RI VE R C R U I S E S . b e
VERRUIM JE HORIZON

ONTVANG PER BOEKING
€100,- BONUS KORTING*

Glo
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Pittoreske Rijn [aan boord van de gloednieuwe MS VIVA ONE - 5*]
8 dagen vanaf 1.495,- € p.p.

REISDATUM: 21 TOT 28 AUGUSTUS 2022
Laat u meeslepen door de romantiek van de Rijn en geniet van het prachtige uitzicht over het Midden-Rijndal.
Wandel langs de aristocratische huizen van Koblenz, de
kathedraal van Mainz of door de steegjes van de oude
binnenstad van Boppard. Luister naar de historische
anekdotes van Speyer en geniet van een traditionele
tarte flambée in Straatsburg. De prachtige Loreley legt
de laatste hand aan de reis en laat je met onvergetelijke
herinneringen naar huis gaan.
VAARROUTE
DAG

HAVEN

AANKOMST

VERTREK

Dag 1

Inscheping (16:00) op de Viva
One.

07:30
16:00
15:00
03:30
12:00
08:30

17:00
13:30
08:00
21:00
09:30
19:30
23:30

Dag 6 Rüdesheim

15:30

-

Dag 7 Rüdesheim
Düsseldorf

16:30

04:30
-

Dag 8 Düsseldorf

-

-

Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5

Düsseldorf
Koblenz
Boppard
Boppard
Mainz
Mannheim a.Rhein
Speyer
Straatsburg

Ontscheping na ontbijt.

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

Suite [echt balkon met 2 stoelen]

€ 2.450,-

* Single supplement: 20%.

INCLUSIEF

P cruise volgens vaarschema
P gratis kajuitupgrade, volgens beschikbaarheid
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 kajuit
P herbruikbare VIVA-waterfles
P WLAN, fooien aan boord en havengelden

EXCLUSIEF

P Excursies - lokale transfers - persoonlijke uitgaven reisverzekeringen

OPMERKING

* Korting enkel geldig bij nieuwe boekingen.

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.

Koblenz

Straatsburg

Rüdesheim

De stad Koblenz ligt op de Duitse Hoek, waar de Moezel uitmondt
in de Rijn. Het is de laatste stad in
het Midden-Rijndal met zijn talrijke
kastelen en een fietspad leidt van
Mainz 100 km over het Rijndal naar
Koblenz. De Duitse Hoek is het symbool van de stad, maar dat geldt ook
voor het kasteel en de kabelbaan
die naar Ehrenbreitstein leiden, waar
vroeger de BUGA-site was. Langs de
Rijn zijn tal van bars en zomertuinen
waar u bier kunt drinken en kunt ontspannen.

Straatsburg is een grote stad in
Frankrijk en tevens de hoofdstad van
de regio Elzas-Champagne-Ardenne-Lotharingen. De Rijn vormt een
natuurlijke grens met Duitsland. Ook
de Maas en de Aar stromen door
de stad. De wijk ‚La Petite France‘ is
erg populair bij toeristen en beschikt
over oude vakwerkhuizen langs het
kanaal. Met een typische boot met
een glazen dak, een zogenaamde bateau-mouche, kunnen toeristen over
het kanaal varen en interessante feiten over de stad leren. De kathedraal
van Straatsburg wordt beschouwd als
het symbool van de stad.

Het pittoreske stadje Rüdesheim ligt
direct aan de Rijn in Hessen en heeft
tal van bezienswaardigheden, zoals de
beroemde Drosselgasse met tal van
wijnbars, maar ook een kasteel, een
martelmuseum met middeleeuwse
martelwerktuigen en de geschiedenis
van de Inquisitie. Een kabelbaan gaat
omhoog naar het Niederwald-monument, dat zich boven de stad bevindt.
Vanaf hier kunt u een prachtige wandeling maken door ongerepte bosgebieden en dan komt u bij de stoeltjeslift
die rechtstreeks naar Assmannshausen
leidt. Deze ligt ook aan de Rijn.
Glo

MS VIVA ONE

De eerste nieuwbouw van de jonge riviercruise-operator VIVA Cruises, de VIVA ONE,
nodigt u uit om te genieten van momenten
van welzijn aan boord.
Op het Diamant dek bevinden zich vier luxe
suites van 24m² groot met een balkon (circa
2m²) om van het prachtige uitzicht te genieten.
Zowel op het Diamant dek als op het Rubin
dek bevinden zich 19m² junior suites met
een Frans balkon.
Het grootste deel van de kajuiten bestaat
uit 2-persoonskajuiten met een afmeting
van 16m². Deze hebben Franse balkons op
de Diamant - en Rubin dekken en ramen op
het Smaragd dek die niet kunnen worden
geopend.
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Alle kajuiten zijn perfect uitgerust met
flatscreen-tv, inclusief minibar, schoonheidsproducten van RITUALS®, föhn, kluis,
airconditioning, douche en toilet.
SCHEEPSINFO
Passagiers
176 personen
Crew

48 personen

Buitenkajuiten

88

Eerste afvaart

2022

Lengte

135 m

Breedte

11,45 m

Vlag

Zwitserland

Het schip is volledig geklimatiseerd.

