
 

Passau – Wenen Donau Cruise | MV Swiss Crown  

Cruise op de Donau 
 

Voor bijkomende info en reservaties: 
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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. 

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 - Melk (35 km) 
dag 8 aankomst Passau 11.00 uur + vertrek 
toeslag single: 55 % 
(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:  € 75 (openlucht   
incl. transfer h/t) 
€ 87 (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            Mini-suite  
(middendek)           (middendek) 

Superior-dek 
(bovendek) 

Afreisdata Standaard Comfort ECO* Comfort Superior 

29/4 € 895 € 1075 € 1175 € 1275 

19-26/8 € 995 € 1175 € 1275 € 1375 

27/5 + 10-17-24/6 + 1-8-15-22-27/7 + 9-23/9 € 1095 € 1275 € 1375 € 1475 
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Informatie boot 

MV Swiss Crown  
Stijlvol, elegant en tijdloos mooi - zo presenteert het premiumschip MS Swiss Crown zich terwijl het zachtjes over de 
Donau glijdt. Zodra je de spectaculaire foyer binnenstapt, voel je je meteen thuis aan boord. Ontworpen in warme 
houttinten, straalt het schip comfort uit en laat niets te wensen over. De eenvoudige elegantie van de tijdloos mooie 
passagiershutten, die met veel aandacht voor detail zijn ingericht, zal u inspireren. Leun achterover, geniet van de 
serene, ontspannen sfeer, het fantastische uitzicht op adembenemend mooie natuurlandschappen, soms vanaf het 
fietszitje, soms vanaf het uitnodigende, deels overdekte zonnedek. Laat u verwennen door de vriendelijke, gedienstige 
bemanning en creëer relaties aan boord naast herinneringen die een leven lang meegaan. 

Kajuiten: 68 kajuiten van ca. 14 m2 met een elegant en comfortabel interieur. De kajuiten hebben een dubbel bed (kan 
gesplitst worden in twee aparte bedden), douche/wc, haardroger, SAT TV, kluis, koffiemachine en airconditioning. 
 

 
Standaard-dek: 
Kajuit van ca. 14 m² op het hoofddek, met een 2-persoonsbed en kleine, verhoogde ramen (niet te openen). Sommige 
hutten zijn uitgerust met een extra 3e bed (bovenbed, geschikt voor met kinderen). 
 

http://www.vostravel.be/
https://www.radreisen.at/data/pic/SCHIFFE/VIVIENNE/Vivienne%20-%20maindeck%20-%20cabin%20Standard.jpg
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Comfort-dek: 
ca. 14 m² grote hut op het middendek met 2 x 2-persoonsbed.  
Het panoramische raam kan open. 

 
Superior-dek: 
ca. 14 m² grote kajuit op het bovendek, deelbaar tweepersoonsbed en een eigen balkon. 
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Mini-Suite: ca. 16 m²  grootte suite met op het middendek, gescheiden tweepersoonsbed, panoramisch raam (kan 

open) en minibar. 

Technische details: lengte 110m, breedte 11,4m, diepgang 1,60m. Een maximum snelheid van 22 km/uur; 68 
kajuiten 
 
Hauptdeck/ Main deck = Standaard-dek = laagst 
Mitteldeck Middle deck = Comfort-dek = middel + Mini-Suite 

Oberdeck / Upper deck = Superior-dek= hoogst 

 

 

http://www.vostravel.be/
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