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Metropolen aan de Donau [MS VIVA TWO - 5*]

8 dagen vanaf € 1.550,- p.p.
REISDATA 2023
Mei 5, 25 - Jun. 1

INCLUSIEF

VAARROUTE
DAG

HAVEN

AANKOMST

VERTREK

Dag 1

Inscheping op de Viva Two.

Wenen
Dag 2 Esztergom
Boedapest
Dag 3 Boedapest

11:00
22:00
-

22:00
18:30
18:00

Dag 4 Bratislava

12:00

22:00

Dag 5 Krems

10:00

17:00

Dag 6 Linz

09:00

23:00

Dag 7 Engelhartszell

04:30

12:00

Dag 8 Wenen

06:00

-

Ontscheping na het ontbijt.

P cruise volgens vaarschema
P accommodatie in geboekte categorie
P volpension met ontbijtbuffet, lunch, diner (gastronomische
meergangenmenu‘s, geserveerd aan tafel) en snacks met vrije
tafelkeuze en flexibele eettijden
P de 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)
P High Tea: eenmaal per trip een selectie van zoete en hartige
lekkernijen zoals scones, sandwiches, cupcakes, chocolaatjes,
macarons en exclusieve theesoorten
P dagelijks aangevulde minibar in de kajuit
P welkomstsekt in de kajuit
P herbruikbare VIVA-waterfles
P WLAN, fooien aan boord

DEK/LIGGING

CATEGORIE

PRIJS P.P.

Smaragd

2-Pers.

€ 1.550,-

Rubin/achteraan 2-Pers. [met Frans balkon]

€ 1.695,-

Rubin

2-Pers. [met Frans balkon]

€ 1.795,-

Diamant

2-Pers. [met Frans balkon]

€ 1.995,-

Suite [met Frans balkon]

€ 2.495,-

Diamant
VOOR UW GEMAK

P bagageservice bij in- en ontschepen
P havengelden en btw

EXCLUSIEF

P Excursies - lokale transfers - persoonlijke uitgaven reisverzekeringen

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.

Boedapest

Bratislava

Melk

“Parel van de Donau” of “Parijs van
het Oosten”? Eén ding is zeker, Boedapest heeft veel te bieden! Al van
verre begroet het parlementsgebouw
aan de oever van de rivier de bezoekers en laat de Hongaarse hoofdstad
schitteren in haar oude luister. De imposante Kettingbrug nodigt u uit om
de wijken Boeda en Pest te verkennen, die versierd zijn met Art Nouveau
gebouwen, brede lanen en thermale
baden met een rijke geschiedenis. Na
een stukje van de beroemde Baumkuchen kunt u nog beter genieten van
het adembenemende uitzicht vanaf
de Burchtheuvel met het slotpaleis en
het indrukwekkende Vissersbastion.

De hoofdstad van Slowakije ligt op
de grens met Oostenrijk en Hongarije. Het heeft ongeveer 450.000
inwoners. De oude stad van Bratislava dateert uit de 18e eeuw en is
dankzij de autovrije zone een uitnodigende plek om rond te wandelen.
Het beroemde donkere bier van de
stad wordt geschonken in de cafés
en bars. Het symbool van Bratislava
- het kasteel van Bratislava - ligt op
een heuvel. Vanaf het terras heeft u
het beste uitzicht op de stad en de
Donau.

Melk heeft een mooie naam gekregen: de poort naar de Wachau. Wie
de historische stad aan de Donau
nadert, ontdekt al vroeg de hoog
boven de rivier gelegen abdij van
Melk. De abdij maakt deel uit van
het UNESCO-werelderfgoed en is
in alle seizoenen een bezoek waard.
Het indrukwekkende barokensemble
wordt sinds het jaar 1089 verzorgd
door de monniken van de benedictijnenorde. Cultuur, geloof en wetenschap komen samen in de prachtige
kamers van het klooster.

MS VIVA TWO

De MS VIVA TWO is de tweede nieuwbouw
van VIVA Cruises en nodigt met 95 hutten
tot 190 passagiers uit tot gezellige momenten aan boord.

RITUALS®, haardroger, kluis, airconditioning, douche en toilet en laten niets te wensen over.

Op het Diamant dek bevinden zich acht
luxe suites, die met een oppervlakte van 24
m² en een Frans balkon uitnodigen om van
het prachtige uitzicht te genieten. Zowel op
het Diamant dek als op het Rubin dek zijn er
2-persoonshutten van 15 m² met een Frans
balkon. Op het Smaragd dek hebben de
2-persoonshutten ramen die niet geopend
kunnen worden.

SCHEEPSINFO
Passagiers
190 personen

Alle hutten zijn perfect uitgerust met flatscreen-tv, inbegrepen minibar, Nespresso®-apparaat, schoonheidsproducten van

Crew

52 personen

Buitenkajuiten

95

Eerste afvaart

2023

Lengte

135 m

Breedte

11,45 m

Dekken

3

Het schip is volledig geklimatiseerd.

