
Magisch advent op de Zuidelijke Rijn [MS VIVA MOMENTS - 5*]
7-daagse cruise vanaf € 795,- p.p.

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

RIVERCRUISES .be
ALL-INCLUSIVEAAN BOORD

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.

DEK CATEGORIE PRIJS  P.P.

Smaragd 2-Pers. € 795,-
Rubin 2-Pers. [met Frans Balkon] € 950,-
Rubin Junior Suite [met Frans Balkon] € 1.095,- 
Diamant 2-Pers. [met Frans Balkon] € 1.050,-
Diamant Junior Suite [met Frans Balkon] € 1.195,-
Diamant Balkon Suite 

[Inloopbalkon met 2 stoelen]
€ 1.395,-

NCLUSIEF
 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
Nov. 23 - Dec. 5, 17

Dompel u onder in de betoverende steden van de Zuide-
lijke Rijn, die bijzonder goed zijn versierd in de adventstijd. 
Van feestelijke kathedraalsteden tot kerstachtige Rijnme-
tropolen tot het winterse landschap, deze reis betovert ie-
dereen gewoon. Beleef je eigen sprookje - met kunst, cul-
tuur en culinaire lekkernijen in Keulen, Koblenz en Mainz. 
Geniet van heerlijke wijnen in de wilde en romantische 
Rheingau, torenhoge kastelen in het Midden-Rijndal en 
Franse tradities in Straatsburg. Wat een feest!

VAARROUTE
DAG HAVEN AANKOMST VERTREK

Dag 1 Inscheping op de Viva Moments.

Düsseldorf - -
Dag 2 Düsseldorf

Keulen
Bonn

-
09:00
19:00

04:00
16:00

-
Dag 3 Bonn

Koblenz
-

13:00
07:00

-
Dag 4 Koblenz

Mainz
-

14:30
05:30

-
Dag 5 Mainz

Mannheim
-

13:00
06:00
22:00

Dag 6 Straatsburg/Kehl 13:00 -

Dag 7 Straatsburg/Kehl
Ontscheping na het ontbijt.

- -



Keulen  
Keulen is een onafhankelijke stad in 
Noordrijn-Westfalen, één van de wei-
nige megasteden in de Bondsrepu-
bliek Duitsland. De Dom van Keulen is 
het herkenningspunt van de stad, die 
direct aan de oevers van de Rijn en het 
centraal station ligt. Over de Rijn loopt 
een kabelbaan, die een fantastisch uit-
zicht over de stad biedt. De plaatselij-
ke dierentuin en het stadion zijn een 
echte attractie voor jong en oud. Het 
carnaval is een belangrijk onderdeel 
en hoort er net zo goed bij als een ty-
pische brouwerij.

Mainz 
De hoofdstad van de deelstaat Rijn-
land-Palts Mainz ligt direct aan de Rijn. 
De zeer bezienswaardige Sint-Marti-
nuskathedraal is een van de bijzondere 
bezienswaardigheden, evenals talrijke 
monumenten en fonteinen. Ruime par-
ken en groene ruimtes nodigen uit tot 
ontspannen wandelingen. Een bezoek 
aan het kiespaleis mag niet ontbreken. 
Historische gebouwen getuigen van 
een bewogen geschiedenis, van het 
begin in de Romeinse tijd 2000 jaar 
geleden tot de moderne tijd. Het Haus 
zum Stein in het stadscentrum is het 
oudste nog bestaande woongebouw 
in Mainz uit de middeleeuwen.

Straatsburg
Vanaf de eerste minuut zal Straatsburg 
u betoveren met zijn kleurrijke vak-
werk-idylle, prachtige Wilhelmine-ar-
chitectuur, nieuwe trendy wijken en 
spannende musea. Zelfs een kort be-
zoek heeft een langdurig effect dankzij 
de vele inspiraties! In de pittoreske wijk 
La Petite France kan van het moment 
perfect worden genoten met een tar-
te flambée, voordat de imposante ka-
thedraal met zijn glas-in-loodramen en 
arcades u uitnodigt op een reis door 
de tijd naar de gotische tijd. Ieder-
een zonder hoogtevrees moet zeker 
de 332 treden naar het uitkijkplatform 
nemen om de Vogezen en het Zwarte 
Woud in de verte te zien.

Met 88 hutten nodigt de MS VIVA MO-
MENTS tot 176 passagiers uit om te genie-
ten van momenten van welzijn aan boord.

Op het Diamant dek bevinden zich vier luxe 
balkonsuites van 24 m² groot en hebben 
een inloopbalkon om van het prachtige 
uitzicht te genieten. Zowel op het Diamant 
dek als op het Rubin dek zijn er junior suites 
van 19 m² met een Frans balkon.

Het grootste deel van de hutten bestaat uit 
2-persoonshutten met een afmeting van 16 
m². Deze hebben Franse balkons op de Di-
amant- en Rubin-dekken en ramen op het 
Smaragd-dek die niet kunnen worden ge-
opend.

Alle hutten zijn perfect uitgerust met 
flatscreen-tv, inclusief minibar, schoon-

heidsproducten van RITUALS®, föhn, kluis, 
airconditioning, douche en toilet.

SCHEEPSINFO
Passagiers 176 personen
Bemanning 48 personen

Buitenkajuiten 88

Bouwjaar 2018

Lengte 135 m

Breedte 11,45 m

Vlag Zwitserland

Het schip is volledig geklimatiseerd.

MS VIVA MOMENTS


