
• Gastronomisch restaurant met uitstekende
gerechten en kwaliteitsvolle dranken

• Uw minibar is altijd gevuld met water,
frisdranken en bier

• Exclusieve schoonheidsproducten
• Wi-Fi
• Fooien en servicekosten aan boord

VIVA All-Inclusive

De prijzen zijn 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.

De romantiek van de Rijn – 8 dagen

Savoir-vivre, 
ahoy!
Düsseldorf – Straatsburg – Düsseldorf
Zo aangenaam als het Rijnland, maar met de elegantie van 
Frankrijk en een vleugje mediterrane flair: Straatsburg is een 
betoverende stad en een fantastische plek om te genieten 
van wat gastronomische gerechten en boetiekjes na te 
hebben genoten van middeleeuwse Mainz en de keizerlijke 
grootsheid van Speyer. Eenmaal 'adieu' gezegd tegen de 
groene valleien van de Elzas, heb je nog de tijd om uw glazen 
gevuld met wereldberoemde Rhinegau-wijnen te laten 
klinken voordat je aankomt in de 2000 jaar oude stad Keulen.

03 313 77 61
info@rivercruises.be

Tweepersoonskajuit
met balkon:
cruise-only
€ 999 pp

• Neem een kabelbaan over 
de Rijn in Koblenz

• Houd uw ogen open voor 
de legendarische Loreley 
tussen Boppard en Mainz

• Verken de indruk-
wekkende crypte in de 
kathedraal van Speyer

• Ontspan in het idyllische 
Parc de l'Orangerie in 
Straatsburg

Hoogtepunten 

MS VIVA TIARA  
03.05. – 10.05.2020 
17.05. – 24.05.2020 
31.05. – 07.06.2020

Dag Haven Aankomst Vertrek
1 Düsseldorf –

2 Koblenz 08:00  

17:00 

13:00

Boppard 15:30 –

3 Boppard –

Mainz 15:00

4 Mannheim 03:30

Speyer 12:00

5 Straatsburg 08:30

08:00 

21:00 

09:30 

19:30 

23:30

6 Oestrich-Winkel 15:30 –

7 Oestrich-Winkel –

Keulen 13:30

04:30 

04:00

8 Düsseldorf 08:00* –

*Ontscheping na het ontbijt. Vaarschema steeds onder voorbehoud.
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Tweepersoonskajuit met balkon - inclusief 
privé-transfer vanaf uw voordeur

€ 1.249 pp*
*Gebaseerd op transfers vanuit Antwerpen, Limburg en Vlaams-
Brabant. Supplement vanuit Oost-Vl. € 80 pp / West-Vl. € 215 pp




