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Programma  
Najaarscruise  

3 november – 6 november 2020 
HS Serenade 1 

 
 
 
 Dag 1: Dinsdag 03 november 2020 - Amsterdam  
 
Vandaag vertrekt u voor de 4-daagse najaarscruise door Nederland. Laat u verwennen aan 
boord van het luxe schip HS Serenade 1 en geniet van alle faciliteiten aan boord.  
Vanaf 15.00 uur kunt u aan de kade in Amsterdam inschepen aan boord van het luxe 
riviercruise schip HS Serenade 1. Nadat u bent ingecheckt en uw bagage in uw hut heeft 
gebracht staat er in de lounge een welkomstbuffet met soep, sandwiches, koffie, thee en 
taartjes voor u klaar. Na dit heerlijke buffet wordt u van harte welkom geheten aan boord en 
wordt de bemanning aan u voorgesteld. Om 17.00 uur vertrekken we vanaf Amsterdam 
richting Enkhuizen.  
 
Enkhuizen ligt zowel aan het Markermeer als aan het IJsselmeer. Enkhuizen heeft een rijke 
historie en staat bekend als “Haringstad”, omdat Enkhuizen vroeger gezien werd als het 
centrum voor de haringvisserij. ’s Avonds geniet u tijdens het varen van een heerlijk 
welkomstdiner aan boord van het HS Serenade 1. Om 20.30 uur verwachten we aan te 
leggen aan de kade van Enkhuizen. We overnachten aan boord.  
 
 
Dag 2: Woensdag 04 november 2020 – Enkhuizen / Hoorn  
 
Uitgebreid ontbijt aan boord. Na het ontbijt kunt u ’s ochtends Enkhuizen op eigen 
gelegenheid bezoeken. Enkhuizen is omringd door water en heeft een knus authentiek 
centrum. Eind van de ochtend moet u weer aan boord zijn. Terwijl u geniet van de lunch aan 
boord, vaart het schip om 12.30 uur verder naar Hoorn. Na de lunch is er voor iedereen een 
kopje koffie of thee met iets lekkers erbij.  
 
Het schip komt om 15.30 uur aan in Hoorn. De prachtige stad Hoorn heeft een gezellige 
authentieke sfeer. Wandel door het oude stadscentrum en geniet van het mooie uitzicht op 
het water op één van de vele terrassen.  
 
Excursie: stadsrondrit elektrisch busje door de binnenstad van Hoorn. ’s Avonds diner en 
overnachting aan boord. 
 
 
Dag 3: Donderdag 05 november 2020 – Hoorn / Kampen / Lelystad  
 
Aan boord geniet u van een uitgebreid ontbijt. Om 08.00 uur vaart het schip verder naar 
Kampen waar we om 12.00 uur aanmeren.  
 
Al sinds de 13e eeuw bruist het in Kampen. Vissers, ambachtslui en kooplieden zorgden 
vroeger voor bedrijvigheid in de nautische stad aan de oevers van de IJssel. Die levendige 
sfeer proef je nog steeds in de middeleeuwse Hanzestad. De Hanzestad Kampen is ook 
beroemd vanwege zijn sigaren en de Kamper Kogge, een handelsschip uit de 14e eeuw.  
U luncht aan boord.  
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Excursie: Stadswandeling Kampen onder leiding van een gids.  
 
Tijdens het afscheidsdiner gooit de kapitein de trossen los en vaart het schip weer verder. 
Om 22.00 uur legt het schip aan in Lelystad waar we aan boord overnachten. De volgende 
ochtend vroeg varen we verder naar Amsterdam. 
 
 
Dag 4: Vrijdag 06 november 2020 – Lelystad / Amsterdam  
 
Vroeg in de ochtend vaart het schip verder vanaf Lelystad naar Amsterdam. De verwachte 
aankomsttijd is 09.00 uur. Na het ontbijt checkt iedereen uit en voldoet u eventuele 
persoonlijke uitgaven. Om uiterlijk 10.00 uur dient iedereen het schip te verlaten en kijkt u 
terug op een geslaagde najaarscruise over de Nederlandse wateren.  
 

 
 

 
 

 
 
 
Op deze reis zijn de Algemene Voorwaarden groepsreizen 2020 van toepassing. 


