RI VE R C R U I S E S . b e

Valentijns
C
VIER VALENTIJN MET DE GLOEDNIEUWE MS VIVA ONE
r
uise
BUSREIS + ALL-INCLUSIVE RIVIERCRUISE
€599,- P.P.
VERRUIM JE HORIZON

VANAF SLECHTS
INCL. KLEINE VALENTIJNSVERRASSING VOOR IEDEREEN
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Vier Valentijn op het water [MS VIVA ONE - 5*]

5 dagen vanaf 599,- € p.p.

REISDATUM: 12-16 februari 2023
Beleef Valentijn tijdens deze tocht door één van de
mooiste streken van Duitsland. De Rheingau heeft cultureel, landschappelijk en historisch veel te bieden. Tijdens
deze tocht slingert de Rijn langs kastelen, kloosters en
wijngebieden van Düsseldorf tot Rüdesheim. Het hoogtepunt van onze reis is de Loreley, omgeven door verhalen en mythen. Een geweldige reis om je aan de romantiek over te geven.
VAARROUTE
DAG

HAVEN

AANKOMST

VERTREK

Dag 1

Busreis naar Düsseldorf en
inscheping op de Viva One.

Düsseldorf
Dag 2 Boppard

10:00

17:00
-

Dag 3 Boppard
Rüdesheim
Dag 4 Bonn
Keulen
Dag 5 Düsseldorf

12:30
04:30
14:00
01:00

08:00
21:00
12:00
22:00
-

Ontscheping na het ontbijt en
busreis naar huis.

DEK

CATEGORIE

Smaragd

2-Pers. [vast venster]

€ 599,-

Rubin

2-Pers. [Frans balkon]

€ 699,-

Diamant

2-Pers. [Frans balkon]

€ 769,-

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

PRIJS P.P.

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.

Düsseldorf

Rüdesheim

Keulen

Rijnlandse levensstijl tussen traditie en moderniteit - Düsseldorf inspireert 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 Düsseldorf 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.

Het pittoreske stadje Rüdesheim ligt
direct aan de Rijn in Hessen en heeft
tal van bezienswaardigheden, zoals de
beroemde Drosselgasse met tal van
wijnbars, maar ook een kasteel, een
martelmuseum met middeleeuwse
martelwerktuigen en de geschiedenis
van de Inquisitie. Een kabelbaan gaat
omhoog naar het Niederwald-monument, dat zich boven de stad bevindt.
Vanaf hier kunt u een prachtige wandeling maken door ongerepte bosgebieden en dan komt u bij de stoeltjeslift
die rechtstreeks naar Assmannshausen
leidt. Deze ligt ook aan de Rijn.

Keulen is een onafhankelijke stad
in Noordrijn-Westfalen, een van de
weinige megasteden in de Bondsrepubliek Duitsland. De Dom van
Keulen is het herkenningspunt van
de stad, die direct aan de oevers van
de Rijn en het centraal station ligt.
Over de Rijn loopt een kabelbaan,
die een fantastisch uitzicht over de
stad biedt. De plaatselijke dierentuin
en het stadion zijn een echte attractie voor jong en oud. Het carnaval is
een belangrijk onderdeel en hoort
er net zo goed bij als een typische
brouwerij.
�Glo

MS VIVA ONE

De eerste nieuwbouw van de jonge riviercruise-operator VIVA Cruises, de VIVA
ONE, nodigt u uit om te genieten van momenten van welzijn aan boord.
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Alle kajuiten zijn perfect uitgerust met
flatscreen-tv, inclusief minibar, schoonheidsproducten van RITUALS®, föhn, kluis,
airconditioning, douche en toilet.

Op het Diamant dek bevinden zich vier
luxe suites van 25m² groot met een balkon
(circa 2m²) om van het prachtige uitzicht te
genieten.

SCHEEPSINFO
Passagiers
176 personen

Zowel op het Diamant dek als op het Rubin
dek bevinden zich 18m² junior suites met
een Frans balkon.

Buitenkajuiten

88

Eerste afvaart

2022

Het grootste deel van de kajuiten bestaat
uit 2-persoonskajuiten met een oppervlakte van 17m². Deze hebben Franse balkons
op de Diamant - en Rubin dekken en ramen op het Smaragd dek die niet kunnen
worden geopend.

Lengte

135 m

Breedte

11,45 m

Crew

Vlag

48 personen

Zwitserland

Het schip is volledig geklimatiseerd.

