Met een RIJN-Cruiseschip
naar Düsseldorf
17-20 januari 2019

Het zal weeral 3 jaar geleden zijn dat we met een Rijn-cruiseschip naar Düsseldorf gevaren hebben. We varen dit jaar van
vrijdag 18 tot zondag 20 januari, met instap op de vooravond
op donderdag 17 januari, daar we anders niet zo vroeg op
onze vertrekplaats geraken. We varen met een 4-sterren passagiersschip. Dit in samenwerking met Motorboot, die instaat
voor de organisatie en het gedeelte ‘educatie’ tijdens deze
tocht.

Reisverloop
We schepen dus op donderdagavond, 17 januari, in en varen
dan af op vrijdagmorgen om 8u00 vanaf de ligplaats van het
Rijnschip. Wij voorzien een bus die jullie op 3 verschillende
opstapplaatsen kan oppikken; Loppem, Gentbrugge en Antwerpen.
Op zaterdag liggen we de ganse dag in Düsseldorf. Daar heb
je de keuze om de stad in te gaan of BOOT-DÜSSELDORF te
gaan bezoeken. Daar vind je immers alles voor de toervaarder
en de watersporten; van de grootste jachten tot het kleinste
schroefje dat je al jaren zocht.
Deze beurs gaat dan al voor de 50e keer door. Een evenement
dat je niet mag missen. Wie de beurs wil gaan bezoeken,
moet ofwel zelf voor de tickets zorgen (eigen aankoop of via
een leverancier) of vinkt aan op het inschrijvingsformulier
hoeveel

tickets er gewenst zijn. Wij zorgen dan voor een groepsaankoop en het verschuldigde bedrag kan dan op latere datum
overgeschreven worden.
Zaterdagnacht vertrekt het cruiseschip weer richting Nederland, waar we op zondag in de namiddag aankomen. Daar zal
de bus terug klaar staan om iedereen terug mee te nemen naar
de voorzien stopplaats.

Educatie
Tijdens de vaartocht zal er aandacht zijn voor het vaar- en communicatiegedrag voor beroepsmatige- en recreatieve scheepsvaart, bekeken vanuit de stuurhut: - Hoe gedraag ik mij op een
drukke rivier (Duitse Rijn) waar veel beroepsvaart aanwezig
is? – Waar kan ik veilig varen en waar moet ik wegblijven? – de
gezien heeft, zal zich zeker het optreden van ‘Roos en Toos’
nog jaren kunnen herinneren. Wie er dit jaar is, wordt nog een
verrassing.

Accomodatie

•

•

betekenis van betonning, verlichting en geluidsseinen. – Het
juiste gebruik van de marifoon. – de nieuwste wijzigingen BPR
en RPR. Schepen boven de 15 meter hebben immers een Rijn
Sport Patent nodig voor het varen op de Duitse Rijn.

Gezelligheid
Ook dit jaar is er live-muziek aan boord en zal het dus niet aan
gezelligheid ontbreken. Wie de vorige keer mee was of foto’s

Er zijn enkel 2-persoonshutten beschikbaar, er zijn dus geen
1-persoonshutten. Wanneer het mogelijk is, kunt u bij een andere deelnemer geplaatst worden. Indien dat niet gewenst is,
krijgt u, wanneer beschikbaar, een tweepersoonshut, waarbij
een toeslag berekend wordt.

Inschrijven
De kosten voor de deelname aan de vaartocht naar Düsseldorf
+ de busreis van Loppem, Gentbrugge of Antwerpen bedragen
slechts 295,- euro per persoon.
Inclusief: Bustransport met luxecar, volledige verzorging
aan boord, overnachtingen, ontbijt, lunch en diner, koffie en
thee op de gebruikelijke tijden en ’s avonds bittergarnituur.
Exclusief: drankjes aan de bar, toegangsbewijs voor BOOTDüsseldorf.
De toegangsprijzen voor BOOT-Düsseldorf zijn momenteel nog
niet gekend, maar zullen bij het ter perse gaan van dit tijdschrift waarschijnlijk al on-line staan op hun website.
Schrijf je snel in, de plaatsen op de bus en de boot zijn
beperkt!

