•

• UNIEK •

R IV E R C R U I S E S . b e

5 BEGELEIDE

U

K
E
I
UN INLGIË
BE

U
K • NIEK •
NIe

UNIEK • Un
i

ek

VERRUIM JE HORIZON

LUXE RIVIERCRUISES

IEK • UNIE
UN
K

+

+

+

DE DONAU TOT AAN HET ‘EISERNES TOR’
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MS VIVA TWO*****

Ervaar deze machtige rivier op z’n best
en ga mee tot aan de monding.

“Reizen in groep, met begeleiding in uw eigen taal, tegen
groepstarief en toch alle gewenste individuele vrijheid. Is dat
niet de ideale vorm van vakantie?”

13 dagen, vanaf € 3.180,- p.p.
Vertrekdatum: 16 juni 2023

Onze groepsreizen zijn reizen waarbij de meeste elementen
(vervoer, verblijf, maaltijden en excursies) zijn inbegrepen.
Voor onze Donaureizen is er zelfs nog een overnachting onderweg voorzien. Je reist in een gezelschap en onder begeleiding van een reisleider. Met luxe autocars (i.s.m. Carolus)
wordt u van onze speciaal geselecteerde opstapplaatsen tot
aan het schip gebracht.
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VAARSCHEMAOVERNACHTING HEENREISPASSAU
BRATISLAVAMOHÁCSBELGRADODONJI MILANOVAC
GOLUBACNOVI SADBOEDAPESTESZTERGOM
WENENMELKPASSAU

In de bus wordt u reeds verwelkomd door onze
Nederlandstalige reisleider/gids die de groep tijdens de
hele reis zal vergezellen. Tevens doet deze laatste ook de begeleiding tijdens de inbegrepen excursies (inkomgelden niet
altijd inbegrepen) die worden uitgevoerd met dezelfde luxe
autocar (deze autocar zal het cruiseschip tijdens de hele route
volgen). En uiteraard brengen we u na de cruise weer veilig
terug naar België.
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DE VOORDELEN VAN ONZE 5 UNIEKE
BEGELEIDE LUXE-CRUISES:
Je ziet veel in korte tijd;
Gezelligheid met de groep;
Je bent geen tijd kwijt aan de reisvoorbereiding, want alles
wordt voor je geregeld;
De Nederlandstalige reisbegeleider kent alle hotspots;
Je weet waar je aan toe bent; zowel qua programma als qua
budget;
Een groepsreis is comfortabel voor wat betreft accommodatie en vervoer.

Inclusief bij onze Luxe-cruises } heen- en terugreis per luxe
autocar - overnachting heenreis (enkel voor onze Luxe Donau-cruises) - alle excursies (exclusief eventuele inkomgelden)
met onze eigen Nederlandstalige deskundige reisbegeleiding
- cruise in het gekozen kajuittype - verblijf op basis van volpension vanaf diner op de dag van inscheping t/m ontbijt laatste
dag - all-inclusive dranken pakket van 10.00 uur tot middernacht - welkomstcocktail en farewell-(gala)diner - muziekprogramma aan boord - gebruik van de faciliteiten aan boord
- bagageservice van de kaai naar de kajuit en omgekeerd fooien voor het boordpersoneel - audioguide systeem - BTW,
wegen-, verblijf- en haventaksen.
Nota } Op-/afstapplaatsen zijn Oostende, Gentbrugge, St.Niklaas, Antwerpen, Mol en Hasselt. Autocarreis, excursies en
begeleiding in samenwerking met Carolus Premiumtours.
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ALLE HOOGTEPUNTEN LANGS DE DONAU
MS VIVA TWO*****

Kunst, literatuur en de “An der schönen blauen Donau”-wals,
maken van de schilderachtige Donau één van ’s werelds beroemdste waterwegen, met een enorme variëteit aan cultuur,
natuur en geschiedenis. Tijdens deze cruise genieten we o.a.
van het verbluffende landschap van de Wachau-vallei, verkennen we de kronkelende straatjes en historische kerken van het
middeleeuwse Bratislava en genieten we van de keizerlijke
pracht in Wenen en Boedapest. Op een zeer ontspannen manier aan boord van ons varend luxehotel ervaren we prachtige
uitzichten die onze zintuigen zullen prikkelen. Trakteer uzelf op
dit mooie stukje Donau door 4 even betoverende landen!
9 dagen, vanaf € 1.995,- p.p.
Vertrekdata 2023: Juni 9 | Juli 4, 26 | September 3
December 28  aangepaste vaarroute
VAARSCHEMAOVERNACHTING HEENREISPASSAUMELK
ESZTERGOMBOEDAPESTBRATISLAVAWENENLINZPASSAU

RHÔNE PANORAMA
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MS VIVA VOYAGE****

Ontdek de Rhône-regio van exclusieve wijngaarden en overblijfselen uit nagenoeg alle grootse tijdperken van de Europese
geschiedenis.
ruises

C
© VIVA

8 dagen, vanaf € 1.775,- p.p.
Vertrekdata 2023: Juni 17 | September 30

GmbH

VAARSCHEMALYONCHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
AVIGNONARLESVIVIERSLYONCHALON-SUR-SAÔNE
TOURNUSMÂCONLYON
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RHÔNE EN PROVENCE
MS VIVA VOYAGE****

Lyon, waar de Rhône en de Saône samenvloeien, is de perfecte setting om deze luxe riviercruise te starten richting de
Camargue. Terwijl u de zon ziet ondergaan in de rivier, geniet
u van uw glaasje Côte du Rhône aan boord van dit drijvend
‘rivierhotel’. Ontdek met ons deze wondermooie streek in het
zuiden van Frankrijk gekend om haar rijke geschiedenis en
enorme schat aan UNESCO-Werelderfgoed.
8 dagen, vanaf € 1.880,- p.p.
Vertrekdata 2023: Juli 29 | Augustus 12
VAARSCHEMALYONVIVIERSARLESMARTIGUES
AVIGNONTOURNONLYON
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ONTDEK DE RIJN VAN BAZEL TOT AMSTERDAM
MS VIVA ONE*****

Deze verrassende cruise start in het Zwitserse Bazel en eindigt in
Amsterdam. Op een zeer ontspannen manier aan boord van ons
varend Premium-hotel, de MS Viva One 5*, varen we langs de
weelderige landschappen op het grensgebied tussen Duitsland
en Frankrijk, richting Nederland. We verkennen o.a. Straatsburg,
Koblenz, Keulen en Amsterdam. Gezien het uitzonderlijke en
luxueuze karakter van dit schip is deze reis een waar cadeautje
voor uzelf. Trakteer uzelf op 8 dagen puur genot!
8 dagen, vanaf € 1.785,- p.p.
Vertrekdatum: 7 oktober 2023
VAARSCHEMABAZELBREISACHSTRAATSBURG/KEHL
MANNHEIMRÜDESHEIMKOBLENZLINZ
KEULENAMSTERDAM

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.

