10-daagse CRUISE door DIVERSE LANDEN
Met o.a.: Boedapest, Wenen en Bratislava

Een unieke reis. Dat kunnen we
over deze cruise gerust zeggen.
We varen over de majestueuze
Donau, de langste rivier van
Europa. Vanuit Passau bevaren
we het mooiste deel. Onvergetelijk is het panorama vanaf de
rivier op Boedapest. Natuurlijk
bezoeken we ook romantisch
Wenen en Bratislava, een
levendige oude stad met een
boeiende geschiedenis.
U geniet van prachtige uitzichten wanneer uw hotelschip
vaart door de lieflijke Wachau
en het Wienerwald. Het landschap is veelzijdig met haar
met wijnranken bedekte berghellingen en grote wouden.
Samen met ons vijfsterren
schip, inclusief alle luxe en
verzorging maken we er een
onvergetelijke cruise van.

LUXE CRUISE
OVER DE DONAU
1e dag: Donderdag
Na de koffiepauze bij Venlo maken
we een mooie rit langs de Rijn met
de vele kastelen en gaan dan over
de autobaan langs Würzburg naar
ons hotel in het Steigerwald voor
diner en overnachting.
2e dag: Vrijdag
Via Neurenberg, Regensburg en de
nodige pauzes arriveren we in de
loop van de middag in Passau waar
ons luxe schip al op ons wacht.
Uiteraard gaat ook uw vertrouwde
van Oeveren reisleiding mee aan
boord en blijft de gehele reis tot uw
dienst. Tevens hebben we er voor
gekozen onze eigen touringcar
mee te laten rijden, zodat u tijdens
de excursies in uw vertrouwde
touringcar kunt zitten. Tegen de
avond vertrekken we in Passau.

Tijdens het uitgebreide diner
passeren we de grens met Oostenrijk
en kunt u nog even genieten van
het voorbijtrekkende landschap.
3e dag: Zaterdag
Tijdens ons uitgebreide ontbijtbuffet meren we aan in Ybbs an der
Donau. Hier staat onze touringcar
voor u klaar om u mee te nemen
naar het historische en beroemde
Stift van Melk. De abdij bezit
twee belangrijke kruisbeelden.
De prachtige marmeren zaal en
het abdijmuseum zijn tevens ook
de moeite waard. Een bijzondere
excursie, die u niet snel zult vergeten.
Hierna brengt de chauffeur u weer
terug naar het schip. ’s Middag
kunt u genieten van het mooie
landschap van Neder Oostenrijk.
Maar de dag is nog niet ten einde.
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Na het diner arriveren we in
Wenen en nemen wij u mee uit
naar een bijzonder mooi Mozarten Straussconcert in de Kursalon.
Het Strauss ensemble bestaat uit
musici, een zangeres en een danspaar. Er worden walsen, polka’s,
aria’s en duetten uitgevoerd, evenals operette en pianomelodieën.
Kortom, een zeer gevarieerd
programma.
4e dag: Zondag
U kunt vandaag een rustdag
houden. U kunt ook mee met uw
chauffeur en reisleiding om uitgebreid kennis te maken met Wenen.
Voor de lunch aan boord kunt u
mee naar de zomerresidentie van
de Habsburgers, Schönbrunn.
Dit schitterende paleis, tuinen en
de hoger gelegen Gloriëtte zijn
een lust voor het oog. Tijdens onze
uitgebreide sightseeing in de
middag bezoeken we onder andere
de Karlskirche, de Belvedere,
Stephansdom en het Prater.

excursie naar het ‘woeste’ platteland.
Per touringcar reizen we naar de
Varga Farm, waar u eerst geniet
van een traditionele Puszta lunch.
U maakt kennis met het platteland
en met de paardentradities die
dit land rijk is. Het bijwonen van
de dressuurshow is een ware
belevenis. De liefhebbers maken
tot slot per koets een rit over de
Puszta. Vervolgens kunt u heerlijk
ontspannen en genieten van een
prachtige folklore show.

6e dag: Dinsdag
Vanmorgen ligt ons schip nog
steeds in Boedapest en nemen wij
u mee om deze mooie stad te
verkennen. De stad bestaat uit
twee delen, de stadsdelen Boeda
en Pest. Natuurlijk is ons bezoek
inclusief het Vissersbastion en de
Matthiaskerk. Voorts het prachtige
panorama vanaf de Citadel.
De verkenning van het stadsdeel
Pest omvat de burcht Vajdahunyad,
het Heldenplein, de Opera, de
St. Stephansdom, het Parlement en
de grootste Synagoge van Europa,
gekroond met twee 43 meter hoge
uivormige torens en plaats biedend
aan 3000 gelovigen. Hierna varen
we verder via de beroemde

5e dag: Maandag
Na het ontbijt zijn we inmiddels in
Hongarije en is Boedapest al in
zicht. Boedapest vanaf het water is
al een excursie op zich, met de
prachtige gebouwen en natuurlijk
het imposante parlementsgebouw.
Hier gaan we van boord voor een
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‘Donauknie’ richting Esztergom, de
eerste hoofdstad van Hongarije,
met de op twee na grootste basiliek
ter wereld, een enorm architectonisch bouwwerk dat u vanaf het
schip goed kunt bewonderen.
7e dag: Woensdag
Al voor het ontbijt zijn we in
Slowakije en meren we af in
Bratislava, de Slowaakse hoofdstad.
De stad ligt aan de voet van de
Kleine Karpaten en is het centrum
van de Slowaakse politiek, wetenschap, economie en cultuur.
De burcht van Bratislava is het
symbool van de stad. Dit hoekige

gebouw ligt aan de westkant van
het centrum, op een heuvel boven
de Donau. In het oude stadshart
zijn enkele schilderachtige straten
behouden gebleven. Hier bevindt
zich de Michaëltoren in barokstijl,
die deel uitmaakt van de oude
stadsmuur. De Martinsdom is de
grootste kerk in de stad.
Hier werden eeuwenlang de
koningen van Hongarije gekroond.
Een ander belangrijk gebouw is
het Primatiaal paleis, waar Frankrijk
en Oostenrijk na de slag bij
Austerlitz in 1805 de Vrede van
Pressburg tekenden. U gaat het
allemaal ontdekken.

vervolg

8e dag: Donderdag
Vanmorgen kunt u lekker op het
zonnedek genieten van hopelijk de
uitbundig schijnende najaarszon.
Na de lunch arriveren we in het
Oostenrijkse Linz. Hier hebben we
nog een kleine excursie. De steilste
bergbaan op rails van Europa leidt
ons naar de Pöstlingberg, waar we
een mooi uitzicht over Linz hebben
en bij goed weer tot aan de Alpen
kunnen kijken.
9e dag: Vrijdag
Na het ontbijt is het helaas tijd om
te ontschepen, maar we maken er
een leuke dag van. We maken

Intensiteit:

• Zeer ontspannen programma
• Rollators mogen op een
groot deel van het schip niet
gebruikt worden

2-3

1
10-daagse CRUISE door
RONDREIS
SPANJE/PORTUGAL
DIVERSE LANDEN
Vertrek:
DONDERDAG 29 AUGUSTUS 2019
Thuiskomst:
ZATERDAG 07 SEPTEMBER 2019

€ 2.250,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonshut: € 275,00
Toeslag suite: € 195,00 p.p.
(beperkt beschikbaar)
eerst een kleine wandeling door
het bijzonder mooie Passau. Waar
mogelijk rijden we vervolgens
binnendoor om te genieten van de
natuur in dit deel van Beieren. Aan
het eind van de middag arriveren bij
ons hotel in het Steigerwald voor
diner en overnachting.

e

10 dag: Zaterdag
Langs Frankfurt en Keulen keren we
terug naar Nederland om onze onvergetelijke cruise af te sluiten met een
uitstekend diner alvorens huiswaarts
te keren.

(Uw rollator meenemen? Wij moeten
dit eerst aanvragen bij de rederij)
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension (aan boord volpension)
Hotel- en Schipinfo:
29/30 augustus:		
Hotel Steigerwald - Duitsland
30 augustus/06 september:
HS Amadeus Elegant
06/07 september:		
Hotel Steigerwald - Duitsland

Schipinfo:
De Amadeus Elegant behoort tot de top van de *****-sterren riviercruiseschepen.
Dit schip heeft een sfeervolle panoramasalon, bar, Amadeusclub, fitnessfaciliteiten,
een massageruimte en kapsalon. De royale en comfortabele cabines op het
Mozart- of Straussdek zijn bijzonder stijlvol ingericht met alle gebruikelijke voorzieningen zoals TV, telefoon, föhn, kluisje en individueel regelbare airconditioning
en verwarming. Alle cabines hebben een eigen badkamer met douche en toilet.
Er is een echte hotellift aanwezig waarmee u het Mozart-, Strauss- en Haydndek
kunt bereiken. Het zonnedek is niet per lift bereikbaar en bereikt u per trap.
De maaltijden zijn zeer goed verzorgd, met een ontbijtbuffet, lunch en diner.
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