Riviercruise op de DONAU
Van WENEN TOT WENEN

WENEN - DURNSTEIN - MELK
BRATISLAVA - ESZTERGOM - BUDAPEST
- WENEN
EENMALIG VERTREK : 21 SEPTMBER 2020

-PLUS

De “Donau”, de bakermat van de Habsburgse geschiedenis, brengt ons van de
keizerlijke stad Wenen, via Bratislava tot Budapest. U zal genieten van heel
mooie natuurlandschappen.

Enkele hoogtepunten en extra’s:



De abdij van Melk



De Hofburg en het paleis Schönbrunn in Wenen



Budapest een lieflijke hoofdstad



Bratislava met haar 18e eeuwse huizen



Muzikaal optreden in Budapest



Klassiek concert in Wenen



Alle uitstappen met entreegelden zijn inbegrepen



Vol pension aan boord met drank aan tafel én in de bar

Het schip M/S BEETRHOVEN ****
De M/S Beethoven straalt comfort en luxe uit. U logeert in ruime kajuiten op het
BOVENDEK met alle comfort, zoals airco, douche, WC, satelliet-TV, radio en kluis,
gratis Wifi.
Lift is aanwezig. Het schip telt 90 buitenkajuiten.
Alle maaltijden van verfijnde keuken zijn inbegrepen, alsook alle dranken aan tafel
en ook in de bar (behalve de dranken uit de speciale kaart in de bar)

Het restaurant bevindt zich op het tussendek. Tijdens de cruise worden alle maaltijden hier geserveerd.
Het is uitgerust met grote ramen, zodat u tijdens de maaltijd van de prachtige landschappen kunt
genieten.

Dag 1 : Brussel -Wenen
Vertrek om 10.15u met rechtstreekse lijnvlucht van Brussels Airlines naar Wenen.
Onthaal om 12.00u en transfer naar het centrum, waar we een lichte gezamenlijke lunch
nemen. Na wat vrije tijd inscheping in de late namiddag aan boord van de M/S Beethoven;.
Installatie aan boord. ‘s Avonds, welkomstcocktail – diner aan boord en vertrek naar Melk.
Dag 2 : Melk - Dürnstein
Na het ontbijt geleid bezoek (ca 2 uur) aan de barokke abdij van Melk. Eén der mooiste
barokgebouwen van Oostenrijk. De abdij ligt vlak aan de Donau en herbergt reeds 900
jaar de Benedictijnen.
bibliotheek.

We bezoeken de indrukwekkende marmeren zaal en ook de

Iets later bezoeken we het stadje Dürnstein. In het kasteel zou Richard Leeuwenhart
gevangen gehouden worden door Hertog Leopold IV, na een geschil tijdens de derde
kruistocht. Gezellige straatjes waar U van lokale specialiteiten kan proeven. In de late
namiddag vertrek naar Bratislava.

Dag 3 : Bratislava - Kalocsa
In de voormiddag bezoek aan de oude stad

Bratislava, met zijn prachtige barokke

paleizen, kerken en zeer gezellige pleintjes. We starten met het kasteel uit 1811. We
komen de oude stad binnen via middeleeuwse Michaelpoort. Einde van de wandeling aan
het stadhuis op de oude markt. Na de middag varen we verder richting de Poesta.

Dag 4 : KALOCSA POESTA
Na het ontbijt, vertrek naar de Poesta, naar het Kiskunsag park. We bevinden ons in het
hart van de Hongaarse Poesta (“de Grote Vlakte” genaamd) geklasseerd als Unesco
erfgoed. We beleven de traditionele paardentradities, eigen aan het Hongaarse volk. Na
het bezoek terug aan boord en vertrek richting Budapest.

Dag 5 : BOEDAPEST
’s Morgens, na het ontbijt geleid bezoek aan de stadsdelen Buda en Pest. We rijden over
de elegante Kettingbrug naar Buda, de kasteelwijk. Bezoek aan het Vissersbastion, met
uniek uitzicht over de stad Pest. Frans Joseph werd gekroond in de Matthiaskerk. Nadien
rijden we door de voornaamste stadsdelen van de stad Pest Tijdens de avond deelname
aan een Hongaars muzikaal optreden. ’s Avonds varen we richting Esztergom.

Dag 6 : BUDAPEST - ESZTERGOM
In de voormiddag gelegenheid om het stadje Esztergom te ontdekken. In de namiddag
vaart naar Wenen.

Dag 7 : WENEN
In de voormiddag geleid bezoek aan het kasteel van Schönbrunn, het zomerverblijf van
de keizerlijke families. Bezoek aan de verschillende zalen van het paleis. We krijgen
verder een panoramische rondrit doorheen Wenen, via de Staatsoper, De Hofburg, het
mooie stadhuis en het Burgtheater.

Na de middag geleid bezoek aan de Hofburg. Dit was meer dan 600 jaar het
winterverblijf van de Habsburgers. De oorspronkelijke 13e eeuwse burcht werd
omgevormd tot een indrukwekkend paleis; we gaan ook het museum van Sissi binnen, met
talrijke persoonlijke souvenirs van Sissi. Verder komen we in de prachtige keizerlijke
appartementen van Franz Josef en van keizerin Elisabeth.

’s Avonds bijwonen van een

klassiek concert in Wenen. Werken van Mozart en Strauss. Tijdens de pauze een drankje.
Dag 8 : WENEN – BRUSSEL
Ontscheping na het ontbijt. We nemen tijd om een extra bezoek in Wenen te maken (
interieurbezoek aan de Wiener Staatsoper, of gelijkaardig. We nemen in het centrum
een verzorgd middagmaal. Transfer naar de luchthaven van Wenen en rechtstreekse
lijnvlucht van Brussels Airlines om 17.30u naar Brussel, met aankomst 19.15u.

PRIJS PER PERSOON : ca. 2.590€ op BOVENDEK


min. 20 personen

SINGLE KAJUIT : supplement 570€ per persoon (te vermijden)

INBEGREPEN:
-

De heen- en terugvluchten Brussel Wenen met SN Brussels Airlines

-

De luchthaventaksen en haventaksen.

-

Transfers van en naar de luchthaven van Wenen.

-

Lunch op dag 1, alsook lunch op dag 8.

-

De cruise in vol pension, alsook de vermelde muziekopvoeringen.

-

Dranken (bier, wijn, soft drinks en water en koffie) bij alle maaltijden.

-

Alle dranken in de bar (behalve de dranken uit de speciale kaart in de bar)

-

Alle autocarverplaatsingen per A/C autocar voor de inbegrepen uitstappen.

-

Alle excursies en entreegelden voor de vermelde uitstappen

-

Btw op reizen en verzekering Solidariteit Reisgelden

-

Een verzekering bijstand en repatriëring

NIET INBEGREPEN:
-

Fooien, naar eigen dunken ca 70€ voor de cruisestaff.

-

Verzekering tegen annulatie.

SPECIALE ANNULATIEVOORWAARDEN 2020:




Vanaf boeking t.e.m. 6 maanden: 30% van de reissom
Vanaf 6 maanden t.e.m. 3 maanden: 75% van de reissom
minder dan 3 maanden: 100% van de reissom.

Asteria Expeditions

Korte Zilverstraat 6 -

8000 Brugge Belgium-

Tel 050 33 25 10

Dept of rvr travel Lic. A 1095 info mail : paul@asteriaexpeditions.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER
INSCHRIJVEN TEN LAATSTE OP 31 DECEMBER 2019
WEGENS DE GROTE VRAAG NAAR CRUISES OP DE DONAU IN 2020
VOORNAAM (identiek zoals op uw identiteitskaart aub)
NAAM:
STRAAT:

NUMMER:

POSTCODE: . . . .

GEMEENTE:

TELEFOON:

G S M:

EMAIL:

@

Reserveert voor de
HOTEL:

8- DAAGSE CRUISE OP DE DONAU

VVOG PLUS-CRUISE van 21 tot 28 SEPTEMBER 2020

TOTAAL AANTAL PERSONEN:
TYPE

KAJUIT SUPERIOR DECK VOOR 2 PERSONEN -

SINGLE KAJUIT (*)

Medereiziger 2
VOORNAAM: (identiek zoals op uw identiteitskaart aub)
NAAM:
STRAAT:
POSTCODE: . . . .

NUMMER:
GEMEENTE:

TELEFOON:

G S M:

EMAIL:

@




Wij wensen een annulatieverzekering: JA / NEEN (5.75% van de reissom:) (*)
Wij storten een voorschot van 500€ per persoon nadat U de bestelbon heeft
ontvangen.



WIJ WENSEN EEN VOORSTEL OM TE VERLENGEN IN WENEN : JA / NEEN

(*) uw keuze aanduiden
Handtekening



Asteria Expeditions Korte Zilverstraat 6 - 8000 Brugge Belgium- Tel 050 33

Lic. A 1095 paul@asteriaexpeditions.be - Algemene voorwaarden zie:
www.asteriaexpeditions.be

25 10

