
 

Passau – Wenen Donau Cruise | MS Carrissima  

Cruise op de Donau 
 

Voor bijkomende info en reservaties: 

VOS Travel |www.vostravel.be |Westlaan 415 |8800 ROESELARE |Tel. 051/240.340 |info@vostravel.be 

        www.vostravel.nl |Th. Versteeghstraat 82 |7558 HV Hengelo |Tel. 051/240.340 |info@vostravel.nl 

 

De Donau beleven van op een cruiseboot is helemaal anders dan fietsen op de oever. Het is puur 

genieten, sierlijk glijdend over het water, in een luie zetel met uitzicht op dorpen, burchten, 

wijngaarden en zelfs fietsers, en route richting Wenen. Cruisen met VOS Travel op de Donau is een 

en al romantiek ‘an der schönen blauen Donau’. 

Cruise-liefhebbers kunnen ook per schip en met de fiets langs de Donau reizen. De cruiseboot 

beschikt over een restaurant, panoramische bar, lounge en een zonnedek met ligstoelen. Overdag 

fiets je stroomafwaarts door indrukwekkende natuurlandschappen langs de hoogtepunten van de 

Donau-vallei: de cultuurstad Linz, het klooster van Melk, de tuinstad Tulln, de wijnvallei rond Wachau 

en als grote finale het statige Wenen en de Slowaakse hoofdstad Bratislava. 

Alle kajuiten van dit drijvend hotel zijn ca. 14 m2 groot, gezellig ingericht en beschikken over aparte 

bedden of stapelbed, een badkamer met douche/WC, TV, radio en airco. 

Programma 

code O50-O51-O52 - 8d/7n 
dag 1 aankomst Passau voor 16 uur 
             +afvaart naar Engelhartszell 
dag 2 Engelhartszell – Brandstatt (45 km) 
dag 3 Brandstatt – Linz (26 km) 
dag 4 Mauthausen – Grein (35 km) 
dag 5 Tulln – Wenen (35km) 
dag 6 rustdag Wenen 
dag 7  Wachau-vallei - rondrit (35 km) 
dag 8 aankomst Passau 10.00 uur + vertrek 
toeslag single: 55 %; enkel mogelijk in 
superior 
(kinder)korting: 0-2j: -90% (bij 1 volw.) 
                              3-12j: -20% (bij 1 volw.) 
data: elke zaterdag (zie data tabel) 
 
niveau: 1 fietsje 
afstand per wagen: 830 km (Brussel) 
                                    830 km (Utrecht) 
verblijfsclassificatie: *** / **** 
 

INCLUSIEF 
• standaard/comfort/superior-kajuit met 
airco, douche en wc 
• ontbijt, lunch(pakket), namiddagsnack 
en diner 
• ontvangst/afscheidscocktail en 
galadiner 
• gebruik sauna, whirlpool  
• gebruik zwembad (juni-aug)  
• dagelijkse kajuitreiniging 
• reisleiding aan boord 
• toeristenbelasting en haventaksen 
• Nederlandstalige wegbeschrijving + 
kaart 
• roadbookdrager 
• BTW en garantiefonds 
 
parking:  € 71 (openlucht   
incl. transfer h/t) 
€ 83 (garage - incl. transfer h/t) 

EXCLUSIEF 
• reis heen en terug 
• dranken 
• huurfiets € 75 
   e-bike € 170 
• eigen fiets € 25  
• eigen e-bike € 35  
• extra nacht Passau 
    K&O € 51 (3*) 
    K&O € 68 (4*) 
• verzekeringen 
 
 
treinstation: Passau 
luchthaven: Wenen 
+ trein naar Passau 

 

 

Overnachting 

Type kajuit Standaard-dek  
(hoofddek) 

Comfort-dek  
(middendek) 

Superior-dek  
(bovendek) 

Afreisdata Standaard ECO* Standaard Comfort ECO* Comfort Superior 

30/4 + 1/10 € 599 € 699 € 729 € 829 € 929 

6/8 + 27/8 € 699 € 799 € 829 € 929 € 1029 

21/5 + 4/6  25/6 + 
9/7 30/7 + 10/9 

€ 799 € 899 € 929 € 1029 € 1129 

*kajuit vooraan of achteraan schip (hier mogelijks meer geluid van motoren boot)   
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Informatie boot 

MS Carrissima*** 
 
- Een ruim schip gebouwd in moderne stijl met een gezellig eigentijds interieur. Tot uw beschikking staat een  
  restaurant, een salon (voorzien van airco) met een kleine bibliotheek en gezelschapsspellen, een panorama-bar, een  
  overdekt zonneterras alsook een groot zonnedek met ligstoelen. 
- 75 ingerichte kajuiten ( ong. 14 m²) op 3 dekken met douche, toilet, tv en airconditioning. De ramen kunnen op het  
  boven- en hoofddek geopend worden. 
- 3 dekken voor passagiers: het hoofddek, middendek en bovendek 
 

Kajuiten: met 2 persoonskajuit ( twin-bedden), 2 personen 

 

Technische details: lengte 110m, breedte 11,4m, diepgang 1,60m. Een maximum snelheid van 21 km/uur; 75 kajuiten 

en max. 150 passagiers 
 
Hauptdeck = Standaard-dek = laagst 
Mitteldeck = Comfort-dek = middel 
Oberdeck = Superior-dek= hoogst 
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