
Vaarschema
1. Vliegreis van Zaventem naar Boedapest en inscheping.
2. Boedapest, een stad met een ongeëvenaarde  van cultuur en 

 deze huidige Slovaakse hoofdstad was het decor van de kroning 
van maar liefst 11 Hongaarse koningen.

4. Wenen is als een goed gevulde juweelkistje.  Vol met stadpaleizen en andere 
Unesco-geklasseerde monumenten en pleinen.

5. Dürnstein is voor velen een favoriete pleisterplek aan de Donau.
 Melk zal u verbazen met z’n 900-jaar oude abdij die lange  een grote 

invloed had op het religieuze en  leven in de regio.
6. Linz verken je best te voet.  Zo geniet je het best van de oude binnenstad met 

onder andere het Mozarthuis.  Vanaf Linz is ook een excursie naar Salzburg 
(stad van ‘The Sound of Music’) mogelijk.

7. Passau zal je verbazen met z’n  en Italiaanse Barok architectuur.
8. Passau, ontscheping na het ontbijt, transfer naar de luchthaven en vlucht 

terug naar Zaventem.

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Type buitenkajuit Dek Seizoen A Seizoen B Seizoen C  Seizoen D
Classic Bavarian €  3.849,- € 4.399,- €   5.059,- €   5.499,-
French balcony - Frans balkon Schönbrunn €  4.839,- € 5.389,- €   6.059,- €   6.499,-
Deluxe balcony - Frans  5.279,-  € 5.839,- €   6.499,- €   6.939,-
Suite - Frans  7.159,- € 7.709,- €   8.379,- €   8.819,-
Grand Suite - Frans  9.039,- € 9.589,- € 10.249,- € 10.699,-
Algemeen voorbehoud van toepassing.

ENCHANTING DANUBE
8 dagen, vanaf € 3.849,- pp

MARIA THERESA

Inclusief:
Vliegreis van Zaventem naar Boedapest en van 
München naar Zaventem - transfer van Passau 
naar München - cruise volgens vaarschema - 

 in geboekte categorie - basis-
pakket excursies - fooien aan boord - 7 ontbij-
ten + 6 lunches + 7 avondmalen -  van 
wijnen, bier,  thee, water en frisdranken 
aan boord  -  aan boord - entertainment-
programma - captain’s  en dinner 
- gebruik van zwembad aan boord - havengel-
den - BTW
Exclusief:
Excursies buiten het basispakket - lokale trans-
fer in Boedapest - persoonlijke uitgaven - reis-
verzekeringen

Vertrekdata 2022 Seizoen  
Mrt. 13*, 20, 27* A
Apr. 3, 10*, 17 B 
 24* C
Mei 1, 8*, 15, 22*, 29 C
Juni 12, 19*, 26 C
Juli 3* , 10, 24, 31* C
Aug. 7, 14*, 21, 28* C
Sep. 4, 11*, 18 D
Okt. 9*, 16 C
 23*, 30 A
*vaarroute is van Passau naar Boedapest.


