
Hoogtepunten van de Moezel [MS VIVA TIARA - 4*+]
5 dagen vanaf € 750,- p.p.

 24 TOT 28 SEPTEMBER 2023 

VAARROUTE
DAG HAVEN AANKOMST VERTREK

Dag 1 Inscheping op de Viva Tiara.

Koblenz  - 18:00
Dag 2 Beilstein

Zell
03:30
15:00

12:30
-

Dag 3 Zell
Bernkastel

-
12:30

07:00
21:00

Dag 4 Cochem
Koblenz

07:00
21:30

14:00
-

Dag 5 Koblenz
Ontscheping na het ontbijt.

- -

DEK/LIGGING CATEGORIE PRIJS  P.P.

Smaragd 2-Pers. € 750,- 
Rubin/achteraan 2-Pers. [Frans balkon] € 895,- 

Rubin 2-Pers. [Frans balkon] € 950,-

Rubin Junior Suite [Frans balkon] € 1.095,- 

Diamant 2-Pers. [Frans balkon] € 1.050,-

Diamant Junior Suite [Frans balkon] € 1.195,-

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.

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!

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.



Bernkastel  
Talrijke vakwerkhuizen sieren de stad 
Bernkastel, die direct aan de Moe-
zel ligt. Op de top van de heuvel 
staat het kasteel met een restaurant, 
en in de oude stad zijn veel kleine 
winkeltjes en boetiekjes. De Moe-
zel nodigt uit tot een onvergetelijke 
boottocht, maar ook tot kajakken of 
kanoën. Bernkastel staat bekend om 
zijn ideale ligging en pittoreske stad-
je. Samen met Kues vormt het een 
dubbelstad aan de linker- en rechter-
oever van de Moezel.

Cochem 
Cochem is de kleinste districts-
hoofdstad van Duitsland en ligt in 
de deelstaat Rijnland-Palts. Cochem 
staat bekend om zijn wijnbouw en 
zijn pittoreske binnenstad. De stad 
biedt een indrukwekkend uitzicht 
op de omringende wijngaarden. De 
Reichsburg, het herkenningsteken 
van de stad, is al duidelijk zichtbaar 
in de verte. In de oude stad, gepla-
veid met stenen, is het aangenaam 
wandelen en zijn fontein in het cen-
trum nodigt uit tot een break.

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. 

De MS VIVA TIARA, gerenoveerd in 2020, 
heeft 76 hutten en biedt plaats aan 152 gas-
ten die kunnen genieten van pure ontspan-
ning en welzijn aan boord.

Het merendeel van de hutten op de Dia-
mant, Rubin en Smaragd dekken zijn twee-
persoonshutten met een oppervlakte van 
15 m². De hutten op de Diamant en Rubin 
dekken hebben een Frans balkon met een 
prachtig uitzicht op het landschap. Op het 
Diamant dek zijn er twee extra Junior Suites 
van 19 m², die ook een Frans balkon hebben. 
Het Rubin dek heeft twee iets kleinere Junior 
Suites van 17 m², ook met een Frans balkon. 
De hutten op het Smaragd dek hebben ra-
men die niet open kunnen.

Alle hutten zijn volledig uitgerust met een 
flatscreen-tv, inbegrepen minibar, Nespres-
so®-apparaat, RITUALS®-schoonheidspro-
ducten, haardroger, kluis, airconditioning, 
douche en wc.

Op MS VIVA TIARA kunnen gasten naast het 
hoofdrestaurant Riverside genieten van een 
bistro die is inbegrepen in de VIVA All-inclu-
sive, evenals een wellnessruimte met onder 
andere een sauna en een stoombad.

SCHEEPSINFO
Passagiers 152 personnes
Bemanning 36 personnes

Buitenkajuiten 76

Bouwjaar 2006 
(gerenoveerd in 2020)

Lengte 110 m

Breedte 11,45 m

Dekken 3

Het schip is volledig geklimatiseerd.

MS VIVA TIARA


