8-DAAGSE (autocar + cruise)
KERSTCRUISE OP DE DONAU
Maandag 21 tot maandag 28 december 2020
Scheep in voor een cruise op de Donau in een warme en feestelijke sfeer op kerstavond. Op het
programma zijn wandelingen voorzien langs de mooiste pleinen van Wenen die omgevormd worden
tot betoverende kerstmarkten, waar de geur van kleine kerstkoekjes en warme punch je in een
feestelijke en aangename sfeer onderdompelen. Je zal de magische Kerstmis in Boedapest kunnen
bijwonen en de kleine en kleurrijke steegjes van Bratislava bewonderen net als een wirwar aan
straatjes in een sprookjesachtig dorp; de Poesta daarentegen verbergt de ware ziel van Hongarije in
het hart van zijn immense vlaktes.
DAG 1:
We vertrekken richting Duitsland via Frankfurt, Würzburg en Regensburg om ons overnachtingshotel
te bereiken.
DAG 2:
Vertrek richting Passau, voor een bezoek aan de stad die aan de samenvloeiing van de Donau, Inn en
de Ilz ligt en die daardoor de drierivierenstad genoemd wordt. Vrij middagmaal in de stad. Nadien
vervolgen wij onze weg naar Wenen voor inscheping en voorstelling van de bemanning met een
welkomstdrankje. Avondmaal aan boord met een Oostenrijks thema.
DAG 3:
Wie droomt niet van een bezoek aan het kasteel van Schönbrunn? Je voelt je Sissi of Frans Jozef als je
in deze zomerresidentie van de keizerlijke familie rondwandelt. Na het middagmaal aan boord
vervolgen wij ons bezoek aan deze stad met een lokale gids. Daarna is er de mogelijkheid om de
mooie kerstmarkt van Wenen te bezoeken.
DAG 4:
Vandaag varen we naar Boedapest. Kerstdiner aan boord. Middernachtmis in de stad.
DAG 5:
Na het ontbijt bezoeken wij de stad per autocar met een lokale gids. Misschien is Boedapest de
mooiste stad van de Oostbloklanden. Barokke paleizen, Turkse baden, burchten, merkwaardige
bruggen en het Heldenplein met zijn prachtige omgeving zijn een garantie voor heimwee naar deze
hoofdstad. Vrije namiddag. Terug aan boord vatten wij onze cruisereis aan stroomafwaarts richting
Bratislava. Diner in Hongaars thema.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

DAG 6:
’s Morgens varen wij naar Bratislava, hoofdstad van Slovakije. Onze gids wacht ons op voor het
bezoek aan de stad. Het centrum ligt niet zo ver van de kade en kan zonder onze autocar bezocht
worden. De vele bronzen beelden, paleizen, burchten en vooral de kristalwinkels zullen ons
bijblijven. Daarna brengt het cruiseschip ons naar Wenen. Gala-avond aan boord.
DAG 7:
Aankomst voorzien in Wenen in de ochtend. Ontbijtbuffet en nadien ontscheping. Nadien bezoek
aan de kerstmarkt van Nürnberg, de grootste van Duitsland. De kerstmarkt van Nürnberg is een
begrip in Duitsland. Op de kerstmarkt staat een enorme ketel. Deze ketel heeft een diameter van 2,5
meter en een hoogte van 3,4 meter. Hier past maar liefst 9 000 liter warme drank in. Avondmaal en
logies in Duitsland.
DAG 8:
Wij vervolgen onze weg richting Eine waar wij in late namiddag aankomen.

Prijs benedendek: 1540 € per persoon in ALL IN
Toeslag éénpersoonskajuit: op aanvraag € (enkel in standaardkajuit)
Toeslag tussendek: 110 € per persoon (identieke grootte als gewone kajuit maar op ander dek)
Toeslag superieure kajuit: 130 € per persoon (identieke grootte als gewone kajuit maar op ander dek)
Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•
•
•
•

Kerstdiner en galadiner aan boord
Alle dranken inclusief tijdens de maaltijden aan boord, alsook alle dranken aan de bar de hele
dag (behalve de wijnen van de wijnkaart en champagne)
Animatie aan boord
Toegangsgelden en excursies volgens programma
Middernachtmis in Boedapest

Niet inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•

Middagmalen dag 2 en 7

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

INFO MEERDAAGSE AUTOCARREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•

Vervoer per luxe autocar
Professionele begeleiding
Alle overnachtingen in goede en comfortabele hotels met bad of douche en toilet
Verblijf op basis van vol pension vanaf het avondmaal eerste dag tot het ontbijt laatste dag
(tenzij anders vermeld in het programma)
Vermelde uitstappen (niet de toegangsgelden voor musea, bezienswaardigheden, trein- of
boottochten) (uitzondering: Lourdes: uitstappen niet inbegrepen)
Gratis parking, wij beschikken over een ruime gratis parking

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•

Maaltijden onderweg de eerste en laatste dag (tenzij anders vermeld in programma)
Tafeldranken (tenzij anders vermeld in programma)
Toegangsgelden (tenzij anders vermeld in programma)
Annulatie- en bijstandsverzekering (tenzij anders vermeld in het programma),
annuleringsvoorwaarden te bekomen in ons kantoor of via mail
Gereserveerde zitplaats in de autocar (zie lager)
Stadstaksen, toeristenbelasting en checkpoints van steden (deze worden afgerekend bij het
afhalen van de reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels nog
wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.

Reservering zitplaats in de autocar (niet verplicht):
Alle zitplaatsen van de autocar kunnen ingenomen worden, u kan max. 1 zitplaats p.p. reserveren.
•
•
•

Voor de eerste twee rijen € 1,25 per dag per persoon
Vanaf de derde rij tot de zevende rij € 2,50 per persoon voor de volledige reis
Vanaf de achtste rij (eerste rij achter de middendeur autocar) is de reservering gratis

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

