
Wintersprookje op de Main [MS VIVA TIARA - 4*+]
5-daagse mini-cruise vanaf € 595,- p.p.

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
 Pwelkomstchampagne in de cabine
 Pherbruikbare VIVA-waterfles
 PWLAN, fooien aan boord
 Pbagageservice bij in- en ontschepen
 Phavengelden en btw

EXCLUSIEF
 PExcursies - lokale transfers - persoonlijke uitgaven - 
reisverzekeringen

REISDATA 2022
Seizoen A è Nov. 24 | Seizoen B è Dec. 2, 10, 18, 26

Ga op reis naar de mooiste steden aan de Main. Het le-
vendige marktplein en de originele vakwerkhuizen van 
Wertheim nodigen u uit om te verkennen, terwijl de ge-
bouwen in rococostijl en de oude brug van Würzburg niet 
te missen zijn. Het idyllische Miltenberg rondt de steden-
trip prachtig af met het middeleeuwse Mildenburg.

VAARROUTE
DAG HAVEN AANKOMST VERTREK

Dag 1 Inscheping op de Viva Tiara.

Frankfurt  - 16:00
Dag 2 Wertheim 10:00 16:00

Dag 3 Würzburg 08:00 19:00

Dag 4 Miltenberg 13:00 19:00

Dag 5 Frankfurt
Ontscheping na het ontbijt.

09:00 -

DEK/LIGGING CATEGORIE 
PRIJS P.P.

SEIZOEN A SEIZOEN B

Smaragd 2-Pers. VOLGEBOEKT € 595,-
Rubin/achteraan 2-Pers. [met Frans balkon] € 595,- € 695,-
Rubin 2-Pers. [met Frans balkon] € 650,- € 750,- 
Rubin Junior Suite [met Frans balkon] € 750,- € 850,- 
Diamant 2-Pers. [met Frans balkon] € 695,- € 795,-
Diamant Junior Suite [met Frans balkon] VOLGEBOEKT € 950,-

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.

ALL-INCLUSIVEAAN BOORD



Wertheim  
Het kleine stadje Wertheim ligt waar de 
rivier de Tauber in de Main uitmondt. 
Schitterende vakwerkhuizen kenmerken 
de vorm van het marktplein. Een van de 
bezienswaardigheden van de stad is de 
parochiekerk, die dateert uit de gotische 
tijd. De graven van Wertheim, die hier 
van de 15e tot de 18e eeuw regeerden, 
vonden hun laatste rustplaats in het bin-
nenland. Andere toeristische attracties 
zijn onder meer het Glasmuseum en een 
statig kasteel op een heuvel hoog boven 
de stad.

Würzburg 
Het herkenningspunt van de stad, de 
vesting Marienberg, die al van ver te 
zien is, torent hoog boven de Main uit. 
Eeuwenlang was het de zetel van de 
prins-bisschoppen van Würzburg. Zelfs 
de wandeling over de oude hoofdbrug 
met zijn grote stenen beelden is een er-
varing. Vanaf de Marienberg opent zich 
een prachtig panoramisch uitzicht over 
de wijngaarden en de torens van onge-
veer 60 kerken. De residentie Würzburg, 
het stadspaleis van de prins-bisschop-
pen, werd in 1981 door de UNESCO op 
de werelderfgoedlijst geplaatst. Een be-
zoek aan het barokke paleizencomplex 
aan de rand van de binnenstad onthult 
de binnentuin als groen juweel.

Miltenberg
De mooie stad Miltenberg ging al in 
1237 de geschiedenis in en kende al 
snel grote welvaart. Het stadje aan de 
Mainschleife betovert met de mooiste 
vakwerkhuizen, de beroemde poortto-
ren “Schnatterloch“ en waarschijnlijk de 
oudste herberg van Duitsland. Wallen-
stein verbleef hier. Statige vakwerkgevels 
vormen het onmiskenbare decor van het 
middeleeuwse marktplein. De Milden-
burg torent hoog boven het idyllische 
stadje op de berg uit. De Romeinen wa-
ren tot dit punt op de Main opgeschoven 
en hadden het strategisch belangrijke 
punt met een fort beveiligd.

Op de MS VIVA TIARA, pas gerenoveerd in 
2020, zorgen 76 exclusief ingerichte hutten 
voor 152 gasten voor ontspannen momen-
ten van welzijn. De meeste hutten op de 
Diamant, Rubin en Smaragd dekken zijn hut-
ten met 2 bedden van 15 m², van waaruit u 
via een Frans balkon kunt genieten van het 
voorbijtrekkende landschap op het Diamant 
en Rubin dek. Er zijn ook twee junior suites 
van 19 m² op het Diamant dek, die ook een 
Frans balkon hebben. Het Rubin dek heeft 
twee iets kleinere junior suites van 17 m², 
eveneens met een Frans balkon. De hutten 
op het Smaragd dek hebben ramen die niet 
kunnen worden geopend. Alle hutten zijn 
perfect uitgerust met flatscreen-tv, inclusief 
minibar, Nespresso®-apparaat, schoon-
heidsproducten van RITUALS®, föhn, kluis, 
airconditioning, douche en toilet. Een lift ver-

bindt de lobby met het Diamant dek, Rubin 
dek en het restaurant. Op de MS VIVA TIARA 
vind je, naast het hoofdrestaurant Riverside, 
een bistro inbegrepen in de VIVA All-Inclusi-
ve, evenals een wellnessruimte met sauna en 
stoombad en het zonnedek met whirlpool en 
vele ligstoelen en andere zitjes.

SCHEEPSINFO
Passagiers 152 personen
Bemanning 36 personen

Buitenkajuiten 76

Bouwjaar 2006 
(gerenoveerd 2020)

LengtexBreedte 110 m x 11,45 m

Vlag Zwitserland

Het schip is volledig geklimatiseerd.

MS VIVA TIARA


