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Vlootuitbreiding met Amadeus Provence
is aanwinst voor cruisepassagiers

De doop van mps Amadeus Provence is al
weer even geleden. Dichterbij liggen de
herinneringen van de passagiers die met
dit schip al een cruise van of naar Lyon
hebben beleefd. Alles wat Lüftner Cruises
met dit schip voor haar passagiers voor
ogen had wordt tijdens de reizen zo beleefd, zo blijkt na de eerste serie reizen
van dit schip.
Met het in de vaart nemen van de Amadeus
Provence als veertiende ‘Amadeus-schip’
voor Lüftner Cruises worden de passagiers
die voor dit schip hun reis in Frankrijk boeken een prachtige ambiance van cruisen
geboden. Het schip van 110 meter lang en
11,40 meter breed heeft 62 kamers met grote
ramen en 8 suites, voorzien van balkon, voor
totaal 140 gasten. Aan boord werkt men met
40 bemanningsleden om het de gasten ieder uur van de dag aan niets te laten ontbreken en het elegante schip van plaats naar
plaats te laten varen. Op de toeristische bestemmingen hebben de passagiers ruim

gelegenheid van boord te gaan en Frankrijk
te beleven.
Aan boord ontbreekt het de gasten tijdens de
achtdaagse reizen aan niets. Een ruim zwembad, zonneterras, buitenlounge en -bar voor
de momenten dat men buiten van de voorbij
trekkende omgeving wil genieten of wil ontspannen met een boek of in het water. Voor
binnen de massagesalon, fitnessruimte, kapsalon, het restaurant, of de lounge en bar. De
kamers zijn voorzien van alle luxe en prachtig
afgewerkt. Televisie, video en een ruime badkamer, die alle gemakken biedt, maken de reis
tot een beleving om nooit te vergeten.
Alle bijzonderheden over de realisatie van
dit riviercruiseschip door Scheepswerf
De Hoop uit Lobith en de specificaties van
de geleverde diensten en producten staan
in de gedetailleerde leverancierslijst en op
de speciale opleveringspagina die u aansluitend in deze krant kunt vinden.
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