
Wereldsteden langs de Donau [MS VIVA TWO - 5*]
8 dagen vanaf € 1.550,- p.p.

 25 mei tot 1 juni 2023 

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!

VAARROUTE
DAG HAVEN AANKOMST VERTREK

Dag 1 Inscheping op de Viva Two.

Wenen - 22:00
Dag 2 Esztergom

Boedapest
11:00
22:00

18:30
-

Dag 3 Boedapest - 18:00

Dag 4 Bratislava 12:00 22:00

Dag 5 Krems 10:00 17:00

Dag 6 Linz 09:00 23:00

Dag 7 Engelhartszell 04:30 12:00

Dag 8 Wenen
Ontscheping na het ontbijt.

06:00 -

DEK/LIGGING CATEGORIE PRIJS  P.P.

Smaragd 2-Pers. € 1.550,-
Rubin/achteraan 2-Pers. [Frans balkon] € 1.695,-

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

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

Diamant Suite [Frans balkon] € 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.

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.



Boedapest
De “Parel van de Donau” of “Parijs 
van het Oosten”? Zeker is dat er in 
Boedapest veel te ontdekken valt! 
Allereerst kunt u in de verte het 
Parlementsgebouw bewonderen. 
Gelegen aan de oever, is het een 
emblematisch monument van de 
Hongaarse hoofdstad. De imposante 
Kettingbrug nodigt u uit om de dis-
tricten Boeda en Pest te verkennen, 
vol Art Nouveau gebouwen, brede 
lanen en thermale baden met een rij-
ke geschiedenis. Geniet na het proe-
ven van hun heerlijke culinaire spe-
cialiteiten van het adembenemende 
uitzicht vanaf de kasteelheuvel.  

Bratislava 
De hoofdstad van Slowakije ligt op 
de grens met Oostenrijk en Honga-
rije. Het heeft ongeveer 450.000 in-
woners. De oude stad van Bratislava 
dateert uit de 18e eeuw en is met zijn 
voetgangerszone een uitnodigende 
plek om rond te wandelen. Cafés en 
bars serveren het beroemde donke-
re bier van de stad. Het symbool van 
Bratislava - het kasteel met het beste 
uitzicht over de stad en de Donau - 
ligt op een heuvel.

De MS VIVA TWO is de tweede nieuwbouw 
van VIVA Cruises en nodigt met 95 hutten 
tot 190 passagiers uit tot gezellige mo-
menten aan boord.

Op het Diamant dek bevinden zich acht luxe 
suites, die met een oppervlakte van 24 m² 
en een Frans balkon uitnodigen om van het 
prachtige uitzicht te genieten. Zowel op het 
Diamant dek als op het Rubin dek zijn er 
2-persoonshutten van 15 m² met een Frans 
balkon. Op het Smaragd dek hebben de 
2-persoonshutten ramen die niet geopend 
kunnen worden.

Alle hutten zijn perfect uitgerust met 
flatscreen-tv, inbegrepen minibar, Nes-
presso®-apparaat, schoonheidsproducten 
van RITUALS®, haardroger, kluis, aircondi-

tioning, douche en toilet en laten niets te 
wensen over.

SCHEEPSINFO
Passagiers 190 personen
Bemanning 52 personen

Buitenkajuiten 95

Eerste afvaart 2023

Lengte 135 m

Breedte 11,45 m

Dekken 3

Het schip is volledig geklimatiseerd.

MS VIVA TWO

Wenen
De hoofdstad van Oostenrijk ademt de 
charme van het voormalige keizerlijke 
paar Franz Joseph I en Elisabeth, be-
kend als Sissi. Het prachtig gebouwde 
paleis Schönbrunn met zijn indrukwek-
kende tuin en de aangrenzende die-
rentuin zijn de must-sees van Wenen. 
Een bezoek aan de Stephansdom, het 
Sacher Café en het pretpark Prater ge-
ven u het beste van de Oostenrijkse 
cultuur en geschiedenis.


