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

RIVERCRUISES .be

Nieuwjaars-riviercruise [MS Viva Treasures - 5*]
7-daagse cruise vanaf €1.159,- p.p.

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.

VAARROUTE
DAG HAVEN AANKOMST VERTREK
28 dec. ‘21 transfer* per autocar

29 dec. ‘21 Düsseldorf
Keulen
Bonn

-
09u00
19u00

04u00
16u00

-
30 dec. ‘21 Bonn

Koblenz
-

13u00
07u00

-
31 dec. ‘21 Koblenz

Mainz
-

14u30
05u30

-
1 jan. ‘22 Mainz

Mannheim
-

13u00
06u00
22u00

2 jan. ‘22 Straatburg/
Kehl

13u00 -

3 jan. ‘22 ontscheping na het ontbijt en terugreis* 
per autocar

Vaarschema en aanlegtijden zijn onder voorbehoud. 
* Opstap- en afstapplaatsen : Oostende, Gentbrugge, Antwerpen en 
Hasselt.

DEK CATEGORIE PRIJS

Emerald 2-persoons buitenkajuit 
met klein vast raam

€ 1.159,- p.p.

Ruby 2- pers. suite
met Frans balkon

€ 1.699,- p.p.

Diamant 2-pers. master suite
met Frans balkon

€ 2.129,- p.p.

REISDATUM 
28 december 2021-3 januari 2022

UW SCHIP
De MS VIVA TREASURES biedt een feelgood-sfeer voor 104 
gasten en maakt indruk met zijn moderne, lichte architectuur. 
Op het Diamant Deck bevinden zich de master suites van 30 m², 
die u met hun Franse balkons uitnodigen om te genieten van 
het voorbijtrekkende landschap. Het Ruby dek herbergt twintig 
suites met een afmeting van 22 m², waarin je via een Frans bal-
kon kunt genieten van frisse lucht en het prachtige uitzicht. Op 
het Emerald dek, dat zich onderaan bevindt, zijn de standaard 
2-persoonshutten van 15m², met ramen die niet kunnen wor-
den geopend. Alle hutten zijn voorzien van een kingsize bed, tv, 
minibar, beautyproducten van RITUALS®, airconditioning, kluis, 
föhn en douche/toilet. Naast het hoofdrestaurant beschikken de 
gasten van MS TREASURES ook over een bistro, die ook deel 
uitmaakt van de VIVA All-Inclusive, een fitnessruimte met aan-
grenzende massageruimte en een zonneterras met ligstoelen. 
Een lift verbindt de lobby met het Ruby en Diamantdek en het 
restaurant.

INCLUSIEF
 Pheen- en terugreis per luxetouringcar
 Pcruise van 6 nachten met vol pension van diner op dag 1 t.e.m. 
ontbijt op dag 7
 Puitgebreide selectie van dranken aan boord
 Pminibar in kajuit met water, frisdrank en bier
 P fooien aan boord
 PWlan, alle taksen en BTW

EXCLUSIEF
 Pexcursies
 Ppersoonlijke uitgaven
 P reisverzekering


