Luxe nieuwjaarsriviercruise MS Viva Two 5*
Silvester op de Donau
Beleef de jaarwisseling op de Donau!
, met een
, natuur en
geschiedenis. Tijdens deze cruise genieten we o.a. van het verbluffende landschap van de Wachauvallei, verkennen we de kronkelende straatjes en historische kerken van het middeleeuwse Bratislava
en genieten we van de keizerlijke pracht in Wenen en Boedapest. Op een zeer ontspannen manier
aan boord van ons varend luxehotel ervaren we prachtige uitzichten die onze zintuigen zullen
prikkelen. Op oudejaarsavond meert het schip aan in Boedapest, ongetwijfeld het hoogtepunt van
deze reis! Wals met ons 2023 in op de prachtige klanken tijdens een spetterende nieuwjaarsparty.

Luxe nieuwjaarsriviercruise op de MS Viva Two 5* 9 dagen
Autocar heen/terug
Afreisdatum
27/12/2022
LUXE RIVIERCRUISE
PROGRAMMA :
O=ontbijt L=lunch D=diner
DAG 1 (D)
Onderweg naar Passau
V
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van Regensburg. We checken in in ons 4*-hotel voor de eerste overnachting.
DAG 2 (OD)
Passau
Na het ontbijt rijden we naar Passau en verkennen de mooie, historische stadskern van Passau, een
verrassende stad, gelegen aan de samenvloeiing van 3 rivieren: de Ilz, de Inn en de Donau. Deze stad
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promenades straalt charme en flair uit.
Omstreeks 14.30 uur gaan we aan boord van het schip. Koffie/thee met gebak staan reeds ter
beschikking. We betrekken onze kajuiten, maken kennis met de faciliteiten van het schip en genieten
van ons eerste diner aan boord.
DAG 3 (OLD)
Bratislava, ‘de kleine metropool’
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verbindt met de charme van een jonge Slowaakse hoofdstad. We maken een mooie rondrit en een
geleide wandeling door de oude stad met haar vele monumenten die recent in al hun glorie
gerestaureerd werden. Het is heerlijk vertoeven in de gezellige straatjes en steegjes waar nu nog
steeds de sfeer van Liszt, Beethoven en Mozart hangt. Het schip vertrekt tijdens het diner verder
stroomopwaarts in de richting van Boedapest.
DAG 4 (OLD)
Winterse taferelen
Vandaag beleven we een rustige dag aan boord. U kan genieten van de voorbijglijdende winterse
taferelen terwijl u nipt van uw drankje in de panorama bar. Rond middernacht meren we aan in
Boedapest.

DAG 5 (OLD)
Boedapest, ‘koningin van de Donau’ & oudejaarsavond
In de voormiddag ontdekken we de Pestzijde. We maken een interessante stadsrondrit langs de vele
bezienswaardigheden met o.a. het Heldenplein, de Joodse Synagoge, ... In de namiddag brengt de
Carolus-autocar ons naar de burchtwijk in het oudste hart van het stadsdeel Boeda. We verkennen
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van het Koninklijk Paleis. Er wacht ons een feestelijke avond met een voortreffelijk eindejaarsmenu.
En zodra de klok 24 uur slaat, licht de lucht van Boedapest zichzelf op met vuurwerk!
DAG 6 (OLD)
Esztergom
Tijdens het ontbijt meren we aan in de koninklijke stad Esztergom. Gedrapeerd over twee heuvels
aan de rivier de Donau, is dit de plaats waar St. Stephen, de eerste koning van Hongarije, aan het
begin van de 11e eeuw werd gekroond. De stad is ook de zetel van het aartsbisdom EsztergomBoedapest en in overeenstemming met zijn waardige status is de neoklassieke basiliek van
Esztergom zowel de grootste kerk als het hoogste gebouw van het land. Voor de lunch gaan we
terug aan boord.
DAG 7 (OLD)
Het ‘keizerlijke’ Wenen
Na een ontspannende nachtrust en een lekker ontbijt staat de Carolus-chauffeur klaar voor onze
stadsrondrit, zodat we een omvattende indruk van de historisch belangrijke bezienswaardigheden
krijgen. We stoppen aan Schloss Belvedere voor een wandeling door het park en maken verder een
stadswandeling door het oude stadscentrum van Wenen met een bezoek aan de Stephansdom. We
gaan aan boord voor de lunch. In
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af richting Linz.
DAG 8 (OLD)
Linz
Linz, schilderachtig gelegen aan de oevers van de majestueuze Donau, betovert zijn bezoekers vooral
met een grote hoeveelheid heerlijk onovertroffen charme. In de mooie straten en steegjes van de
hoofdstad van Opper-Oostenrijk kunt u niet alleen smullen van de heerlijke Linz-cake, maar ook van
vele andere zeer mooie bezienswaardigheden zoals de 539 m hoge Pöstlingberg, het Ars Electronica
Center, uniek in de wereld en de indrukwekkende Mariendom met zijn prachtige glas-inloodramen. Er is veel te zien en te doen in de levendige cultuurstad aan de Donau! We genieten op
deze laatste vaardag nog van de maaltijden, de accommodatie en het comfort dat het schip ons biedt
tijdens de tocht naar Duitsland.
DAG 9 (O)
Terugreis vanuit Passau
In de ochtend komt het schip aan in Passau. We nemen afscheid van het schip en de bemanning en
vangen de terugreis naar België aan met een vrije lunch onderweg.

PRIJS/PERSOON IN 2-PERSOONS KAJUIT IN TYPE 22A
AFREISDATUM:
27/12/2022

MS Viva Two 5*
Aantal Personen
2-persoons
1-persoons
2-persoons
1-persoons
2-persoons
2-persoons

Dek
Emerald dek
Emerald dek
Ruby dek
Ruby dek
Diamond dek
Diamond dek suite

Type
22A
11A
22B
11B
22D
22E

P j p.p. €
€ 1910
€ 2350
€ 2175
€ 2695
€ 2385
€ 2900

HÉÉL VEEL INCLUSIEF
*reis heen en terug met luxe autocar
*alle excursies met onze eigen Nederlandstalige deskundige reisbegeleiding
*1 x diner, overnachting en ontbijtbuffet in 4*-hotel in de omgeving van Regensburg
*8-daagse cruise met MS Viva Two 5* in het gekozen kajuittype
 verblijf basis volpension vanaf diner 2e dag t/m ontbijt 9e dag
 all-inclusive drankenpakket van 10.00 uur tot middernacht
 welkomstcocktail
 feestelijk Silvester galadiner met een uitstekend menu (avondkledij verplicht)
 muziekprogramma aan boord
 vrij gebruik van alle faciliteiten aan boord
 bagageservice van de kaai naar de kajuit en omgekeerd
 gebruikelijke fooien voor het boordpersoneel
*audioguide systeem
*BTW, wegen-, verblijf- en haventaksen cfr. 01/01/2022
NIET INCLUSIEF
 persoonlijke uitgaven
 inkomgelden ( . € 60)
 reis- en annuleringsverzekering
ALGEMEEN
Kleding aan boord: gezellige en informele sfeer, casual
Taal aan boord: Duits/Engels
Munteenheid aan boord: euro. Op het einde van uw cruise kan u uw onboard rekening cash
betalen of met een creditcard.

Programma onder voorbehoud van wijziging (als gevolg van weersomstandigheden en/of beslissing van de kapitein kan de vaarroute
afwijken)

ACCOMMODATIE:
Viva Two 5*
Een intieme groep van slechts 190 gasten en grenzeloos comfort bieden de allerbeste
omstandigheden aan boord van het nieuwe schip MS Viva Two 5* om van elke reis een
onvergetelijke ervaring te maken. Geniet ten volle van dit 5*-riviercruiseschip!
Faciliteiten: 3 passagiersdekken, groot zonnedek met putting green, meubilair en
schaduwrijke zone aan de bar, panorama-lounge met bar, 2 restaurants en bistro, receptie,
boetiek aan boord, lift, bar, fitness, nagelstudio en kapsalon.
Maaltijden: ontbijtbuffet, lunch en diner met fijne lokale ingrediënten en regionale
specialiteiten en premium drankjes en snacks.
Kajuiten: de kajuiten bieden alles wat u maar kunt wensen in een drijvend 5*-hotel:
flatscreen tv, radio, minibar, kluis, föhn, airconditioning, douche/toilet. Op het Emerald dek
(onderste dek) vindt u buitenkajuiten. Het Ruby dek (middelste dek) heeft buitenkajuiten
(15m2) met 2 aparte bedden die op verzoek kunnen worden gescheiden. Op het Diamond
dek (bovenste dek) kunt u heerlijk ontspannen in buitenkajuiten (15m2) en suites (24m2).
De kajuiten op het Ruby dek en Diamond dek beschikken over openschuivende ramen
welke van de vloer tot het plafond reiken (= Franse balkons). Hierdoor heeft u een
onbeperkt zicht op de rivier, de mooie landschappen, en geniet u van 1.000 wisselende
uitzichten. De kajuiten op het Emerald dek hebben kleinere ramen welke om
veiligheidsreden niet te openen zijn.
Aan boord: gezellige en informele sfeer, casual kleding
EXTRA SERVICE: Thuisophaling binnen een straal van 20 km rond Eine of gratis gebruik
van de Scheldevallei-parking.

Reserveren kan telefonisch: 055 31 12 40
Per mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor na afspraak.

