
Contacteer Cruise Selection of uw reisagent 
river@cruiseselection.be | tel. +32 (0) 3 313 77 61 | www.rivercruises.be

Prijzen zijn cruise + vliegreis + transfers, 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.

Donau Classics 2023 [MS A-ROSA DONNA - 4*+]
8 dagen vanaf 1.876,- € p.p.

 29 APRIL TOT 6 MEI 2023 

DEK CATEGORIE OUDE PRIJS P.P. PROMO PRIJS P.P.

Dek 1 S - 2-Pers.
[vast raam]

€ 2.979,- € 1.876,-

Dek 1 A - 2-Pers.
[vast raam]

€ 3.189,- € 1.989,-

Dek 3 B - 2-Pers.
[panorama raam]

€ 3.509,- € 2.039,-

Dek 2 C - 2-Pers.
[Frans balkon]

€ 3.619,- € 2.199,-

INCLUSIEF
 PVliegreis van Brussel naar München en transfer naar 
Engelhartszell en retour

 PCruise volgens vaarschema

 PAccommodatie in de geboekte categorie

 PVolpension vanaf diner op de eerste dag tot en met ontbijt op 
de laatste dag

 PSchuimwijn, huiswijnen, tapbier, frisdranken, koffie en thee 
inbegrepen

 PWelkomstcocktail

 PAnimatieprogramma

 PMuziekprogramma

 PGebruik van de faciliteiten aan boord

 PBagageservice bij in- en ontschepen - havengelden - BTW.

EXCLUSIEF
 PExcursies - overige dranken - fooien - persoonlijke uitgaven - 
reisverzekeringen

Zou het niet mooi zijn om in één reis meerdere steden en 
landschappen te beleven en tot de ontdekking te komen 
dat elk van deze bestemmingen de reis de moeite waard 
zou hebben gemaakt? Welnu, dat is precies wat u zult 
ervaren tijdens deze riviercruise. In Bratislava ontmoeten 
renaissance en socialisme elkaar en gedijt sciencefiction 
naast barok. Boedapest - zo majestueus en toch zo eigen-
zinnig - met zijn ‘ruïne-cafés’ en voormalige scholen en 
fabrieken die zijn omgebouwd tot kantoren. Ook: Wenen. 
Deze stad, die lijkt op een oranje-roze banketbakkers-
creatie, is een andere stad waarvan de mix van oosterse, 
Duitse en Franse invloeden de bezoekers verliefd maakt.

VAARROUTE
DAG HAVEN AANKOMST VERTREK

Dag 1 Vliegreis naar München, transfer 
naar Engelhartszell en inscheping 
op de MS A-Rosa Donna om 16:00.

Engelhartszell  17:00
Dag 2 Wenen 13:00 -
Dag 3 Wenen - 18:30
Dag 4 Esztergom

Boedapest
08:00
15:00

10:30
-

Dag 5 Boedapest - 15:00

Dag 6 Bratislava 09:00 15:30

Dag 7 Krems
Melk

08:00
12:30

08:30
13:00

Dag 8 Engelhartszell
Ontscheping na het ontbijt, terugreis 
naar München en vliegreis naar 
Brussel.

07:00 -

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

RIVERCRUISES .be
�Sterk verlaagde prijs
�Vliegreis inbegrepen�A-Rosa all-inclusive-formule inbegrepen



Wat u ook zoekt op vakantie - u vindt het 
aan boord van de A-ROSA DONNA.

Geniet van uw riviercruise op de Donau, 
een van de langste rivieren van Europa. Hij 
stroomt in totaal door tien landen - meer 
dan enige andere rivier. Tijdens een Donau 
cruise kunt u verschillende steden en land-
schappen ervaren, van grote metropolen, 
zoals Wenen of Boedapest, tot de natuur-
lijke hoogtepunten van de Donau. Elke 
regio heeft zijn eigen karakteristieke flair, 
die niet alleen zichtbaar is in de havens en 
steden, maar ook in het omringende land-
schap.

FACILITEITEN:
• Ruim zonnedek met ontspannen sfeer
• Verwarmd buitenzwembad

• Shuffleboard, putting green en reuzen-
schaakbord

• Koffiespecialiteiten, wijnen en versnape-
ringen in de cafébar

• Grill station
• Casual kledingvoorschrift

SCHEEPSINFO
Lengte x breedte 124,5 m x 14,4 m
Buitenkajuiten 100

Passagiers max. 206 personen

Bouwjaar 2002

Rederij Neptun Werft GmbH, 
Warnemünde

Vlag Duitsland

Wenen  
Als je eenmaal een paar uur in We-
nen bent neergestreken, wil je niet 
meer zo snel weg. Je wilt de talloze 
cafés bezoeken, waar de traditionele 
Weense koffiehuiscultuur nog steeds 
leeft. En ook het grote verhaal rond 
de keizers, Sissi en de Habsburgers 
met hun pompeuze levensstijl draagt 
bij aan de fascinatie van deze stad. Of 
u kunt luisteren naar de klanken van 
de Weense klassieke muziek. Daar-
naast kan de Oostenrijkse hoofdstad 
ook op culinair gebied inspireren: 
niet voor niets konden de beroemde 
Wiener Schnitzel en de Sachertorte 
zich bijna overal ter wereld vestigen.

Esztergom 
Esztergom, ooit de hoofdstad van 
Hongarije, ligt pal aan de oever 
van de Donau en is direct vanaf de 
rivier te bewonderen. De kasteelto-
ren en de machtige basiliek vormen 
een prachtig gezicht, dat oprijst uit 
de steile oever van de Donau. Dit is 
een uitzicht dat u zeker wilt fotogra-
feren tijdens uw Donau cruise. Het is 
dus maar goed dat de schepen van 
A-ROSA zulke aangename zonne-
dekken hebben!

MS A-ROSA DONNA

Boedapest
Weet u hoeveel bruggen Boedapest 
heeft? Er zijn er zeven in totaal - en 
ze overspannen de rivier tussen de 
wijken Boeda en Pest. De bekend-
ste is waarschijnlijk de Széchenyi 
Kettingbrug. Bekijk de imposante 
bouwwerken van Boedapest zelf ter-
wijl u over de Donau vaart. En als u 
het zonnedek van uw A-ROSA-schip 
opgaat, hebt u ook een onbelem-
merd uitzicht op het beroemde par-
lementsgebouw van Boedapest. De 
perfecte manier om een prachtige 
stad te ervaren.


