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VERRUIM JE HORIZON

De Donau vanuit een andere hoek [MS VIVA THOMAS HARDY - 5*]
8-daagse cruise vanaf € 1.195,- p.p.
REISDATA 2022
Seizoen A è Okt. 2, 9 | Seizoen B è Okt. 16, 23
Dompel je onder in de herfstkleuren van de Donau en
ontdek de rivier vanuit een andere hoek. De prachtige
abdij van Melk en het historische Bratislava bieden een
pompeus begin van de reis, die u naar het idyllische
Dürnstein tussen de wijngaarden brengt. Geniet van
het adembenemende uitzicht over Linz vanaf de Pöstlingberg en laat u meeslepen door de geschiedenis van
Vilshofen en Regensburg. Een onvergetelijke reis – met
een verschil.
VAARROUTE
DAG

HAVEN

AANKOMST

VERTREK

Dag 1

Inscheping op de MS Thomas

Passau
Dag 2 Melk
Bratislava
Dag 3 Bratislava

07:00
23:30
-

17:00
13:00
17:00

Dag 4 Dürnstein
Ybbs
Dag 5 Ybbs
Linz
Dag 6 Vilshofen

07:30
19:00
08:00
06:00

13:30
01:00
19:00
12:00

Dag 7 Regensburg

02:30

20:30

Dag 8 Passau

08:00

-

Hardy.

Ontscheping na het ontbijt.

PRIJS P.P.

DEK

CATEGORIE

Smaragd

2-Pers.

€ 1.295,- € 1.195,-

Rubin

2-Pers. [met Frans balkon]

€ 1.550,- € 1.450,-

Rubin

Junior Suite [met Frans balkon]

€ 1.795,- € 1.695,-

Diamant

2-Pers. [met Frans balkon]

€ 1.750,- € 1.650,-

Diamant

Junior Suite [met Frans balkon]

€ 1.895,- € 1.795,-

Diamant

Balkon Suite [inloopbalkon met

€ 2.250,- € 2.150,-

2 stoelen]

SEIZOEN A

SEIZOEN B

INCLUSIEF

P cruise volgens vaarschema
P accommodatie in geboekte categorie
P volpension met ontbijtbuffet, lunch, diner (gastronomische
meergangenmenu‘s, geserveerd aan tafel) en snacks met vrije
tafelkeuze en flexibele eettijden
P de 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)
P High Tea: eenmaal per trip een selectie van zoete en hartige
lekkernijen zoals scones, sandwiches, cupcakes, chocolaatjes,
macarons en exclusieve theesoorten
P dagelijks aangevulde minibar in de kajuit
P welkomstchampagne in de cabine
P herbruikbare VIVA-waterfles
P WLAN, fooien aan boord
P bagageservice bij in- en ontschepen
P havengelden en btw

EXCLUSIEF

P Excursies - lokale transfers - persoonlijke uitgaven reisverzekeringen

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.

Passau

Dürnstein

Regensburg

Passau, bekend als de stad van de
drie rivieren, is de eerste haven aan
de Donau die bevaarbaar is voor
cruiseschepen. Vanaf hier beginnen
de grote tochten via Wenen en Bratislava naar de Zwarte Zee. Maar de
stad zelf heeft ook veel te bieden:
het operagebouw, de Ilz - een riviertje waar je heerlijk kunt wandelen - of
de Stephansdom en het oude stadhuis. Een bezoek aan het Glasmuseum is bijzonder aan te bevelen. Als je
de stad de rug toe wilt keren, kun je
naar de Mariahilf-bedevaartkerk net
buiten de stad rijden.

Het stadje maakt deel uit van het cultuurlandschap Wachau in Neder-Oostenrijk, ligt direct aan de Donau en is
omgeven door wijngaarden. Wie per
schip aankomt, heeft een prachtig
uitzicht op de twee belangrijkste bezienswaardigheden van Dürnstein:
de ruïnes van de Kuenringerburg die
hoog boven de stad uittorent, waarin Richard Leeuwenhart in 1192/93
enkele maanden gevangen zat, en
de abdij van Dürnstein. Dit laatste is
een laat 18e-eeuws klooster van de
Augustijner kanunniken, dat bekend
staat om zijn blauw-witte klokkentoren.

In Regensburg voel je de adem van
bijna 2000 jaar. De stad aan de Donau is gespaard gebleven van de
vernietiging van eerdere oorlogen en
nodigt u uit om te bezichtigen en te
verwonderen. Het verleden is hier op
bijzonder indrukwekkende wijze bewaard gebleven. Het middeleeuwse
stadsbeeld van de voormalige vrije
keizerlijke stad wordt gekenmerkt
door talrijke patriciërsgebouwen en
woontorens uit de 13e en 14e eeuw.
Bijzonder de moeite waard zijn de
stenen brug en de “Porta Praetoria”
Wie geschiedenis wil beleven, is in de
grootste stad van Oost-Beieren op de
juiste plaats.

MS VIVA THOMAS HARDY

De THOMAS HARDY heeft 88 hutten en
biedt plaats aan 176 gasten. De hutten zijn
onderverdeeld in 78 tweepersoonshutten,
6 junior suites en 4 balkonsuites.

SCHEEPSINFO
Passagiers
176 personen

De hutten op de Diamant en Rubin-dekken
zijn uitgerust met Franse balkons. De kamerhoge glazen schuifdeuren bieden een
prachtig panoramisch uitzicht.

Kajuiten

Op het Diamant dek bevinden zich ook
vier luxe balkonsuites van 24 m² met een
inloopbalkon om van het prachtige uitzicht
te genieten.
Alle hutten zijn voorzien van een 40 inch
flatscreen tv, minibar, kluis, föhn, airconditioning, telefoon, (regen)douche en toilet,
thee- en koffiezetapparaat, een kleine zithoek met een tafel.

Bemanning

48 personen
88

Eerste vaart

2016

Lengte

135 m

Breedte

11,45 m

Dekken

3

Het schip is volledig geklimatiseerd.

