Riviercruise over de Donau
24 juli t/m 2 augustus 2021
10-daagse reis inclusief busreis vanuit Nederland Riviercruise vanaf Passau per MS Fortuna
Alle Donau-klassiekers in één reis zie je aan boord van MS
Fortuna. Het kasteel van Devin, het Wachau wijngebied en het Hongaarse
Esztergom, slechts enkele voorbeelden van de vele indrukken tijdens deze reis.
In Boedapest ligt het schip in het centrum van de stad bij het
Parlementsgebouw, een perfecte plek om zelf deze stad te ontdekken. En terwijl
de glooiende landschappen en bossen aan je voorbij glijden, zorg het personeel
aan boord ervoor dat het je aan niets ontbreekt.
Dag 1: busreis naar Zuid-Duitsland, hotelovernachting
De touringcar brengt je via verschillende opstapplaatsen (Utrecht) naar het hotel
Zuid-Duitsland. Aan het einde van de middag staat het diner voor je klaar.
Dag 2: busreis naar Passau, inscheping Engelhartszell
Vertrek: 18.00 uur
Aankomst Engelhartszell: 20.30 uur
Na het ontbijt rijdt de bus verder naar de grensstad Passau waar je rond de
middag aankomt. Alle tijd om de Altstadt van deze barokstad zelf te ontdekken.
Passau is een van de vijf mooiste steden gelegen aan de Donau. Breng een
bezoekje aan de Dom, waar je het grootste kerkorgel ter wereld aantreft. Leuk
om te bezoeken zijn ook het raadhuis uit de 14de eeuw en de twee burchten,
Oberhaus uit de 13de eeuw en Niederhaus uit de 14de eeuw. Bijzonder aan deze
stad met slechts vijftigduizend inwoners is de samenkomst van drie rivieren: de
Danou, de Inn en de Ilz.
Dag 3: Engelhartszell (Oostenrijk)
Vertrek Engelhartszell: 11.00 uur
Aankomst Aschach: 13.30 uur
Vertrek Aschach: 14.30 uur
Engelhartszell is een kleine stad in
Oostenrijk, gelegen in een vallei met
bosrijke heuvels vlakbij de Duitse grens.
Het
stadje
staat
bekend
om
het
trappistenklooster Stift Engelszell en de
trappistenbieren die er gebrouwen worden.
Breng een bezoek aan de mooiste rococo
kerk van Oostenrijk en proef er zeker ‘Gregorius’, het Trappistenbier.

Na een korte technische stop in Aschach, vaar je verder naar het Slowaakse
Devin.
Dag 4: Devin en Bratislava (Slowakije)
Aankomst Devin: 08.00 uur
Vertrek Devin: 12.30 uur
Aankomst Bratislava: 13:00 uur
Vertrek Bratislava: 21:30 uur
Devin ligt op de grens tussen Oostenrijk en
Slowakije en is een voorstad van de
Slowaakse hoofdstad Bratislava. Door de
ligging aan een vernauwing van de Donau
was Devin vroeger een belangrijke plaats die
gezien werd als de westelijke toegangspoort van het Hongaarse koninkrijk.
Tegenwoordig is Devin vooral beroemd door de vele archeologische vondsten en
ruïnes, waaronder het kasteel van Devin.
Bratislava is een prachtige stad is dat zeker een bezoekje waard is. De sfeer in
deze Slowaakse hoofdstad is mooi en vooral heel veilig. Er is een fijne mix van
heden en verleden, zoals bijvoorbeeld het Bratislava kasteel. Maar aan de
andere kant zijn er ook veel universiteiten waardoor de stad haar jonge karakter
in leven houdt!
Heb je het excursiepakket bijgeboekt? Dan staat er vandaag een stadsexcursie
in Bratislava op het programma.
Dag 5: Boedapest (Hongarije)
Aankomst: 10.00 uur
Vertrek: 04.00 uur (dag 6)
Boedapest is de hoofdstad van Hongarije en
beslaat een stad die oorspronkelijk uit twee
delen bestaat: Buda en Pest. Deze twee
stadsdelen worden van elkaar gescheiden
door de rivier de Donau. Op de westelijke
oever vind je het stadsdeel Pest en aan de
oostkant ligt Boeda (Buda). Het centrum van de stad vind je in het
stadsdeel Pest, terwijl Buda het rustige gedeelte is van deze metropool

Een populaire toeristische attractie is de Gellértheuvel, ten zuiden van de stad.
Bovendien staat Boedapest bekend als de
stad met de beste badhuizen van Europa.
Dag 6: Vac en Esztergom (Hongarije)
Aankomst Vac: 08.30 uur
Vertrek Vac: 10.30 uur
Aankomst Esztergom: 13.30 uur
Vertrek Esztergom: 17.00 uur
Het schip passeert de beroemde Donauknie, een schilderachtig stukje Hongarije
waar de Donau een 90 graden bocht maakt. Achter deze bocht verschijnt de
barokstad Esztergom, deze oude, voormalige Hongaarse hoofdstad staat bekend
om de reusachtige basiliek en het Koninklijke Paleis. De stad is een van de
oudste steden van Hongarije en is de bisschoppelijke hoofdstad van het land.
Vanaf de toren van de kathedraal kijk je uit over de Donauknie tot aan
Boedapest.
Dag 7: Wenen (Oostenrijk)
Aankomst 13.00 uur
Vertrek 23.00 uur
Wenen is de stad van opera en zang
(Mozart, Beethoven en Strauss hebben hier
gewoond). Bijzonder is de Hofburg, waar de
Spaanse Rijschool is. Hier zijn tegenwoordig
verschillende musea ondergebracht, maar
dit staat natuurlijk vooral bekend om de
Spaanse rijkunst die er al eeuwen wordt
beoefend. De Staatsopera is één der
mooiste operagebouwen ter wereld, het is
een sprookjesachtig mooi gebouw en voor velen het hoogtepunt van de barok.
Bekend in Wenen is ook het fameuze Schloss Schönbrunn, dat bijna 1400
vertrekken telt! Dit prachtige slot was in de 19e eeuw het onderkomen van
Keizer Franz Josef en keizerin Elisabeth (Sisi)! De indrukwekkende Stephansdom
met zijn uitgestrekte en gedeeltelijk toegankelijke catacomben behoort tot de
mooiste gotische bouwwerken die er in de 12e eeuw zijn gebouwd.

Dag 8: Krems en Melk (Oostenrijk)
Aankomst Krems: 07.00 uur
Vertrek Krems: 10.00 uur
Aankomst Melk: 14.00 uur
Vertrek Melk: 16.30 uur
Krems is een sfeervol stadje gelegen in
het hart van het Wachau-wijngebied.
Vanaf het schip loopt je zo het
historische centrum met haar romantische straatjes binnen. Bijzonder is de
Pfarrkirche St. Veit, de grote barokke parochiekerk met prachtige
muurschilderingen uit de 18 eeuw. Verder leent het stadje zich uitstekend voor
een lange wandeling langs de rivier, waarbij je onderweg de verschillende
kerkjes, musea en gezellige terrasjes bezoekt.
Melk is een pittoresk dorpje dat voornamelijk bekend staat om het
wereldberoemde 18-eeuwse Benedictijnerklooster. Dit klooster is gelegen op een
heuvel en vanaf hier heb je een prachtig uitzicht over de Donau en het dorp. In
het stadje zelf vind je mooie burgerhuizen en leuke straatjes met gezellige
winkels en terrassen. Ideaal voor een korte stop!
Melk ligt in de prachtige Wachau Vallei (Unesco Wereld Erfgoed), dat al meer
dan 1000 jaar het spirituele en culturele centrum van Oostenrijk vormt. Melk is
vooral bekend om zijn indrukwekkende barokke stijl en benedictijnenklooster;
bekend als de abdij van Melk. Het benedictijnenklooster is een van de
belangrijkste culturele hoogtepunten van Oostenrijk en behoort tot een van de
grootste abdijen in Europa. Sinds de 12e eeuw is er een school verbonden met
het klooster, waar waardevolle manuscripten zijn verzameld die uiteindelijk
hebben bijgedragen aan de creatie van de adembenemende bibliotheek.
Dag 9: Passau, ontscheping, hotelovernachting
Aankomst cruise: 10.00 uur
Weer terug in Passau, met een koffer vol ervaring ga je na het ontbijt van boord.
Geniet op eigen gelegenheid nog van de laatste indrukken van Passau. Wil je
aan boord blijven dan kan dat in de lounge of op het buitendek, je bagage mag
nog even blijven staan. Rond het middaguur rijdt de bus naar het hotel in Zuid
Duitsland waar het diner klaar staat.
Dag 10: busreis naar Nederland
Verzamelen in Utrecht

Accommodatie MS Fortuna****
Het luxe MS Fortuna is een modern
schip met een exclusieve uitstraling.
Het werd in 2001 in Nederland gebouwd
en is bijzonder royaal opgezet. Het
schip combineert klassiek comfort met
een gezellige atmosfeer. Zowel vanuit
de lounge en het restaurant met
panoramaramen,
als
vanaf
de
overdekte Sky Lounge op het zonnedek,
heeft u prachtig uitzicht op het

voorbijtrekkende landschap. Aan boord
kunt u genieten van een excellente keuken en een perfecte service met
vriendelijke bemanning.

Reissom

2 p. hut middendek superior dek 2

€1.216,00 per persoon

2 p. hut bovendek panorama dek 3

€1.356,00 per persoon

Inbegrepen
Busreis Nederland-Passau v.v. per Comfort Class touringcar
• Hotelovernachting op de heenreis en terugreis in Zuid-Duitsland inclusief
ontbijt en diner
• 8 dagen / 7 nachten aan boord van het MS Fortuna**** in een hut naar keuze
• Verzorging aan boord op basis van volpension (beginnende met het diner op
dag 2 en eindigend met het ontbijt op dag 9)
• Captain's Diner
• Feestelijke gala-avond
• Het beschreven vaarprogramma
• Kras reisleiding aan boord
• Havengelden
Bijkomende kosten ter plaatse
• Niet genoemde maaltijden en drankjes
• Excursies en entreegelden
• Fooien

Aanmelding mailen naar: bondsreizen@ncbd.nl
Verzoek bij aanmelding: € 100 p.p. overmaken vóór 9 oktober 2020 IBAN.
NL47 INGB 0000 392703 t.n.v. Nederlandse Christelijke Bond van Doven,
Burchtstraat 12, 5305 BJ Zuilichem.
Graag ook vermelden met welke hut wilt u nemen? en met wie samen 1 hut slapen?

