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 Viva Cruises
    

Wij helpen u 
 graag verder

  

 

Een jonge rederij met jarenlange ervaring. Viva Cruises is nieuw op de markt van riviercruises maar is opgericht door een grote Zwitserse
organisatie die al heel lang schepen ontwikkelt en bouwt voor de internationale cruisemarkt. En omdat van huis uit het ontdekken van nieuwe
vaargebieden en nog betere service de maatschappij eigen is, werd Viva Cruises opgericht.

De schepen van Viva Cruises zijn niet ontwikkeld rondom de motor, maar rondom de gasten, de passagiers, u wellicht. Het uitgangspunt is
steeds het verblijf aan boord zo aangenaam mogelijk te maken en daarbij horen mooie, comfortabele kajuiten, vriendelijke bemanningleden en
uitstekende chef-de-cuisine. 

 Het verblijf aan boord wordt nog eens aantrekkelijker met de all-inclusive service: de drankjes, de luxe badkamerartikelen, wifi en minibar zijn
inbegrepen. U kunt dus onbezorgd aan de reis beginnen en lekker genieten van voorbij glijdend landschap, interessante excursies en heerlijke
maaltijden.

De schepen van Viva Cruises die wij in onze brochure publiceren zijn:

Junker Jörg, 112 passagiers en 26 bemanningleden
 Jane Austen, 140 passagiers en 36 bemanningsleden

 Tiara, 144 passagiers en 36 bemanningsleden
 

Deze schepen hebben een zonnedek met meubilair, zwembad/jacuzzi, bar, lounge, restaurant, Spa, receptie/infobalie en kajuiten met badkamer,
douch, wastafel, toilet, haardroger, TV, huistelefoon, zitje, airco, kluisje, minibar en benedenbedden. Alle publieke ruimten en de kajuiten zijn fraai
ingericht en maken het verblijf tot een aangename reis. En of de vaarroute nu traditioneel is of juist wat avontuurlijker, steeds zorgt Viva Cruises
dat u verrast wordt.

 

Troeven :

Moderne schepen met comfort
 Drankjes inbegrepen

 Wifi aan boord inbegrepen
 Mini-bar inbegrepen

 Innovatieve vaarroutes
 Vriendelijke bemanningsleden

 Uitstekende keuken
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Welkom
 Goed om te weten

 Onze Vloot
 Contact Uit & Thuis met Cruise Selection

 

Donau
 Rijn, Moezel & Main

 La Douce France
 Wolga

 Douro
 Azië

 Zuid-Amerika
 Afrika

 Kerst- en Nieuwjaarscruises

Promoties
 Verenigingen

 Fiets- cruisevakanties 
 Zeecruises

 Speciale cruise avonturen

Brochure 2019
 Contact 

Algemeen Voorbehoud 
Algemene Voorwaarden

     

 

Cruise Consulting ctr BVBA - Lic A 6231 - Dijkstraat, 3 - 2960 Sint Lenaerts - info@rivercruises.be
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