
Contacteer Cruise Selection of uw reisagent 
river@cruiseselection.be | tel. +32 (0) 3 313 77 61 | www.rivercruises.be

Prijzen zijn cruise + vliegreis + transfers, 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.

Donau-sonate [MS AMELIA - 4*+]
6 dagen vanaf 1.949,- € p.p.

AFVAARTEN 2023:
Seizoen A è Apr. 1, 8, 15, 22 - Sept. 30 - Okt. 7, 14 | Seizoen B è Apr. 29 - Mei 6, 13, 20, 27 - Jun. 3, 10, 
17, 24 - Jul. 1, 8, 15, 22, 29 - Aug. 5, 12, 19, 26 - Sept. 2, 9, 16, 23 | Seizoen C è Okt. 21, 28

INCLUSIEF
 PVliegreis van Zaventem naar München + transfer en retour 
 Pcruise volgens vaarschema
 Paccommodatie in geboekte categorie
 Pvolpension vanaf diner op de eerste dag tot en met ontbijt op 
de laatste dag aan boord
 Phuiswijnen, bier van het vat, alcoholvrij bier, frisdranken, koffie 
en thee aan boord
 Pwelkomstcocktail
 Pcaptain’s dinner
 Pmidnight snack
 Pentertainmentprogramma
 Pgebruik van de boordfaciliteiten
 Pbagageservice bij in- en ontschepen
 Phavengelden
 PBTW

EXCLUSIEF
 PExcursies - fooien - persoonlijke uitgaven - reisverzekeringen

VAARROUTE
DAG HAVEN AANKOMST VERTREK

Dag 1 Vliegreis naar München, transfer 
naar Passau en inscheping op de 
MS Amelia om 14:30.

Passau - 15:30
Dag 2 Dürnstein

Wenen
08:30
19:30

14:30
-

Dag 3 Wenen - 19:00
Dag 4 Esztergom

Boedapest
07:30
13:00

09:00
-

Dag 5 Boedapest - 14:00
Dag 6 Bratislava 08:00 14:00
Dag 7 Melk 08:00 14:00
Dag 6 Passau

Ontscheping na het ontbijt, transfer 
naar München en vliegreis naar 
Zaventem.

09:00 -

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

RIVERCRUISES .be
�Vliegreis inbegrepen
�Volpension aan boord�Incl. selectie van dranken aan boord�Alle Hoogtepunten langs de Donau

DEK CATEGORIE
PRIJS P.P.

SEIZOEN A SEIZOEN B SEIZOEN C

Neptun/achteraan B - 2-Pers. € 2.059,- € 2.229,- € 1.949,-
Neptun C - 2-Pers. € 2.169,- € 2.289,- € 2.059,-
Saturn D - 2-Pers. [Frans balkon] € 2.399,- € 2.739,- € 2.289,-
Orion E - 2-Pers. [Frans balkon] € 2.629,- € 2.969,- € 2.509,-
Neptun H - 1-Pers. € 2.849,- € 3.079,- € 2.629,-
Saturn I - 1-Pers. [Frans balkon] € 3.079,- € 3.299,- € 2.849,-



MS Amelia zet de maatstaf voor comfort en 
ruimte. De grote hutten, meestal met ramen 
van vloer tot plafond en Franse balkons, no-
digen u uit om te ontspannen en tot rust te 
komen. De chique kamers zijn lichtrijk, stijlvol 
maar niet overladen ingericht en bieden een 
aangename sfeer. Vernieuwend zijn de lange 
tafeltijden in de restaurants en in de bistro, zo-
dat u vroeger of later kunt eten, naargelang uw 
gewoonten, met vrije keuze van zitplaatsen.

MS Amelia heeft 4 passagiersdekken. Een 
gezellig restaurant, verdeeld over 3 niveaus, 
nodigt u uit voor ontbijt, lunch en diner. Het 
middengedeelte van het restaurant bereikt u 
via 6 treden. Lift (tussen de dekken Neptunus 
en Orion).

Panorama Lounge met bar, comfortabele Lido 
Bar op het achterschip met bistro, barbecue 
restaurant en buitenterras, atrium lobby over 
2 dekken met receptie, boetiek en excursie-

kantoor, leeshoek met boekenkast, sauna, 
stoombad, kleine fitnessruimte, wasservice. 

Groot zonnedek met klein zwembad, schaak-
bord, minigolf met 4 holes, ligstoelen, zitgroe-
pen en schaduwplekken en barservice, obser-
vatieterras bij de boeg.

SCHEEPSINFO
Lengte 135 m
Breedte 11,40 m

Diepgang 1,60 m

Passagiers 216 personen

Bemanning 42 personen
Rederij Scylla AG, Zwiterland; 

Seachefs (Hotelexploitatie)
Vlag Zwitserland

Het schip is volledig geklimatiseerd.

MS AMELIA

Wenen
Wenen heeft als geen andere grote 
stad een intact historisch stadsbeeld, 
gekenmerkt door prachtige gebou-
wen uit de barok en de Gründerzeit. 
Midden in het centrum werpt de go-
tische Stephansdom een schaduw 
over een stukje middeleeuwen. De 
paleizen en parken uit de Habsburg-
se tijd  geven de stad een keizerlijke 
uitstraling, verrijkt met prachtige ge-
bouwen uit de Art Nouveau periode. 
De boeiende mix van de Weense 
traditie en moderne restaurants en 
shoppingmogelijkheden geven de 
stad een unieke sfeer.

Boedapest 
Boedapest is echt een stad met dui-
zend gezichten; hier ontmoeten oud 
en nieuw elkaar in harmonie. Een 
rijke geschiedenis en een groots ar-
chitecturaal verleden maken van de 
stad een ware attractie. Boedapest 
ligt op beide oevers van de Donau 
en wordt ook wel de koningin van de 
rivier genoemd. Boeda, op de rech-
teroever, is het rustig heuvelachtig 
gebied met dan vooral de histori-
sche bouwwerken. Pest, op de lin-
keroever, is het moderne deel van de 
stad waar de meeste winkels liggen.

Melk 
Het dorpje Melk is een oud dorpje 
dat al ten tijden van de Romeinen 
bestond. Hoewel Melk vooral be-
kend is om de imposante barokke 
abdij (UNESCO-werelderfgoed), valt 
er toch veel meer te zien. Zo heeft 
Melk o.a. een zeer gezellig historisch 
centrum. Ook begint de Wachau 
hier, het mooiste stukje van de vallei 
van de Donau van Oostenrijk.


