
Adventcruise op de Rijn [MS VIVA ONE - 5*]
4 dagen vanaf € 550,- p.p.

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
 Pexclusieve verzorgingsproducten van Rituals
 PWLAN, fooien aan boord
 Pbagageservice bij in- en ontschepen
 Phavengelden en btw

EXCLUSIEF
 PVervoer naar en vanaf het begin- en eindpunt van de cruise - 
excursies - lokale transfers - persoonlijke uitgaven - reisverzekering

OPMERKINGEN
 PGegarandeerde Nederlandstalige begeleiding aan boord* - 
Nederlandstalige reisleiding - Dagelijkse infomeeting

* Nederlandstalige reisleiding aan boord bij minimaal 12 
deelnemers!

 4 TOT 7 DECEMBER 2023 

VAARROUTE
DAG HAVEN AANKOMST VERTREK

Dag 1 Inscheping op de Viva One.

Düsseldorf  - 23:59
Dag 2 Koblenz 14:30 23:00

Dag 3 Bonn
Keulen

02:30
14:30

13:00
23:00

Dag 4 Düsseldorf
Ontscheping na het ontbijt.

02:00 -

DEK CATEGORIE PRIJS P.P.

Smaragd 2-Pers. € 550,-
Rubin 2-Pers. [Frans balkon] € 650,-

Rubin Junior Suite [Frans balkon] € 750,- 

Diamant 2-Pers. [Frans balkon] € 695,-

Diamant Junior Suite [Frans balkon] € 850,-

Diamant Suite [balkon met 2 stoelen] € 950,-

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.

ALL-INCLUSIVEAAN BOORD

NEDERLANDSTALIGE REISLEIDING*

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

RIVERCRUISES .be

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.



Koblenz
Waar de Rijn en de Moezel samenko-
men, ligt Koblenz op een landtong 
die fascineert door zijn bewogen 
verleden. Archeologische vondsten 
uit de Romeinse tijd, het monument 
voor keizer Wilhelm I op de beroem-
de “Deutsches Eck” en de oude stad 
met de “Historiensäule” beschrijven 
de 2000-jarige geschiedenis van de 
stad. De kabelbaanrit over de Rijn 
naar de vesting Ehren-Breitstein 
biedt een adembenemend uitzicht 
op beide rivieren.  

Bonn  
Bonn is een stad in Noordrijn-West-
falen en is de voormalige hoofdstad 
van West-Duitsland. De oevers van 
de Rijn nodigen uit tot wandelen en 
bieden goed aangelegde fietspa-
den. De oude stad biedt traditionele 
winkels en filialen van grote merkna-
men. Niet ver weg is de kathedraal. 
Bonn wordt beschouwd als een uni-
versiteitsstad. De botanische tuin 
van de plaatselijke universiteit wordt 
niet alleen gebruikt voor onderzoek, 
maar is ook toegankelijk voor bezoe-
kers. Het “Haus der Geschichte” is 
gratis toegankelijk voor het publiek 
en vertelt het verhaal van de turbu-
lente geschiedenis van Duitsland.

Keulen
Keulen is een van de grote steden 
in Noordrijn-Westfalen en een van 
de weinige miljoenensteden in de 
Bondsrepubliek Duitsland. De Dom 
van Keulen is het herkenningsteken 
van de stad. Het ligt direct naast de 
Rijn en het centraal station. Een ka-
belbaan steekt de Rijn over en biedt 
een fantastisch uitzicht. De plaatselij-
ke dierentuin en het stadion zijn een 
echte attractie voor jong en oud. Het 
atypische carnaval is een belangrijk 
moment voor de stad en haar inwo-
ners.

MS VIVA ONE

De eerste nieuwbouw van de jonge ri-
viercruise-operator VIVA Cruises, de VIVA 
ONE, nodigt u uit om te genieten van mo-
menten van welzijn aan boord.

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

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

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

Alle kajuiten zijn perfect uitgerust met 
flatscreen-tv, inclusief minibar, schoon-
heidsproducten van RITUALS®, föhn, kluis, 
airconditioning, douche en toilet. 

SCHEEPSINFO
Passagiers 176 personen
Bemanning 48 personen

Buitenkajuiten 88

Eerste afvaart 2022

Lengte 135 m

Breedte 11,45 m

Vlag Zwitserland

Het schip is volledig geklimatiseerd.


