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MS PRINSES JULIANA

Het schip
MS Prinses Juliana is 95 meter lang heeft 
66 buitenkajuiten en biedt plaats aan 
maximaal 138 passagiers. 

Zonnedek 
Op dit dek bevindt zich comfortabel 

-
nessapparatuur. Hier vinden ook diverse 
activiteiten plaats, zoals ochtend gym-

Salondek 
Hier vindt u de hal met de receptie, waar 
u terecht kunt met al uw vragen, het 
boe ken van eventuele excursies en het 
kopen van ansichtkaarten, bijouterie en  
souvenirs. In het uitstekende rookvrije 
restaurant vindt o.a. het uitgebreide ont-
bijtbuffet plaats en hier worden ook de 
lunches en diners geserveerd, waaronder 
speciale themadiners of buffetten. Naast 
de sfeervolle salon - lounge met dans-
vloer, royale banken en fauteuils, be-
vindt zich een uitermate gezellige bar en 
hier geniet u van een prachtig uitzicht op  

de steeds wis selende omgeving. Zowel 
de lounge als het restaurant beschikken 
over airconditioning. 

Hoofddek 
Alle kajuiten bevinden zich op het 
hoofddek en zijn functioneel ingericht. 
Kajuiten 450 t/m 486 en 492 - 493 zijn 
met een traplift bereikbaar. 

Uw kajuit 
De kajuiten zijn rookvrij en functioneel 
ingericht. Ze beschikken over douche/
toilet, vaste was tafel en een groot raam 
(met schuifraam). Verder zijn ze voor-
zien van een televisie met satellieton-
tvangst en radio, telefoon met wek-
systeem, kluisje, föhn, een schrijftafel en 
voldoende kastruimte. De twee aparte 
bedden worden overdag opgeklapt 
waardoor er een comfortabele zitgele-
genheid ontstaat. 

MS Prinses Juliana van Rivercruise Line AG is een comfortabel schip waar 
we jaarlijks vele vaste gasten opnieuw mogen begroeten. Wij bieden 
met dit schip een divers aanbod van interessante reizen op de bekendste 
Duitse, Neder landse en Belgische rivieren. De vriendelijke bemanning 
staat garant voor een ontspannen cruise met een uitstekende verzorging.


