
  

 

 

 

 

 

GROEPS-RIVIERCRUISE DOURO 

 
Unieke 8-daagse riviercruise 

met begeleiding van DEMOL REIZEN! 
 

Afreis: Zaterdag 17 oktober 2020 
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Van Porto naar Spanje 

De vallei van de Douro en Salamanca 

MS Gil Eanes
5 ankers

 
 

8 DAGEN/7 NACHTEN 
 

Dag Bestemming 

  1 Porto 

  2 Porto 

  3 Porto – Regua 

  4 Regua – Vega de Teron 

  5 Barca d’Alva – Salamanca 

  6 Barca d’Alva – Ferradosa 

Pinhao 
  7 Pinhao - Porto 

  8 Porto  
 

    

    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

TROEVEN: 

• Volpension - DRANKEN INBEGREPEN bij de maaltijden en aan de bar 

• Verfijnde Franse keuken - Diner en gala-avond - Welkomstdrankje 

• Gratis wifi in de loungebar 

• Audiofoonsysteem tijdens de excursies 

• Voorstelling van de kapitein en zijn bemanning 

• Animatie aan boord 

• Nederlandstalige begeleiding van DEMOL REIZEN 
 

DE HOOGTEPUNTEN VAN DE CRUISE : 

• Bedwelmende escapades tussen wijngaarden en rivieren 

• Traditioneel erfgoed, keuken, dans en zingen 

• Flamenco, fado en folklorische avonden aan boord 
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MS Gil Eanes – 5 ankers ! 

 

 

Het restaurant bevindt zich op het hoofddek. Hier worden 
alle maaltijden van de cruise geserveerd. Het is uitgerust 
met grote ramen, zodat u tijdens de maaltijd van de 
prachtige landschappen kunt genieten. 

 

Aarzel niet om op het zonnedek te kuieren om 

ontspannende momenten te beleven! Het dek is uitgerust 
met zwembad, zetels en ligstoelen, om zalig te relaxen 
en tegelijk van een panoramisch uitzicht op de 
landschappen te genieten. 

 

Het smaakvol en met verfijning ingericht salon bevindt 
zich aan de voorkant van het schip en biedt u een 
panoramisch uitzicht. Hier vinden de aperitiefspelen, 
dansavonden, en andere animatie-avonden plaats. 

 

De ideale plek om af te spreken vóór het vertrek van de 

bezoeken of om inlichtingen te vragen aan het personeel. 
Dit is ook de plaats waar u onze souvenirshop zult 
aantreffen, waar u postkaarten, souvenirs en praktisch 
artikelen kunt kopen. 

 

 

Facultatief excursiepakket 

 
Gezien de aard van de reis zijn we voor alle excursies afhankelijk van vervoer per autocar 
(gedeeld met andere cruise-reizigers). Voor een zorgeloos verloop wordt voor deze reis 
geopteerd om in te schrijven voor excursies die aangeboden worden door de rederij zelf. Waar 
mogelijk zal onze groep zich afsplitsen van andere cruise-reizigers. 
 

Dag 1 - PORTO Porto by night 

Dag 2 - PORTO Porto (bezoek en degustatie) 

Dag 3 - PORTO - REGUA Ontdekking van Guimaraes 

Dag 4 - REGUA - VEGA DE TERON Uitstap naar Villa Real 

Dag 5 - BARCA D'ALVA - SALAMANCA Ontdekking van Salamanca (incl. lunch) 

Dag 6 - BARCA D'ALVA - FERRADOSA - PINHAO Wijnroute Porto + degustatie 

Dag 7 - PINHAO - PORTO Uitstap naar Lamego 



Kajuittypes en prijzen 

 
Elke kajuit is voorzien van een badkamer (wastafel, douche,  privétoilet en handdoeken), 
haardroger, tv, kluis en radio. De kajuiten op het tussendek en hoofddek hebben een Frans 
balkon met schuifpui en panoramisch uitzicht op de landschappen. De kajuiten op het 
hoofddek hebben enkel een kleiner raam met uitzicht. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRIJS PER PERSOON IN EURO 
 

Kajuittype Prijs 

Dubbele kajuit (Hoofddek) 1685 EURO 

Dubbele kajuit (Tussendek) 1845 EURO 

Dubbele kajuit (Bovendek) 1875 EURO 

Single supplement   550 EURO 

 

De eerste 20 deelnemers genieten van gratis 
luchthavenvervoer van/naar Torhout 

 
 

 

Alle inlichtingen over deze reis bij: 

DEMOL REIZEN 

Zuidstraat 17 – 8820 Torhout 
Tel. 050/21.23.08 – Fax. 050/21.18.73 

E-mail : info@demolreizen.be 
Web: www.demolreizen.be 

 

INBEGREPEN IN DE PRIJS: 
• De vluchten vanuit Brussel en de transfers luchthaven/haven en haven/luchthaven 
• De BTW en haventaksen 
• Het verblijf in de gekozen kajuit voor de gehele tijdsduur van de cruise 
• Het dragen van de bagage 
• Nederlandstalige begeleiding van Demol Reizen 
• De animatie, shows en activiteiten aan boord 
• Het galadiner 
• Dranken bij de maaltijden en aan de bar. 
 

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS: 
• Persoonlijke uitgaven. 
• Facultatief excursiepakket : € 280 per persoon 
• De (vrijblijvende) fooien voor het boordpersoneel. 
• Annulatieverzekering (6,3% van de reissom) 

 

DOUANEFORMALITEITEN: 
• Geldige identiteitskaart 

 

ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN: 
• Brochure CroisiEurope - http://www.croisieurope.be + Demol Reizen (zie website) 
• Minimum aantal deelnemers : 20 

Hoofddek 

Tussendek en Bovendek 


