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Rondvaart van Emmerich naar Rees met uitstap in Rees om de
stad te voet of op de fiets te ontdekken

Bezoek 2 Duitse steden
Vanuit Emmerich vaart u naar Rees. In Rees gaat u van boord om de stad te voet of per fiets te ontdekken. Vergeet een bezoekje aan de
Rijnpromenade niet waar u ook heerlijk aan het water kunt zitten. Na een middagje Rees vaart u weer terug naar Emmerich. Een heerlijk
dagje uit bij onze Oosterburen.

Stap aan boord van het gastvrije passagiersschip
Laat uw gedachten afdwalen tijdens de rondvaart en snuif de frisse Rijnlucht op. Op beide passagiersschepen is dit mogelijk.
Geniet bij mooi weer op het bovendek van het prachtige landschap. Mocht het regenen dan kunt u plaatsnemen in de gezellige salon.
Vanuit de salon heeft u een optimaal uitzicht over de Duitse wateren door de grote panoramische ramen.

Vaardata
Het gehele jaar kunt u samen met een groep vrienden of familie een rondvaart maken over de Duitse wateren.
Op onderstaande data kunt u al vanaf 2 personen inschrijven en mee varen vanuit Emmerich naar Rees en terug. Het schip vertrekt op
onderstaande data om 12:00 uur vanuit Emmerich en u komt dan om 13.15 uur aan in Rees. Daar heeft u de tijd om de stad te verkennen.
Om 15:45 uur vaart u vanuit Rees weer terug naar Emmerich waar u om 16.30 uur weer aankomt.
April: 5, 10, 12, 13, 19 en 26.
Mei: 1, 3, 10, 24 en 31.
Juni: 7, 21 en 28.
Juli: 5, 12, en 26.
Augustus: 2, 9, 16, 23 en 30.
September: 6, 20 en 27.
Oktober: 4, 11 en 18.

Bij deze rondvaart van Emmerich naar Rees is inbegrepen:
Rondvaart vanuit Emmerich naar Rees
U vaart om 12:00 uur vanuit Emmerich naar Rees en om 15:45 uur vaart u weer terug vanuit Rees naar Emmerich

Prijs: € 12,00 p.p.
Kinderen tussen 4 en 14 jaar betalen € 6,00 p.p.
Optioneel fiets huren: € 1,00 per fiets

Data en afvaartijden

Rondvaart van Emmerich naar Rees met uitstap in Rees om de stad te voet of op de fiets te ontdekken

Pagina 1/2

Rondvaartjes.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00
Data en afvaartijden
Er zijn verschillende data mogelijk. Het schip vertrekt op onderstaande data om 12:00 uur vanuit Emmerich en u komt dan om 13.15 uur aan
in Rees. Daar heeft u de tijd om de stad te verkennen. Om 15:45 uur vaart u vanuit Rees weer terug naar Emmerich waar u om 16.30 uur
weer aankomt.
April: 5, 10, 12, 13, 19 en 26.
Mei: 1, 3, 10, 24 en 31.
Juni: 7, 21 en 28.
Juli: 5, 12, en 26.
Augustus: 2, 9, 16, 23 en 30.
September: 6, 20 en 27.
Oktober: 4, 11 en 18.
Geef bij uw reservering door welke datum u wenst en als er kinderen bij het gezelschap zijn geeft u dan ook de leeftijden door.
De prijs van deze rondvaart van Emmerich naar Rees en weer terug is geldig tot en met 18 oktober 2020.
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