
Heerlijk ertussenuit op het water [MS VIVA ONE - 5*]
5 dagen vanaf 499,- € p.p.

REISDATUM: 31 januari-4 februari 2023

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.

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

RIVERCRUISES .be

INCLUSIEF
P Busreis  heen en terug (mogelijke opstapplaatsen: Oostende, 

Gentbrugge, Antwerpen en Hasselt).
P Cruise volgens vaarschema
P Volpension met ontbijtbuffet, lunch, diner (gastronomische 

meergangenmenu‘s, geserveerd aan uw tafel) en snacks met 
vrije tafelkeuze en flexibele tijdstippen voor de maaltijden.

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

P High Tea: eenmaal per trip een selectie van zoete en hartige 
lekkernijen zoals scones, sandwiches, cupcakes, chocolaatjes, 
macarons en diverse soorten thee

P dagelijks vers gevulde minibar in de cabine (water, frisdranken 
en bier)

P Welkomst-Sekt in de cabine
P herbruikbare VIVA-waterfles
P WLAN, fooien aan boord en havengelden

EXCLUSIEF
P Excursies - persoonlijke uitgaven - reisverzekeringen

De Rijn is niet alleen sensationeel, maar ook prachtig ro-
mantisch. Geniet van een wandeling door de oude stad 
van Koblenz, de plaats waar de Rijn de Moezel kust. Een 
rit door de Loreley langs de fascinerende krijtrotsen zal u 
betoveren en verbazen. Trakteer uzelf op een traditionele 
Frankfurter Grüne Sosse in de Hessische hoofdstad. Het 
culturele hoogtepunt van deze reis is de 2000 jaar oude 
stad Speyer, waarvan de huizen talloze verhalen vertel-
len. Absolute tip: een bezoek aan de Dom van Speyer en 
het Techniekmuseum.

VAARROUTE
DAG HAVEN AANKOMST VERTREK

Dag 1 Busreis naar Düsseldorf en 
inscheping op de Viva One.

Düsseldorf - 18:00
Dag 2 Koblenz 08:30 14:30

Dag 3 Frankfurt 05:30 18:30

Dag 4 Speyer 09:00 15:00

Dag 5 Düsseldorf
Ontscheping na het ontbijt en 
busreis naar huis.

09:00 -

DEK CATEGORIE PRIJS P.P.

Smaragd 2-Pers. [vast venster] € 499,-
Rubin 2-Pers. [Frans balkon] € 599,-

Diamant 2-Pers. [Frans balkon] € 669,-

WINTERPROMOTIE MET DE GLOEDNIEUWE MS VIVA ONE 
BUSREIS + ALL-INCLUSIVE RIVIERCRUISE VANAF SLECHTS €499,- P.P.



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.

Koblenz 
De stad Koblenz ligt op de Duit-
se Hoek, waar de Moezel uitmondt 
in de Rijn. Het is de laatste stad in 
het Midden-Rijndal met zijn talrijke 
kastelen en een fietspad leidt van 
Mainz 100 km over het Rijndal naar 
Koblenz. De Duitse Hoek is het sym-
bool van de stad, maar dat geldt ook 
voor het kasteel en de kabelbaan 
die naar Ehrenbreitstein leiden, waar 
vroeger de BUGA-site was. Langs de 
Rijn zijn tal van bars en zomertuinen 
waar u bier kunt drinken en kunt ont-
spannen.

Frankfurt 
Frankfurt am Main wordt beschouwd 
als een bankstad met tal van hoog-
bouw in het stadscentrum die al van 
ver te zien is. De Main nodigt u uit 
naar bijzondere bestemmingen met 
rondvaartboten. De Römer is het 
stadhuis in het historische centrum 
van Frankfurt. Hier op de Römer-
berg staan   pittoreske vakwerkhuizen, 
waarvan sommige pas recentelijk zijn 
gereconstrueerd. Ook in de buurt is 
het huis waar Goethe werd geboren, 
het Goethe-huis en de Paulskirche, 
een gedenkteken voor het begin van 
de democratie.


