Welkom aan boord
van onze elegante vloot !

MS RHEIN PRINZESSIN

MS RHINE PRINCESS

MS PRINSES JULIANA

MS RHINE PRINCESS
MS Rhine Princess van Princess Rivercruises AG geeft u al gauw een
thuis gevoel aan boord. Het schip heeft 4 dekken en biedt plaats aan
120 passagiers. Het volledige schip is voorzien van airconditioning.
Op het ruime zonnedek met zwembad en in de grote lounge en
aparte bibliotheek zult u zeker genieten van uw vakantie.
Het schip
MS Rhine Princess is 84 meter lang heeft
60 buitenkajuiten en biedt plaats aan
maximaal 120 passagiers. Het schip heeft
4 dekken waaronder een ruim zonnedek
met comfortabel dekmeubilair, een groot
schaakspel en zelfs een klein zwembad. Op
het promenadedek grenst aan de salon ook
nog een gezellig buitenterras. Het schip is
geheel rook vrij, alleen op de buitendekken
mag gerookt worden.
Promenadedek
Vooraan op het promenadedek bevindt
zich een bibliotheek, u kunt hier tijdens de
vaart genieten van het prachtige uitzicht of
rustig een boek, krant of tijdschrift lezen.
Ook kunt u gebruik maken van diverse spelletjes welke u in één van de kasten aantreft.
Op het Promenadedek treft u de boordshop
aan, waar ansichtkaarten, bijouterie en
leuke souvenirs verkocht worden. Naast de
boordshop bevindt zich de sfeervolle salon
met grote panorama vensters. De salon beschikt over een gezellige bar, comfortabele
zitjes, en bij de dansvloer een piano.

Moezeldek
De receptie en het sfeervolle restaurant met
grote ramen bevinden zich op het Moezeldek. Hier begint u de dag met een uitgebreid ontbijtbuffet. Ook de lunch en het
diner worden hier in één zitting geserveerd.
Rijndek
Op het rijndek is een sauna die aan de receptie voor privé gebruik gereserveerd kan
worden. De kajuiten op het Rijndek zijn
niet met de lift bereikbaar.
Uw kajuit
Alle ruime buitenkajuiten beschikken over:
Badkamer met bad/toilet of douche/toilet,
vaste wastafel en een föhn. De twee aparte
bedden kunnen samen gevoegd worden tot
een tweepersoons bed. In de ruime kastenwand met kaptafel vindt u een kluisje en
extra badlakens voor gebruik bij het zwembad. Verder heeft u de beschikking over een
TV met satellietontvangst en radio. Met de
telefoon kunt u direct een buitenlijn kiezen
en het weksysteem bedienen. De verwarming en airco zijn individueel regelbaar.

