
Op de Rijn naar de Elzas [MS VIVA ONE - 5*]
8 dagen vanaf 1.550,- € p.p.

 10 TOT 17 JUNI 2023 
 12 TOT 19 AUGUSTUS 2023 

VAARROUTE
DAG HAVEN AANKOMST VERTREK

Dag 1 Inscheping op de Viva One.

Düsseldorf - 17:00
Dag 2 Koblenz

Boppard
07:30
16:00

13:30
-

Dag 3 Boppard
Mainz

-
15:00

08:00
21:00

Dag 4 Mannheim
Speyer

03:30
15:00

12:30
21:30

Dag 5 Straatsburg/Kehl 09:00 23:00
Dag 6 Rüdesheim 14:00 -
Dag 7 Rüdesheim

Düsseldorf
-

14:00
02:00

-
Dag 8 Düsseldorf

Ontscheping na het ontbijt.
- -

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 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.



Boppard 
De stad Boppard ligt in het Boven 
Midden-Rijndal. Het is een charmant 
stadje met veel winkels, een mooi 
centrum en een imposante middel-
eeuwse toren. Het kasteel staat, zo-
als vele in dit dal, majestueus boven 
de kleine stad aan de Rijn. Je waant 
je terug in de Middeleeuwen. Bop-
pard is met de andere steden in 
Hessen verbonden door een kleine 
veerboot. Er is geen enkele brug 
tussen Mainz en Koblenz, omdat het 
Boven-Rijndal tot het UNESCO-we-
reldcultuurerfgoed behoort.

Speyer
De 2000 jaar oude stad Speyer is 
als een openluchtmuseum: haar ge-
schiedenis is bij elke stap zichtbaar. 
Met haar grote kathedraal is de stad 
trots op haar bevoorrechte ligging in 
het hart van Europa. Bezoekers van 
de kathedraal moeten ook de trap-
pen afdalen die naar het graf van de 
keizer leiden. Bijna alle belangrijke 
bezienswaardigheden van de voor-
malige keizerlijke stad liggen in het 
hart van de stad, waardoor ze tijdens 
een wandeling goed te zien zijn.

Straatsburg
Vanaf de eerste minuut betovert de 
Franse stad Straatsburg met haar 
kleurrijke vakwerkhuizen, Wilhelmi-
naanse architectuur, trendy nieuwe 
wijken en boeiende musea. In de 
pittoreske wijk La Petite France kunt 
u perfect genieten van het moment 
met een tarte flambée. Bezoek ver-
volgens de imposante kathedraal 
voor een reis terug in de tijd naar het 
gotische tijdperk. Als u geen hoog-
tevrees hebt, mag u de 332 treden 
naar het observatieplatform niet mis-
sen, waar u in de verte de Vogezen 
en het Zwarte Woud kunt zien.

De eerste nieuwbouw van de jonge rivier-
cruise-operator VIVA Cruises, de VIVA ONE, 
nodigt u uit om te genieten van momenten 
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 ge-
nieten.

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 oppervlakte 
van 17m². Deze hebben Franse balkons op 
de Diamant - en Rubin dekken en ramen 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
Crew 48 personen

Buitenkajuiten 88

Eerste afvaart 2022

Lengte 135 m

Breedte 11,45 m

Vlag Zwitserland

Het schip is volledig geklimatiseerd.

MS VIVA ONE


