
Pittoresk Nederland en Vlaanderen [MS VIVA MOMENTS - 5*]
8 dagen, vanaf 1.495,- € p.p.

INCLUSIEF
 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

OPMERKING
* Korting enkel geldig bij nieuwe boekingen.

VAARROUTE
DAG HAVEN AANKOMST VERTREK

Dag 1 Inscheping (16:30) op de Viva 
Moments.

Düsseldorf - 17:00
Dag 2 Amsterdam 09:00 -

Dag 3 Amsterdam
Hoorn

-
09:30

06:30
19:00

Dag 4 Rotterdam 06:00 19:30

Dag 5 Gent 09:30 20:00

Dag 6 Antwerpen 04:30 17:00

Dag 7 Nijmegen 09:00 15:00

Dag 8 Düsseldorf
Ontscheping na ontbijt.

04:00 -

DEK CATEGORIE PRIJS P.P.

Smaragd 2-Pers. € 1.495,-
Rubin 2-Pers. [Frans balkon] € 1.750,-

Rubin Junior Suite [Frans balkon] € 1.995,- 

Diamant 2-Pers. [Frans balkon] € 1.950,-

Diamant Junior Suite [Frans balkon] € 2.095,-

Diamant Balkon-Suite € 2.450,-

REISDATA 2022
Aug. 13, 20, 27 

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.

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

RIVERCRUISES .be
ALL-INCLUSIVEAAN BOORD

BOEK VÓÓR 15/08 EN ONTVANG PER BOEKING 
€100,- BONUS KORTING*



MS VIVA MOMENTS

Gent 
In Gent vindt u grandioze architec-
tuur, meesterwerken van kunst, lief-
lijke landschappen en hemelse rust. 
De hoofdstad van Oost-Vlaanderen 
behoort samen met Antwerpen, 
Brugge en Brussel tot het kwartet 
van Vlaamse kunststeden. Ontdek 
de schatten van Gent met de barok-
ke Sint-Baafskathedraal of de impo-
sante waterburcht Gravensteen. En 
in de oude binnenstad vind je zeker 
een leuk plekje voor een goede kop 
koffie met Belgische specialiteiten.

Amsterdam
De hoofdstad van Nederland is Am-
sterdam met zijn talrijke musea, de 
prachtige kaaswinkels in het stads-
centrum en de haven. Er zijn hier tal 
van bezienswaardigheden, zoals het 
Anne Frank Huis, de grachten en 
kunstmusea. Amsterdam is één van 
de meest historische steden van Ne-
derland, maar ook de grootste van 
het land en het hele jaar door een be-
stemming. Bijzonder aantrekkelijk is 
de Jordaan met zijn kleine Gründer-
zeit-huisjes en waterwegen. Het trein-
station is ook één van de grootste van 
het land. Er zijn veel souvenirwinkels 
en restaurants in het stadscentrum.

Rotterdam 
De havenstad Rotterdam ligt in Ne-
derland en is één van de meest inte-
ressante plekken ter wereld. De mo-
derne architectuur speelt hierbij een 
belangrijke rol. Eén van de indruk-
wekkende bezienswaardigheden is 
de hoefijzervormige markthal met 
het enorme aanbod en de drukte. 
Historische schepen zijn te bewon-
deren in de oude haven met het op-
vallende witte huis. De winkelstraat 
Witte de Withstraat lokt om te flane-
ren, winkelen en feesten. Het futu-
ristisch ogende hoofdstation nodigt 
eveneens uit tot shoppen.

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.


