
Welkom aan boord 
van onze elegante vloot ! 

MS RHEIN PRINZESSIN

MS RHINE PRINCESS

MS PRINSES JULIANA



MS RHEIN PRINZESSIN

Het schip
MS Rhein Prinzessin is 110 meter lang en 
heeft 4 dekken. Het schip beschikt over 73 
kajuiten met een capaciteit van 146 passa-
giers. Vanaf het grote zonnedek met Zon-
netent, terrasmeubilair, ligstoelen en veel 
schaduwplaatsen heeft u een prachtig  uit-
zicht op het steeds wisselende landschap.

Oriondek
Via een indrukwek kende hal met receptie 
komt u aan boord. Aan de receptie worden 
onder andere ook ansichtkaarten, bijoute-
rie en souvenirs uit de scheepsboutique 
verkocht. Links naast de receptie betreedt 
u de sfeervol inge richte salon met grote 
ramen van plafond tot vloer. Naast een 
gezellige bar en dansvloer is er ook een 
Captainspub in maritieme sfeer. Achter op 
het Oriondek bereiken we het royale res-
taurant eveneens met grote ramen zodat u 
tijdens de maaltijden niets van het uitzicht 
hoeft te missen. Hier is voldoende ruimte 
voor alle gasten om in één zitting te eten. 
Verder is er in de lobby een kleine biblio-
theek en een lift (het neptunus dek is niet 
bereikbaar per lift). 

Satunusdek
-

nessruimte met sauna, douche, twee-

Deze ruimte kunt u aan de receptie ook 
voor privégebruik reserveren.

Uw kajuit
Alle buitenkajuiten zijn verdeeld over Ori-
on- Saturnus en Neputusdek.  De kajuiten 
zijn comfortabel en elegant ingericht en 
ongeveer 15 vierkante meter groot. 
Op het Oriondek zijn 15 kajuiten met bal-
kon waar twee stoelen op staan. 
Op het Saturnusdek hebben de kajuiten 
grote ramen (niet te  openen). 
Op het Neptunusdek hebben de kajuiten 
kleinere ramen (niet te openen). 
Verder beschikken alle kajuiten over dou-
che/toilet, vaste wastafel, haardroger, air-
conditioning, TV met satellietontvangst en 
radio, safe en telefoon met weksysteem.

MS Rhein Prinzessin van rederij Princess Rivercruises AG  
staat gelijk aan klassieke elegantie, vriendelijke bediening, 
degelijke inrichting, ruime kajuiten deels met balkon, een 
smaakvol ingerichte en ruime lounge en een groot zonnedek. 
Dit alles bezorgt u een wereld van comfort.


