2020

all-inclusive
MAJESTY AND MAGNIFICENCE - DONAU
10 dagen, vanaf € 1.639 p.p.

MS VIVA TIARA – 4-ster plus
DRIVE & CRUISE

Vaarschema
1. Per eigen wagen naar Würzburg. Overnachting met ontbijt in Maritim hotel.
2. Vrij verblijf in de regio. Overnachting met ontbijt in Maritim hotel.
3. Per eigen wagen naar Passau, parkeren + transfer + inscheping, vertrek schip 17u00
4. Ybbs (06.00-12.00) excursieprogramma optioneel.
Wenen (a.20.30) excursieprogramma optioneel.
5. Wenen (v.18.00) optie 1 (3,5 u.): stadsrondrit. Optie 2 (3,5 u.): Slot Schönbrunn
6. Boedapest (a.09.30) optie 1 (3 u.): stadswandeling. Optie 2 (3 u.)
7. Boedapest (v.14.00) optie (3 u.): helikopter vlucht.
8. Bratislava (07.30-13.30) optie (3 u.): stadswandeling.
9. Melk (07.30-13.30) optie (2 u.): benedictijnerklooster.
10. Passau (09.00) ontscheping tot 10.00 uur, transfer + terugreis per eigen wagen.

gerenoveerd
in 2020

DRIVE & CRUISE = veiliger per eigen wagen naar de cruise en terug
Met 2 overnachting + ontbijt tijdens de heenreis in Würzburg (Maritim hotel).
Veilige overdekte parking voor uw wagen in Passau. Inclusief transfer parking-schip-parking.

SPECIALE VEILIGHEIDSMAATREGELEN: screening door vragenlijst + verplichte
temperatuurmeting + systematische ontsmetting van alle ruimtes aan boord
+ minder passagiers aan boord + herindeling van het restaurant + beperkt
aantal personen per excursie + draadloze headset tijdens de excursies

Prijzen per persoon in dubbel, inclusief Drive & Cruise-formule
Buitenhut
Dek/ligging
Seizoen A
Seizoen B
2-pers.
Smaragd
€ 1.639,€ 1.799,2-pers.
Rubin/achteraan € 1.749,€ 1.899,2-pers.
Rubin
€ 1.849,€ 2.019,2-pers.
Diamant
€ 1.959,€ 2.119,2-pers. Junior suite
Rubin
€ 2.019,€ 2.169,2-pers. Junior suite
Diamant
€ 2.119,€ 2.279,Extra nacht in Maritiem Nürnberg met ontbijt tijdens terugreis : + € 100 pp

Vertrekdata 2020
Juli
4, 27
Aug. 3, 10, 17, 24
Sep. 30
Okt. 7, 14, 21

Seizoen
B
B
B
A

Er zijn Franse balkons op het Diamant- en
Rubindek. Alle buitenhutten zijn volledig
uitgerust met flatscreen-tv, minibar,
kluisje,
telefoon,
een
haardroger,
airconditioning, douche en toilet.

Inclusief:
2 overnachtingen met ontbijt Maritim Würzburg
Overdekte parking in Passau tijdens de cruise
Transfer naar schip en retour
Cruise volgens vaarschema – accommodatie in
geboekte categorie – volpension vanaf diner op de
eerste dag tot en met ontbijt op de laatste dag aan
boord – welkomstcocktail – captain´s dinner –
tapbier, huiswijn, frisdrank, thee en koffie aan boord
– water, frisdrank en bier in de minibar – fooien entertainmentprogramma – gebruik boordfaciliteiten
– WLAN – bagageservice bij in- en ontschepen –
havengelden – BTW
Exclusief: Excursies – persoonlijke uitgaven –
reisverzekeringen

