
Contacteer Cruise Selection of uw reisagent 
river@cruiseselection.be | tel. +32 (0) 3 313 77 61 | www.rivercruises.be

Prijzen zijn cruise + busreis, in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting. Havengelden, btw en taksen zijn inbegrepen.  
Routes en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden 
zolang een reservatie niet definitief is. De algemene voorwaarden van de rederij zijn van toepassing.

Cruise Selection is lid van VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) - Erk. nr. 6231.

Magische kerstmarkten aan de Moezel [MS VIVA ONE - 5*]
5-daagse Kerstmarkten-cruise vanaf € 789,- p.p.

DEK CATEGORIE PRIJS  P.P.

Smaragd 2-Pers. [met klein vast raam] € 789,-
Rubin 2-Pers. [met Frans balkon] € 879,-
Rubin Junior Suite [met Frans balkon] € 969,- 
Diamant 2-Pers. [met Frans balkon] € 929,-
Diamant Junior Suite [met Frans balkon] € 1.059,-
Diamant Suite [met klein buitenbalkon] € 1.149,-

INCLUSIEF
 Pbusreis retour; opstapplaatsen zijn Oostende, Gentbrugge, 
Antwerpen en Hasselt
 Pcruise volgens vaarschema

 Paccommodatie in geboekte categorie

 Pvolpension vanaf diner op de eerste dag tot en met ontbijt op de 
laatste dag aan boord

 Pwelkomstcocktail en farewell-dinner

 Pvan 10u00 tot 24u00 tapbier, huiswijn, frisdrank, koffie en thee aan 
boord

 Pwater, bier en frisdrank in de minibar

 Pentertainmentprogramma aan boord

 P fooien aan boord

 Pgebruik van de boordfaciliteiten

 PWLAN aan boord

 Pbagageservice bij in- en ontschepen

 Phavengelden en BTW

EXCLUSIEF
 PExcursies - persoonlijke uitgaven - reisverzekeringen

REISDATUM: 14 DECEMBER 2022

Dompel je onder in de pre-kerstvreugde aan de Moezel 
en geniet van de prachtige kerstmarkten in Bernkastel, 
Trier en Cochem. Slenter door de verlichte straten en 
geniet van de zee van lichtjes. In de Moezel-idylle ver 
weg van de grote steden kunt u ontspannen van de ad-
ventstijd genieten - trakteer uzelf op een pauze en laat u 
betoveren.

VAARROUTE
DAG HAVEN AANKOMST VERTREK

Dag 1 Busreis vanaf de opstapplaat-
sen naar Koblenz. 
Inscheping op de Viva One.

Koblenz  - 18:00
Dag 2 Bernkastel 11:30 17:30
Dag 3 Trier/Riol 00:30 14:30
Dag 4 Cochem

Koblenz
07:00
21:30

14:00
-

Dag 5 Koblenz
Ontscheping na het ontbijt en 
terugreis naar België.

09:00 -

ALL-INCLUSIVEAAN BOORD



Bernkastel  
Talrijke vakwerkhuizen sieren de stad 
Bernkastel direct aan de Moezel. Bo-
ven is een kasteel met een restau-
rant en in de oude stad vind je tal 
van kleine boetiekjes en winkeltjes. 
De Moezel nodigt uit tot een onver-
getelijke boottocht, maar ook om te 
kajakken of kanoën. Bernkastel staat 
bekend om zijn ideale ligging aan 
de Moezel en om de gezellige oude 
binnenstad. Samen met Kues vormt 
het een dubbelstad, links en rechts 
van de oevers van de Moezel, met tal 
van restaurants en bars.

Trier 
Trier maakt indruk met zijn gebou-
wen uit de Romeinse tijd - vooral de 
goed bewaard gebleven Porta Nigra. 
Maar ook de kerken van de stad zijn 
een bezoek waard. De oudste stad 
van Duitsland werd gesticht rond het 
jaar 16 voor Christus. Gesticht door 
de Romeinen onder keizer Augustus. 
Karel de Grote maakte van de stad 
een aartsbisdom. In bijna geen enke-
le andere Duitse stad zijn de erfenis-
sen van de Romeinen zo talrijk als in 
Trier. Je kunt het zelfs in de vorm van 
wijn drinken. De wijnterrassen aan 
de Moezel- en Saarvallei kijken terug 
op een 2000-jarige geschiedenis. 

Cochem
Cochem is de kleinste districtsstad 
van Duitsland en ligt in de deelstaat 
Rijnland-Palts. Cochem ligt aan de 
Moezel en staat bekend om zijn wijn-
bouw. De stad biedt een schilder-
achtig uitzicht op de wijngaarden. 
De Rijksburcht, die als symbool van 
de stad fungeert, is al van ver te zien. 
De oude stad, geplaveid met kinder-
kopjes, biedt een ontspannen rond-
leiding en nodigt uit tot verpozen bij 
de fontein.

MS VIVA ONE

De eerste nieuwbouw van de jonge ri-
viercruise-operator VIVA Cruises, de VIVA 
ONE, nodigt u uit om te genieten van mo-
menten van welzijn aan boord.

Op het Diamant dek bevinden zich vier 
luxe suites van 24m² groot met een balkon 
(circa 2m²) om van het prachtige uitzicht te 
genieten.

Zowel op het Diamant dek als op het Rubin 
dek bevinden zich 19m² junior suites met 
een Frans balkon.

Het grootste deel van de kajuiten bestaat 
uit 2-persoonskajuiten met een afmeting 
van 16m². Deze hebben Franse balkons op 
de Diamant - en Rubin dekken en ramen 
op het Smaragd dek die niet kunnen wor-
den geopend.

Alle kajuiten zijn perfect uitgerust met 
flatscreen-tv, inclusief minibar, schoon-
heidsproducten van RITUALS®, föhn, kluis, 
airconditioning, douche en toilet. 

SCHEEPSINFO
Passagiers 176 personen
Bemanning 48 personen

Buitenkajuiten 88

Eerste afvaart 2022

Lengte 135 m

Breedte 11,45 m

Vlag Zwitserland

Het schip is volledig geklimatiseerd.


