
  Viva Cruises - Rivercruises by Cruise Selection 

verruimt je horizon langs de mooiste waterwegen 

van Europa. De fijne schepen van Viva Cruises 

brengen je langs de Donau, Elbe, Moezel, Rijn,  

Rhône en de Seine. Vraag naar hun aanbod  

bij ons, uw reisagent.

KEIZERLIJK WENEN
Je Donau-cruise begint en eindigt in Passau, 
een Duitse stad die de Beierse hartelĳkheid 
combineert met zuidelĳke flair. Van hieruit 
vaar je verder naar Wenen, voor de tiende 
keer op rĳ verkozen tot meest leefbare stad 
van de wereld.

Fan van Sissi? Dan zĳn het barokke paleis 
Schönbrunn en de keizerlĳke Hofburg een 
must. Maak zeker tĳd voor het pittoreske 
oude centrum, een kunsttentoonstelling in 
de Albertina en een kopje ‘wienermelange’ 
in een Weens koffiehuis.

BOEDAPEST EN BRATISLAVA
In Boedapest bezoek je de beroemde 
Sint-Stefanusbasiliek en zĳn majestueuze 
interieur. Loop door de kleine straatjes naar 
een traditioneel strudelhaus, waar sinds 
jaar en dag zoete en hartige delicatessen 
uit het Habsburgse rĳk worden gemaakt.

Nog meer cultuur vind je in Bratislava. 
Langs de zigzaggende trappen bestĳg je 
de toren van het oude stadhuis. Wat je ook 
niet mag overslaan: de Sint-Maartenska-
thedraal en de Blauwe Kerk, een staaltje 
Hongaars secessionisme. Of lunch in het 
restaurant UFO, met een schitterend uit-
zicht over de Donau en de stad vanop 80 m 
hoogte.

POORT NAAR DE WACHAU
Hoge cultuur in zĳn puurste vorm? De  
abdĳ van Melk, Unesco Werelderfgoed, is 
het grootste barok-ensemble van Europa. 
De zogenaamde ‘Poort naar de Wachau’ 
wordt al sinds de oprichting in 1089 onon-
derbroken bewoond door benedictĳnse 
monniken. Heel indrukwekkend zĳn de 
kostbare fresco’s, marmeren hal, kapittel-
kerk en bibliotheek met historische boe-
kencollecties.

Wenen, Boedapest en Bratislava imponeren met extravagante pracht en praal. De sprookjesachtige 
paleizen en kathedralen van de Donau-steden meemaken op een stĳlvolle riviercruise? Voor 2020 selec-
teerden we uit het aanbod van Rivercruises by Cruise Selection deze vaarroute van Viva Cruises, aan 
boord van de volledig vernieuwde Tiara. Dankzĳ doordachte en lichtrĳke ruimteconcepten, geniet je op 
dit all-inclusive schip steeds van de mooiste Donau-panorama’s.

Pracht en praal 
langs de Donau

DONAU

Afvaarten in 2020

Interesse in dit 8-daags vaarprogram-
ma? In 2020 voorziet Viva Cruises 
verschillende afvaarten van juli tot 
oktober. Bovendien reis je aan boord 
van vlaggenschip Swiss Tiara, dat in 
januari een upgrade krĳgt en wordt 
omgedoopt tot Viva Tiara. 

Vraag ons gerust naar meer  
informatie.
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