
Vaarschema
1. Busreis vanaf de opstapplaatsen* naar Passau.  Eerste  met avondmaal en ontbijt in 

ons 4-ster hotel in de omgeving van Passau. 
2. Passau.  Na het ontbijt verkennen we de mooie historische stadskern van Passau, een 

verrassende stad, gelegen aan de samenvloeiing van 3 rivieren: de Ilz, de Inn en de Donau. Vrije 
lunch. Omstreeks 14.30 uur gaan we aan boord van het schip. 

3. Melk en zijn abdij.  In de voormiddag ligt, hoog boven de oude arm van de Donau, een imposante 
 één van de mooiste en meest betekenisvolle barokke bouwwerken van 

Oostenrijk. Al eeuwenlang is de abdij van Melk het intellectuele en spirituele centrum van het land. 
4. Het ‘keizerlijke’ Wenen.  Na een ontspannende nachtrust en een lekker ontbijt staat de  

weer klaar voor onze stadsrondrit, zodat we een  indruk van de historisch belangrijke 
bezienswaardigheden krijgen. We gaan aan boord voor de lunch. In de namiddag bezoeken we 
Schönbrunn.

5. Boedapest, ‘koningin van de Donau’. Genietend van een lekker ontbijt varen we door de 
Donauknie en bereiken we Boedapest. Het  parlementsgebouw springt onmiddellijk 
in het oog. In de voormiddag ontdekken we de Pestzijde. De namiddag brengt ons naar de 
burchtwijk in het oudste hart van het stadsdeel Boeda. 

6. Ezstergom We verlaten Boedapest rond de middag en passeren o.a. Szentendre, Visegrád en 
bereiken Ezstergom. De koninklijke stad Esztergom is 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 Esztergom-Boedapest en in overeenstemming met zijn waardige status is de 
neoklassieke basiliek van Esztergom zowel de grootste kerk als het hoogste gebouw van het land. 

 ‘de kleine metropool’. ’s Morgens meren we aan in  de stad waar de oude 
glans van de Habsburgse  zich verbindt met de charme van een jonge Slowaakse hoofdstad. 

8. Linz,  gelegen aan de oevers van de majestueuze Donau, betovert zijn bezoekers 
vooral met een grote hoeveelheid heerlijke  charme.  Er is veel te zien en te doen 
in de levendige cultuurstad aan de Donau! 

9. 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.

*= op/afstapplaatsen zijn Oostende, Gentbrugge, St.Niklaas, Antwerpen, Mol en Hasselt

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Buitenkajuit Dek/ligging  Prijs p.p.
22A - 2-pers. vast raam Emerald  €  1.650,- 
11A - 1-pers. vast raam Emerald  €  2.190,- 
22B - 2-pers. Frans balkon Ruby   €  1.995,- 
11B - 1-pers. Frans balkon Ruby  €  2.695,- 
22D - 2-pers. Frans balkon Diamond   € 2.195,-
Autocarreis, excursies en begeleiding in samenwerking met Carolus Premiumtours.
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79

Luxe DONAU-CRUISE - begeleide groepsreizen 
9 dagen, vanaf € 1.650,- p.p.

MS VIVA TIARA

Vertrekdata 2022 
Mei  23, 30  
Juni 6

HÉÉL VEEL INCLUSIEF: heen- en terugreis per 
luxe autocar; alle excursies met onze eigen 
Nederlandstalige deskundige reisbegeleiding 
- 1  in 4*-hotel in de omgeving 
van Passau op basis half-pension - 8-daagse 
cruise met MS Tiara in het gekozen -
pe -  verblijf basis volpension vanaf diner 2e 

dag t/m ontbijt 9e dag - all-inclusive dranken-
pakket van 10.00 uur tot middernacht - wel-
komstcocktail en Captain’s Farewell-galadiner 
- muziekprogramma aan boord -  gebruik van 
de faciliteiten aan boord - bagageservice van 
de kaai naar de kajuit en omgekeerd -  fooien 
voor het boordpersoneel -  audioguide sys-
teem - BTW, wegen-, verblijf- en haventaksen 
cfr. 02/09/2021. 
NIET INCLUSIEF: inkomgelden  de ex-
cursies op voorhand te reserveren bij uw boe-
king, te betalen aan de reisleider - lunch 1e, 
2e en 9e dag - overige dranken - persoonlijke 
uitgaven - reisverzekering.
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UITGEBREIDE
ALL INCLUSIVE


