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VERRUIM JE HORIZON

Pracht van de Moezel [MS VIVA TIARA - 4* ]
+

5-daagse mini-cruise vanaf €495,- p.p.

REISDATA 2022
Seizoen A è Aug. 31 - Sept. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 | Seizoen B è Okt. 2, 6, 10, 14, 18, 22 |
Seizoen C è Okt. 26, 30
Reis per boot over de Moezel en glijd door het lieflijke landschap met de zonovergoten wijngaarden en idyllische plekjes.
Het “Doornroosje van de Moezel” Beilstein is zeker een omweg
waard, de historische plek heeft niet voor niets deze romantische
bijnaam gekregen. Beilstein wordt omlijst door twee stromen die
van de hoogten van de Hunsrück naar het dal zijn gestroomd.
Geniet van het schilderachtige uitzicht op de wijngaarden vanaf
de Reichsburg in Cochem en sluit de reis af met een kabelbaanrit
over de Rijn in Koblenz.

VAARROUTE
DAG

HAVEN

Dag 1

Inscheping op de Viva Tiara.

Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5

AANKOMST

VERTREK

03:30
15:00
12:30
07:00
21:30
-

18:00
12:30
07:00
21:00
14:00
-

Koblenz
Beilstein
Zell
Zell
Bernkastel
Cochem
Koblenz
Koblenz

Ontscheping na het ontbijt.

DEK/LIGGING

CATEGORIE

Smaragd
Rubin/Achteraan
Rubin
Rubin
Diamant
Diamant

2-Pers.
2-Pers. [met Frans balkon]
2-Pers. [met Frans balkon]
Junior Suite [met Frans balkon]
2-Pers. [met Frans balkon]
Junior Suite [met Frans balkon]

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

PRIJS P.P.
SEIZOEN A

SEIZOEN B

€ 695,€ 850,€ 895,€ 1.095,€ 995,€ 1.195,-

€ 595,€ 695,€ 795,€ 995,€ 895,€ 1.095,-

SEIZOEN C

€ 495,VOLGEBOEKT

€ 650,€ 750,€ 695,€ 850,-

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.

Beilstein

Bernkastel

Cochem

De klim naar de burcht Metternich is
een must voor veel toeristen tijdens
een verblijf in Beilstein, omdat ze
willen genieten van het fantastische
uitzicht over het stadje. De Spornburg dateert uit de middeleeuwen.
Een andere attractie in Beilstein is de
Karmelietenkerk van St. Joseph. De
kerk wordt beschouwd als een bedevaartsoord. Dit komt door de Zwarte Madonna van Beilstein. Beilstein
is een zeer aan te bevelen reisbestemming en wordt beschouwd als
een geheime tip voor toeristen die
op zoek zijn naar een spannende vakantieplek weg van de grote steden,
bergachtige en kustgebieden.

Talrijke vakwerkhuizen sieren de stad
Bernkastel direct aan de Moezel. Boven is een kasteel met een restaurant en in de oude stad vind je tal
van kleine boetiekjes en winkeltjes.
De Moezel nodigt uit tot een onvergetelijke boottocht, maar ook om te
kajakken of kanoën. Bernkastel staat
bekend om zijn ideale ligging aan
de Moezel en om de gezellige oude
binnenstad. Samen met Kues vormt
het een dubbelstad, links en rechts
van de oevers van de Moezel, met tal
van restaurants en bars.

Cochem is de kleinste districtsstad
van Duitsland en ligt in de deelstaat
Rijnland-Palts. Cochem ligt aan de
Moezel en staat bekend om zijn wijnbouw. De stad biedt een schilderachtig uitzicht op de wijngaarden.
De Reichsburg, die als symbool van
de stad fungeert, is al van ver te zien.
De oude stad, geplaveid met kinderkopjes, biedt een ontspannen rondleiding en nodigt uit tot verpozen bij
de fontein.

MS VIVA TIARA

Op de MS VIVA TIARA, pas gerenoveerd in
2020, zorgen 76 exclusief ingerichte hutten
voor 152 gasten voor ontspannen momenten van welzijn. De meeste hutten op de
Diamant, Rubin en Smaragd dekken zijn hutten 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, schoonheidsproducten van RITUALS®, föhn, kluis,
airconditioning, douche en toilet. Een lift verbindt 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-Inclusive, evenals een wellnessruimte met sauna en
stoombad en het zonnedek met whirlpool en
vele ligstoelen en andere zitjes.
SCHEEPSINFO
Passagiers
152 personen
Bemanning
Buitenkajuiten
Bouwjaar
LengtexBreedte
Vlag

36 personen
76
2006
(gerenoveerd 2020)
110 m x 11,45 m
Zwitserland

Het schip is volledig geklimatiseerd.

