
V E R R U I M  J E  H O R I Z O N

RIVE R C RUISES.be

Donau Classics 2022  [MS A-Rosa Donna - 4* +]
8-daagse cruise vanaf €2.109,- p.p.

Contacteer Cruise Selection  of uw reisagent  
river@cruiseselection.be | tel. +32 (0) 3 313 77 61 | www.rivercruises.be

Prijzen zijn inclusief vluchten en cruise, 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 

Cruise Selection is lid van VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) - Erk. nr. 6231.

DEK CATEGORIE
[inklusief heen- en terugreis]

SEIZOEN A SEIZOEN B SEIZOEN C SEIZOEN D

1 2-pers. vast raam € 2.109,- € 2.319,- € 2.499,- € 2.529,-
1 2-pers. vast raam € 2.319,- € 2.529,- € 2.709,- € 2.749,-

3 2-pers. panorama raam € 2.589,- € 2.849,- € 3.029,- € 3.069,-

2 2-pers. Frans balkon € 2.689,- € 3.959,- € 3.139,- € 3.169,-

A-ROSA
A-ROSA speelt in op de moderne consument die het beste van het 
beste wil, van zijn vakantie wil genieten op een eigentijdse manier 
en liever geen voorschriften qua kledij of vaste zitplaatsen in het 
restaurant heeft. Dat is heerlijke luxe..

INCLUSIEF
 Vliegreis van Brussel naar München en transfer naar Engelhartszell 
en retour
 cruise volgens vaarschema
 accommodat ie in de geboekte categorie
 volpension vanaf d iner op de eerste dag tot en met ontbijt op 
de laatste dag
  schuimwijn, 
inbegrepen - welkomstcocktail
 animat ieprogramma
 muziekpr ogramma
 gebruik van de facil iteiten aan boord
 bagageservice bij in- en ontschepen
 havengelden en BTW

EXCLUSIEF
 Excursies - overige dranken - fooien (naar eigen inzicht) - per -
soonl ijke uitgaven - reisverzekeringen

VAARROUTE
Dag 1 Vliegreis naar München, transfer naar Engelhartszell , 

inscheping 16u00, vertrek schip 17u00.
Dag 2 Wenen  [a.13u00 ] -

stour; deze stad is mooie en indrukwekkend op elke ma -
nier.

Dag 3 Wenen  [v.18u30 ] misschien ideaal om Sisi´s Schön -
brunn paleis te bezoeken.

Dag 4 Esztergom  [08u00-10u30 ] onbekend, maar alleen al de 
basiliek is de stop waard. Boedapest  [a.15u00 ] met 7 
bruggen over de Donau, een imposant parlements -
gebouw en nog veel meer.

Dag 5 Boedapest  [v.15u00 ] een excursie naar de Puszta is 
zonder twijfel een aanrader.

Dag 6 Bratislava  [09u00-15u30 ] een jonge hoofdstad maar 
eentje met een rijke historie en perfect om in rond te 
wandelen tussen de stadspaleizen.

Dag 7 Passage door de Wachau-regio. Krems  [08u00-08u30 
excursiestop ].Melk  [12u30-13u00 excursiestop ] boven het 
dorpscentrum prijkt een indrukwekkende Benedictij -
ner abdij.

Dag 8 Engelhartszell  (07u00) ontscheping na ontbijt, terug -
reis naar München en vliegreis naar Brussel.

ALL INCLUSIVE 
AAN BOORD

INCLUSIEF VLUCHTEN

VERTREKDATA 2022 
Seizoen A   apr. 9 - okt. 15 | Seizoen B  apr. 16, 23 - okt. 1, 8 | Seizoen C   apr. 30 - mei 7, 28 - jun. 4 - jul. 2, 
9, 16, 23, 30 - aug. 6, 13, 20 - sept. 10, 24 | Seizoen D   mei 14, 21 - jun. 11, 18, 25 - aug. 27 - sept. 3, 17


