burgplatz. 
 

2e dag: Dinsdag  
Ons schip vaart deze morgen door Keulen, één van de grootste en oudste steden van Duitsland, waarvan de geschiedenis 
teruggaat tot de Romeinse tijd. We passeren onder andere de imposante Keulse Dom. Vervolgens zetten we koers naar de 
voormalige hoofdstad van West-Duitsland, de fraaie stad Bonn en varen we langs de voormalige regeringsgebouwen. Hier 
heeft u even de gelegenheid van boord te gaan en een wandeling te maken.   
 

3e dag: Woensdag  
We genieten vandaag in het romantische Rijndal van een prachtige omgeving met bergflanken vol met wijnstokken. Ook de 
vele burchten en de imposante Loreley met de bijbehorende mythe maken van deze dag een fantastische belevenis. In de 
middag arriveren we in Rüdesheim. Dit vakwerkstadje aan de Rijn heeft u heel veel te bieden, waaronder het 
‘Niederwalddenkmal’ en de beroemde ‘Drosselgasse’.  
 

4e dag: Donderdag 
Al bijtijds meren we af in de Keltische nederzetting Boppard, gelegen in het wijngebied ‘de Bopparder Hamm’. Na de lunch 
maken we per touringcar een prachtige excursie door de omgeving, waarbij u optimaal kunt genieten van de natuur. Deze 
rondrit eindigt in de handelsstad Koblenz, waar de Salvinia al op ons ligt te wachten bij de ‘Deutsche Eck’, het punt waar de 
Moezel en de Rijn samenvloeien en met het enorme standbeeld van Kaiser Wilhelm, met zicht op de vesting Ehrenbreitstein. 
 

5e dag: Vrijdag 
Vanochtend maken we een stop in Linz, dat gelegen is tegenover de monding van de Ahr. Linz wordt ook wel de ‘Bonte Stad’ 
genoemd vanwege de felgekleurde vakwerkhuisjes in het centrum. Uw reisleiding neemt u mee voor een wandeling door 
de Altstadt. Rond het middaguur licht de Salvinia weer het anker om stroomafwaarts te varen. Onderweg kunt u genieten 
van de mooie natuur en eventueel een drankje aan boord nemen. Deze nacht verblijven we in Duisburg.  
 

6e dag: Zaterdag 
Na het uitgebreide ontbijt stopt het schip nog even in de grensplaats Emmerich, waar u nog wat laatste inkopen kunt doen. 
Na de lunch arriveren we weer in Arnhem en is het tijd om te ontschepen. Dan rijden we terug naar Zeeland, waar we tijdens 
het diner nog even nagenieten van deze reis. 
 
Schipinfo:  
Aan boord van schip Salvinia is een lounge met dansvloer en gezellige bar. Het op het promenadedek gelegen restaurant is 
sfeervol ingericht. Uw eenvoudige hut beschikt over een douche en toilet, aparte wastafel en TV. De hut is voorzien van 
twee aparte bedden.  
 
REISPAPIEREN: Een paspoort of identiteitskaart          
VERZORGING: Volpension 
REISSOM: € 925,00 pp, incl. entrees    Toeslag 1-pk: € 195,00 (beperkt beschikbaar) 
 

 Intensiteit reis: Rustige reis, soms een wandeling. Rollators op aanvraag 

VORSTENDOM ANDORRA 
MAANDAG 24 JULI t/m DINSDAG 01 AUGUSTUS 2023 

Deze zomer gaan we in KBO verband naar het dwergstaatje en vorstendom Andorra. Voor wie van ruige natuur houdt en 
de drukke toeristische oorden wil vermijden, is deze bestemming ideaal. Andorra wordt liefkozend ook wel ‘Het land der 
bergen’ genoemd. Het ligt in de Pyreneeën, omringd door hoge bergen. De natuur in dit staatje is ongeëvenaard, heeft 
zuivere berglucht en kent vele eeuwenoude tradities. Samen met de Nederlandse gids maken we er een mooie reis van. 

1e dag: Maandag  
Nadat u door de taxi thuis bent opgehaald zetten we, via Kortrijk, koers naar Frankrijk. Over de beroemde rondweg van de 
wereldstad Parijs en langs Orleans naar Chateauroux voor diner en overnachting. 

2e dag: Dinsdag 
We rijden verder zuidwaarts over autoroute L’Occicitane en langs Cahors richting Toulouse. In de loop van de middag zien we de 
eerste contouren van de Pyreneeën. We rijden door de imposante bergen naar ons fijne hotel in El Tarter.  

3e dag: Woensdag 
Vandaag beginnen we met de hoofdstad, Andorra de Vella. Het stadje heeft talrijke verborgen schatten, kleine en gezellige 
straatjes, en ook de regeringsgebouwen en Casa de la Vall, het oudste parlement zijn zeker de moeite waard. Hierna gaan we via 
vele serpentines en een mooie route naar het meer van Engolasters, één van de mooist gelegen gletsjermeren. 

4e dag: Donderdag 
We bezoeken vandaag de sprookjesvallei van Vall de Nuria. In Ribes de Freser nemen we het tandradbaantje naar de Nuria op 
bijna 2000 meter hoogte. Een groot complex gelegen in het midden van de ongerepte natuur. Tijdens deze rit genieten we van 
prachtige en afwisselende landschappen. Hierna keren we via Molina terug naar El Tarter. 

5e dag: Vrijdag 
Vandaag een wat kortere dag. We rijden de vallei van de Valira du Nord, met onderweg een korte stop bij het bijzondere kerkje 
Sant Cornelli. Verder zien we typische dorpjes zoals d’Ansalonga, La Cortinada, Llorts en El Serrat. Naast het genieten van de 
fantastische natuur, bezoeken we ook nog een kleine likeurstokerij.  

6e dag: Zaterdag 
Na een goed ontbijt brengen we een bezoek aan la Seu d’Urgell, een Catalaanse stad aan de samenvloeiing van de Riu Segre en 
de Riu Valira. We maken een wandeling  en bezoeken er de Kathedraal Santa Maria in Lombardische stijl. Via Puigcerda rijden we 
vervolgens naar El pas de Casa. Op de top houden we nog even een koffiepauze.  

7e dag: Zondag 
Andorra bestaat uit drie valleien; Valira del Norte, Valira del Orient en het dal van de Gran Valira waar twee riviertjes samenkomen. 
Hier zien we nog de slaperige bergdorpen, oude Romaanse kerken, talrijke riviertjes,  stroomversnellingen, eeuwenoude bruggen, 
frisse en groene dalen, omgeven door de bergwereld van de Pyreneeën. Ook rijden we naar het uitzichtpunt Roc del Quer en naar 
Coll de la Botella.  

8e dag: Woensdag  
Helaas verlaten we ons gastvrije hotel. Het eerste deel van de reis gaat nog door de machtige bergwereld van de Pyreneeën. We 
rijden langs Rocamadour richting het noorden. Aan het eind van de middag arriveren we in Châteauroux.  

9e dag: Donderdag   
Langs Orléans rijden we noordwaarts naar Parijs. Over de rondweg van deze wereldstad naar het noorden van Frankrijk en via Lille 
komen we al snel in België. Dan nog een klein stukje naar ons dineradres ter afsluiting van deze mooie reis. 

Hotelinfo: Hotel Nordic  
We zijn te gast in een prima en comfortabel ****-hotel in El Tarter, een klein bergdorpje. Het hotel beschikt over een gezellige 
lounge, lift en zwembad. Alle kamers zijn voorzien van bad/douche, toilet, telefoon en televisie.  

REISPAPIEREN: Een paspoort of identiteitskaart         
VERZORGING: Halfpension 
REISSOM: € 1.095,00 pp, incl. entrees    Toeslag 1-pk: € 239,00 (beperkt beschikbaar) 

Intensiteit reis: veel rijden, veel zien, paar wandelingen. Omgeving niet geschikt voor rollators 



Aan alle KBO-PCOB leden in de provincie Zeeland, 

Wederom bieden wij u de mogelijkheid aan om in 2023 deel te nemen aan een reis in KBO-PCOB verband. 

Deze reizen worden in nauwe samenwerking georganiseerd met van Oeveren Reizen. Na inschrijving krijgt u van 
hen ook de rekening en reisbescheiden.  

Voor 2023 hebben wij gekozen voor twee interessante reizen. Een Cruise over de Rijn en een weekreis naar het 
fraaie Andorra. 

Aan de binnenzijde vindt u beide programma’s, waar u zich nu reeds voor kunt inschrijven. In verband met de 
planning en de opties die wij op de hotels genomen hebben, is inschrijven mogelijk tot onderstaande datum.  

Gun uzelf een weekje genieten door u aan te melden op één van onderstaande adressen. U kunt dit naar eigen 
keuze schriftelijk, telefonisch of per e-mail doen. 
Uw reactie verwachten we dan wel vóór 1 januari 2023 te vernemen. 

Met vriendelijke groet, namens de Commissie Ontwikkeling en Ontspanning (0&0) van KBO-PCOB Zeeland. 

George de Vijlder, voorzitter. 

OPGAVE REIZEN;  
Betsie vd Vijver, tel: 0115 – 608454/06-150 678 65 E-mail: bvandevijver@zeelandnet.nl

Bij aanmelding graag de volgende gegevens doorgeven: 
• Achternaam + Voornamen conform ID of paspoort
• Adres + Postcode + Woonplaats
• Telefoonnummer + Noodnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Voorkeur zitplaats (voor, midden, achter)
• Eventuele diëten
• Verzekeringen

Kosten annuleringsverzekering: 6% van de reissom per persoon + 21% assurantiebelasting + poliskosten 
Kosten reisverzekering = € 1,85 per persoon per dag 
(indien u niet aangeeft of u wel of geen verzekeringen wenst af te sluiten, sluiten wij geen verzekering af en is 
annuleren voor eigen rekening). 


