
Rijn en Maas [MS VIVA TIARA - 4*+]
8 dagen vanaf € 1.250,- p.p.

REISDATA 2023
Jun. 24 - Jul. 1, 8, 15, 22, 29 - Aug. 5, 12, 19 

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

VAARROUTE
DAG HAVEN AANKOMST VERTREK

Dag 1 Inscheping op de Viva Tiara.

Düsseldorf - 17:00
Dag 2 Nijmegen 01:00 13:00

Dag 3 Maastricht 05:30 22:00

Dag 4 Roermond
Venlo

04:30
17:00

13:00
-

Dag 5 Venlo - 15:00

Dag 6 Gorinchem
Dordrecht

03:30
14:30

13:00
20:30

Dag 7 Arnhem 06:00 17:00

Dag 8 Düsseldorf
Ontscheping na het ontbijt.

05:30 -

DEK/LIGGING CATEGORIE PRIJS  P.P.

Smaragd 2-Pers. € 1.250,-
Rubin/achteraan 2-Pers. [met Frans balkon] € 1.550,-

Rubin 2-Pers. [met Frans balkon] € 1.650,- 

Rubin Junior Suite [met Frans balkon] € 1.950,- 

Diamant 2-Pers. [met Frans balkon] € 1.795,-

Diamant Junior Suite [met Frans balkon] € 2.150,-

VOOR UW GEMAK
 WIJ BOEKEN OOK GRAAG UW PRIVÉ-TRANSFERS VAN HUIS 
NAAR HET SCHIP EN TERUG. 
NEEM CONTACT MET ONS OP ALS U EEN OFFERTE WILT.

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.

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

RIVERCRUISES .be
ALL-INCLUSIVEAAN BOORD



Maastricht 
Maastricht is een universiteitsstad in 
het uiterste zuiden van Nederland. 
De stad wordt gekenmerkt door haar 
middeleeuwse architectuur en leven-
dige culturele scène. In de geplavei-
de oude stad bevinden zich de goti-
sche Sint-Janskerk en de Romaanse 
Sint-Servaasbasiliek met een belang-
rijke collectie sacrale kunst. Aan de 
oevers van de Maas, die door het 
stadscentrum stroomt, staat het futu-
ristische Bonnefantenmuseum voor 
Schone Kunsten.

Gorinchem
Gorinchem is een absolute basti-
onstad. Tijdens een wandeling door 
de stad ontdekt u de vele vesting-
muren die tot op heden bewaard zijn 
gebleven en uitstekend te bezichti-
gen zijn vanaf het wandelpad. Hoe-
wel er veel historische bouwwerken 
bewaard zijn gebleven, bestaat er 
van de vier stadspoorten die ooit 
werden gebouwd nog maar één - de 
Dalempoort. Naast de overgebleven 
vestingwerken biedt Gorinchem nog 
vele andere bezienswaardigheden 
die een bezoek aan Gorinchem de 
moeite waard maken.    

Dordrecht
De Nederlandse stad Dordrecht is 
een voormalige handelsstad dankzij 
haar ligging aan het water. Dit ver-
leden is nog steeds voelbaar in de 
stad. In de historische binnenstad, 
aan de haven of in een van de vele 
musea. Ook de Grote Kerk en het 
13e eeuwse Augustijner klooster zijn 
de moeite waard. Een wandeling 
door Dordrecht is de beste manier 
om de geschiedenis van de stad te 
ontdekken.  

Op de MS VIVA TIARA, pas gerenoveerd in 
2020, zorgen 76 exclusief ingerichte hutten 
voor 152 gasten voor ontspannen momen-
ten van welzijn. De meeste hutten op de 
Diamant, Rubin en Smaragd dekken zijn hut-
ten met 2 bedden van 15 m², van waaruit u 
via een Frans balkon kunt genieten van het 
voorbijtrekkende landschap op het Diamant 
en Rubin dek. Er zijn ook twee junior suites 
van 19 m² op het Diamant dek, die ook een 
Frans balkon hebben. Het Rubin dek heeft 
twee iets kleinere junior suites van 17 m², 
eveneens met een Frans balkon. De hutten 
op het Smaragd dek hebben ramen die niet 
kunnen worden geopend. Alle hutten zijn 
perfect uitgerust met flatscreen-tv, inclusief 
minibar, Nespresso®-apparaat, schoon-
heidsproducten van RITUALS®, föhn, kluis, 
airconditioning, douche en toilet. Een lift ver-
bindt de lobby met het Diamant dek, Rubin 

dek en het restaurant. Op de MS VIVA TIARA 
vind je, naast het hoofdrestaurant Riverside, 
een bistro inbegrepen in de VIVA All-Inclusi-
ve, evenals een wellnessruimte met sauna en 
stoombad en het zonnedek met whirlpool en 
vele ligstoelen en andere zitjes.

SCHEEPSINFO
Passagiers 152 personen
Bemanning 36 personen

Buitenkajuiten 76

Bouwjaar 2006 
(gerenoveerd 2020)

LengtexBreedte 110 m x 11,45 m

Vlag Zwitserland

Het schip is volledig geklimatiseerd.

MS VIVA TIARA


