
REISDATA 
8-12 november 2022 & 12-16 november 2022

Hollandse Hoogtepunten [aan boord van de gloednieuwe MS VIVA ONE - 5*]
5-daagse minicruise vanaf € 595,- p;p;

INCLUSIEF
 Pcruise volgens vaarschema

 Paccommodatie in geboekte categorie
 Pvolpension met ontbijtbuffet, lunch, diner (gastronomische 
meergangenmenu‘s, geserveerd aan tafel) en snacks met vrije 
tafelkeuze en flexibele eettijden

 Pde hele dag hoogwaardige, alcoholische en non-alcoholische 
dranken van het gehele barmenu (inclusief frisdranken, sappen, 
diverse koffiespecialiteiten, thee, cacao, mousserende wijn, 
Aperol, witte wijn, rode wijn, rosé, champagne, diverse bieren, 
longdrinks, cocktails, sterke drank, likeuren)

 PHigh Tea: eenmaal per trip een selectie van zoete en hartige 
lekkernijen zoals scones, sandwiches, cupcakes, chocolaatjes, 
macarons en exclusieve theesoorten

 Pdagelijks aangevulde minibar in de kajuit

 Pwelkomstsekt in de kajuit

 Pherbruikbare VIVA-waterfles

 PWLAN, fooien aan boord

 Pbagageservice bij in- en ontschepen

 Phavengelden en btw

EXCLUSIEF
 PExcursies - lokale transfers - persoonlijke uitgaven - 
reisverzekeringen

Zin in een shoppingtour en sightseeing? Slenter door de 
Amsterdamse grachtengordel en trakteer uzelf op een 
Hollandse stroopwafel in de Grote Markthal van Rotter-
dam. Zweef over de Rijn van de ene metropool naar de 
andere en laat de charme van de grote steden zijn magie 
op je werken.

VAARROUTE
DAG HAVEN AANKOMST VERTREK

Dag 1 Antwerpen 14:30 20:30
Dag 2 Rotterdam 07:00 13:00

Dag 3 Düsseldorf
NORMALE PLAATS VOOR IN- 
EN ONTSCHEPEN

07:00 17:00

Dag 4 Amsterdam 09:30 22:00

Dag 5 Antwerpen 14:30 -

DEK CATEGORIE PRIJS P.P.*

Smaragd 2-Pers. kajuit (16m²)
[met klein vast raam]

€ 595,-

Rubin 2-Pers. kajuit (17m²) 
[met Frans balkon]

€ 695,-

Diamant 2-Pers. kajuit (17m²) 
[met Frans balkon]

€ 750,-

*Single-toeslag: op aanvraag.

V E R R U I M  J E  H O R I Z O N

RIVERCRUISES .be

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

Prijzen zijn cruise-only, 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.

ALL-INCLUSIVE RIVIERCRUISE VANUIT EN NAAR 
ANTWERPEN



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 25m² 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 18m² junior suites met 
een Frans balkon.

Het grootste deel van de kajuiten bestaat 
uit 2-persoonskajuiten met een oppervlak-
te van 17m². Deze hebben Franse balkons 
op de Diamant - en Rubin dekken en ra-
men op het Smaragd dek die niet kunnen 
worden 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
Crew 48 personen

Buitenkajuiten 88

Eerste afvaart 2022

Lengte 135 m

Breedte 11,45 m

Vlag Zwitserland

Het schip is volledig geklimatiseerd.

MS VIVA ONE �Gloednieuw schip
�All-inclusive

Düsseldorf  
Rijnlandse levensstijl tussen tradi-
tie en moderniteit - Düsseldorf in-
spireert met diversiteit! Hier raken 
kunst- en cultuurliefhebbers net zo 
in vervoering als winkelliefhebbers, 
hier maakt de mediahaven indruk 
met zijn moderne architectuur en 
de historische oude binnenstad. De 
oude binnenstad maakt van Düssel-
dorf de „langste bar ter wereld“ met 
meer dan 250 gezellige pubs. Een 
wandeling langs de Königsallee, de 
wereldberoemde promenade, is een 
must. En precies in het midden: veel 
groen en de Rijn met zijn boulevard 
om echt even op adem te komen.

Amsterdam 
Amsterdam is een ontzettend geva-
rieerde stad. Het is oud en toch mo-
dern, ontspannen en toch bruisend, 
en kunstzinnig, maar ook commer-
cieel. Met bijna 7.500 beschermde 
gebouwen heeft het de hoogste 
concentratie aan historische monu-
menten van het hele land. Wanneer 
uw Rijncruise Amsterdam aandoet, 
kunt u om elke hoek een stukje ge-
schiedenis ontdekken.

Rotterdam
Rotterdam is na Amsterdam de 
grootste stad van Nederland. Het 
staat bekend als ‘Manhattan aan de 
Maas’ en heeft een meer stedelijke, 
internationale sfeer dan waar dan 
ook in het hele land. In de afgelopen 
jaren is Rotterdam een centrum voor 
architectuur geworden - de grote, 
door architecten ontworpen huizen 
getuigen van de moderniteit van de 
stad. Met een beetje geluk ziet u tij-
dens uw dagje Rotterdam andere 
cruiseschepen, aangezien de groot-
ste zeehaven van Europa een belang-
rijk vervoersknooppunt is.


