
Opstapplaatsen: L

8 dagen / 7 nachten
1 n halfpension + 6 n all inclusive

Afreisdatum
Prijs per persoon
(op basis van een 2-pers.

Hoofddek kajuit)

09 juli 18 € 1329

Toeslag Prijs per persoon

Bovendek kajuit € 130

Eenpersoonskajuit 
(hoofddek kajuit) 
steeds op aanvraag

€ 270

Dag 1 • België - Deggendorf (Duitsland)
We rijden richting Keulen en Frankfurt. Na de middag rijden 
we langs Würzburg en Nurnberg naar Deggendorf voor 
installatie in een ***hotel.

Dag 2 • Linz (Oostenrijk)
We rijden naar Linz. Omstreeks 18u00 schepen we in aan 
boord van de ****MS Modigliani.

Dag 3 • Wenen (Oostenrijk)
‘s Voormiddags bezoeken we de Oostenrijkse hoofdstad, 
Wenen. De stad dankt haar aantrekkelijkheid aan de talrijke 
monumenten, de muzikale traditie en de winkels langs de 
grote lanen en rondom de Stephansdom.

Dag 4 • Boedapest (Hongarije)
We varen richting Boedapest en bezoeken deze door de 
Donau gesplitste stad. We ontdekken eerst Boeda met 
kronkelige steegjes, barokke paleizen, Turkse baden en het 
middeleeuws koninklijk paleis. Nadien verkennen we Pest, 
met een mengeling aan architecturale stijlen. In de namiddag 
genieten we van wat vrije tijd.

Dag 5 • Boedapest - de Poesta (Hongarije)
We genieten van een vrije dag in Boedapest (zonder 
middagmaal) of we maken een facultatieve uitstap met 
middagmaal en zonder dranken naar de Poesta (± € 87 pp).

Dag 6 • Bratislava (Slovakije)
In de voormiddag varen we naar de Slovaakse hoofdstad 
Bratislava en bezoeken facultatief deze stad.

Dag 7 • Durnstein - Melk (Oostenrijk)
In de ochtend bereiken we Dürnstein. De stad, bekend 
om de legende van Richard met het Leeuwenhart, telt 
een uitzonderlijke abdij met één van de mooiste barokke 
klokkentorens in Oostenrijk. Nadien reizen we verder naar 
Melk voor een facultatief bezoek aan de benedictijnenabdij 
(± € 44 pp).

Dag 8 • Linz - België
In de ochtend ontschepen we in Linz en rijden langs Duitse 
autowegen naar België.

Opgelet: door omstandigheden kan het vaarschema worden aange-
past.

MS MODIGLIANI
Uitrusting: luxueus schip, uitgerust met salon, restau-
rant, bibliotheek, airco, tv en radio in het salon, groot 
zonnedek, lengte 110m, breedte 11,40m
Kajuiten: comfortabel ingerichte buitenkajuiten, bad-
kamer met douche en toilet, haardroger, radio, tv en 
kluisje
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s middags en ’s avonds ui-
terst verzorgde maaltijden
Extra: welkomstdrank, gala-avond

SERVICE
 � Transfers naar Linz en terug met een luxe 
****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Overnachting in halfpension in een ***hotel tijdens 
de heenreis
 � Cruise in all inclusive vanaf de 2e dag het avond-
maal tem de 8e dag het ontbijt
 � ALLE DRANKEN AAN BOORD (behalve champagne 
en wijnen van de wijnkaart)
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit 
België

NIET INBEGREPEN
 � Fooien aan boord
 � Uitstappen

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deelne-
mers doorgeven
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

DE DONAU IN WENEN BRATISLAVA

PARLEMENT IN BOEDAPEST

RI
VI

ER
CR

UI
SE

S

170

De Donau, de brug tussen Oost- en West-Europa, is de 2e langste stroom in Europa. Deze betoverende rivier brengt ons doorheen een aantal landen en 
laat ons genieten van onvergetelijke landschappen. Kortom, laat u gewoon meeslepen door de magie van de “Schönen Blauen Donau”!

Cruise op de Donau DUITSLAND - OOSTENRIJK - HONGARIJE - SLOVAKIJE     


