
Inclusief: vliegreis vanaf Brussel naar 
München, transfer naar Passau 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 welcome & dinner – middag 
thee/koffie – midnightsnack -  
entertainmentprogramma – gebruik 
boordfaciliteiten – bagageservice bij in- en 
ontschepen - havengelden - BTW 
Exclusief: excursies (als optie vermeld) – 
dranken - fooien (naar eigen inzicht) – 
persoonlijke uitgaven - reisverzekeringen  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DONAUSONATE     MS AMELIA  

 8 dagen, vanaf € 1.599,- p.p.       

 Vaarschema 
 

1. Vliegreis naar München, transfer naar Passau, inscheping 14.30 uur, vertrek 
schip 15.30 uur 
Passage Schlögener Schlinge 

2. Dürnstein (07.00-13.00) optie (3,5 u.): bustour klooster Göttweig en 
stadswandeling Krems. 
Wenen (a.19.30) Optie 1 (2,5 u.): bezoek aan Wiener Kammerorchester met 
operazang en dans. 
Optie 2 (2 u.): avondrondrit en wandeling door Hofburg.  

3. Wenen (v.18.30), optie 1 (3,5 u.): stadsrondrit Wenen. Optie 2 (2,5 u.): 
stadsrondrit stop bij Schönbrunn. 

4. Esztergom (07.30-08.30) optie (4,5 u.): bezoek Esztergom en Szentendre. 
Boedapest (a.13.00) optie 1 (3,5 u.): stadsrondrit Boedapest. Optie 2 (3 u.): 
bezoek Boedapest en wandeling. Optie 3 (3,5 u.): avondexcursie met 
folkloreshow en zigeunermuziek. 

5. Boedapest (v.14.00) optie 1 (3 u.):  excursie Puszta gebied (3,5 u.): schnaps en 
paardenshow. Optie 3 (1,5 u.): helicopter vlucht boven Boedapest.  

6. Bratislava (08.00-14.00) optie 1 (1 u.): bezoek burcht. Optie 2 (3 u.): stadsrondrit. 
7. Melk (08.00-14.00) optie (2 u.): bezoek Benedictijner klooster. 
8. Passau (09.00) ontscheping tot 10.00 uur, terugreis naar München en vliegreis 

naar Brussel. 

 

Vertrekdata 2020                    Seizoen                  

Apr. 4, 11, 18  A 

              25   B 

Mei 2, 9, 16, 26  B 

Juni 6, 13, 20, 27  B 

Juli 4, 11, 18  B 

Aug. 1, 8, 15, 22, 29  B 

Sep. 5, 12, 19, 26  B 

Okt. 3, 10, 17  A 

 24   C 


