
Vaarschema 
1. Vliegreis naar München, transfer naar Passau, inscheping 15.00 uur, vertrek schip 

16.00 uur.
2. 

wekkende abdij.
 Wenen (a.19u30)
3. 

4. Boedapest (a.09u30) Hongaarse hoofdstad die rijkdom van de Oostenrijkse 

5. Boedapest (v.13u30) een stad verdeeld in de twee delen Buda en Pest, aan 
weerszijde van de Donau.

 Esztergom (18u30-19u30) omgeven door natuur en gekend om z’n imposante 
basiliek.

6. 
de jongste Europese hoofdsteden.

7. Linz (14u00-23u00) derde stad van Oostenrijk met een uitgebreid cultuuraanbod.
8. Passau (a.08u30) ontscheping na het ontbijt, transfer naar München en vliegreis 

naar Zaventem.

Prijzen per persoon, inclusief heen- en terugreis
Buitenkajuit Dek/ligging Seizoen A Seizoen B Seizoen C Seizoen D 
2-pers.   Smaragd € 1.679,- € 1.769,- € 1.859,- € 1.959,-
2-pers., Frans balkon Rubin/achteraan € 1.819,- € 1.919,- € 2.009,- € 2.189,-
2-pers., Frans balkon Rubin € 1.919,- € 2.009,- € 2.099,- € 2.289,-
junior suite, Frans balkon Rubin € 2.139,- € 2.235,- € 2.329,- € 2.519,-
2-pers., Frans balkon Diamant € 2.099,- € 2.199,- € 2.289,- € 2.469,-
junior suite, Frans balkon Diamant € 2.289,- € 2.379,- € 2.439,- € 2.699,-
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 78 en 79.

Vertrekdata 2022 Seizoen
Mrt. 24 A
 31 B
Apr. 7 C
 25 D
Mei 2, 24, 31 D
Juni 7, 25 D

Wereldsteden langs de Donau
8 dagen, vanaf € 1.679,- p.p. 

MS VIVA TIARA

Inclusief: 
Vliegreis van Zaventem naar München + 
transfer naar Passau en retour - cruise volgens 

-
tegorie - volpension vanaf diner op de eerste 
dag tot en met ontbijt op de laatste dag aan 
boord - welkomstcocktail - captain’s dinner - 

dranken aan boord - water, bier en frisdrank in 
de minibar - entertainmentprogramma - fooi-
en aan boord - gebruik van de boordfacilitei-
ten - WLAN - bagageservice bij in- en ontsche-
pen - havengelden - BTW
Exclusief:
Excursies - persoonlijke uitgaven - reisverze-
keringen

ALL-INCLUSIVE
VERNIEUWD SCHIP

+
scheepsbeschrijving pag. 67 + 64


