
Ontdek het IJsselmeer [MS VIVA MOMENTS - 5*]
8 dagen vanaf € 1.550,- p.p.

 2 TOT 9 SEPTEMBER 2023 

VAARROUTE
DAG HAVEN AANKOMST VERTREK

Dag 1 Inscheping op de Viva Moments.

Düsseldorf  - 17:00
Dag 2 Amsterdam 09:00 -

Dag 3 Amsterdam
Hoorn

-
09:30

06:30
19:00

Dag 4 Rotterdam 06:00 19:30

Dag 5 Gent 09:30 20:00
Dag 6 Antwerpen 04:30 17:00
Dag 7 Nijmegen 09:00 15:00
Dag 8 Düsseldorf

Ontscheping na het ontbijt.
04:00 -

DEK CATEGORIE PRIJS  P.P.

Smaragd 2-Pers. € 1.550,-
Rubin 2-Pers. [Frans balkon] € 1.795,-

Rubin Junior Suite [Frans balkon] € 2.050,- 

Diamant 2-Pers. [Frans balkon] € 1.995,-

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

[Balkon met 2 stoelen]
€ 2.495,-

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.



Hoorn
De stad Hoorn ligt in het noorden 
van Nederland, niet ver van het IJs-
selmeer. Op het schiereiland ligt het 
stadscentrum met zijn vele winkel-
mogelijkheden. Er is een West-Fries 
museum, een spoorwegmuseum en 
er rijden treinen door de stad. In het 
Julianapark zijn veel zeldzame plan-
tensoorten te zien. Daarnaast heeft 
de stad twee beroemde kerken, de 
Koepelkerk en de Oosterkerk, direct 
gelegen in het centrum van de stad. 
Op de Grote Markt zijn veel winkels 
en kunt u heerlijke Hollandse kaas 
kopen.

Gent 
Manhattan van de Middeleeuwen, 
trotse stad, geheim van Vlaanderen, 
stad in bloei - er zijn al vele namen 
voor Gent gevonden en samen vor-
men ze een samenhangend beeld 
van deze stad. Want de charmante 
universiteitsstad verenigt dit alles en 
iedereen: inwoners, studenten en be-
zoekers. Vooral als je samen op de 
beroemde Graslei zit en de gevels 
van de gildehuizen bewondert. De 
Sint-Michielsbrug, met uitzicht op de 
“drie torens van Gent”, is een andere 
ansichtkaart. Vlaamse lekkernijen, zo-
als heerlijke frietjes en Belgisch bier, 
mag u bij een bezoek niet missen.

Nijmegen
De oudste stad van Nederland heeft 
een typisch Nederlandse sfeer met 
zijn gevelhuisjes, kleine winkeltjes en 
lekkernijen op de Grote Markt. In de 
smalle straatjes gaat geschiedenis en 
heden hand in hand. Daarom moe-
ten een bezoek aan de gotische St. 
Stevenskerk met zijn grafkelder en 
een wandeling door de winkelstraat 
Lange Hezelstraat deel uitmaken van 
het toeristisch programma. Daarna 
kunt u pauzeren en genieten van 
vers gebakken kibbelingen in het 
Kronenburger-park.

Met zijn 88 hutten kan de MS VIVA MO-
MENTS tot 176 passagiers aan boord her-
bergen.

Op het Diamant dek bevinden zich vier 
luxe suites met een oppervlakte van 24m² 
en een toegankelijk balkon, dat een prach-
tig uitzicht op de rivier biedt.  Op het Dia-
mant dek zijn er, net als op het Rubin dek, 
19m² Junior Suites met een Frans balkon. 
De meeste hutten zijn tweepersoonshut-
ten van 16m². Ze hebben een Frans balkon 
op het Diamant en Rubin dek en niet-ope-
nende ramen op het Smaragd dek.

Alle hutten zijn volledig uitgerust met 
flatscreen-tv, minibar inbegrepen, 
RITUALS® schoonheidsproducten, haar-

droger, kluis, airconditioning, douche en 
toilet. 

SCHEEPSINFO
Passagiers 176 personen
Bemanning 48 personen

Buitenkajuiten 88

Eerste afvaart 2018

Lengte 135 m

Breedte 11,45 m

Vlag Zwitserland

Het schip is volledig geklimatiseerd.

MS VIVA MOMENTS


