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NIEUWJAARSCRUISE OP DE DONAU
28 december 2021 tot 3 januari 2022
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DUITSLAND ∙ OOSTENRIJK ∙ SLOVAKIJE • HONGARIJE

We hebben er al aan gedacht…
aan ‘de eindejaarsfeesten’…

Nieuwjaar vieren, da’s iets waar je veel kunt over piekeren.
Met wie, waar, wat gaan we eten, wie gaat koken, wat gaan we doen…

Niks daarvan dit jaar:
Wij gaan met vakantie!

 
We zouden graag samen met jullie de overgang van 2021 naar 2022 vieren

op een luxueus 5-sterrencruiseschip,
samen met andere kijkers van Focus & WTV.

Zo leer je makkelijk mensen uit je eigen streek kennen.
We varen doorheen Duitsland, Oostenrijk, Slovakije en Hongarije

en bezoeken de beroemde steden langs de Donau.
We ontdekken nieuwe plaatsen,

worden culinair verwend
en tijdens de jaarovergang varen we door Boedapest

langs alle verlichte gebouwen
onder bruggen met zwaaiende mensen door

het vuurwerk tegemoet.
 

Aftellen naar 2022 wordt iets unieks!

EINDEJAARSCRUISE  
OP DE DONAU

ONZE TROEVEN
Een luxueus 5-sterrencruiseschip ‘de Amadeus Silver II’ :  het schip heeft een uitstekende keuken.  

Je reist in volpension, en de aangepaste wijnen bij het diner zijn inbegrepen.
De reis wordt volledig begeleid in het Nederlands.

De unieke sfeer van de eindejaarsperiode in de verschillende steden, langs het water en op het schip.
Pakketprijs van België tot België: Vervoer, cruise en alle transfers inbegrepen.  

Ook luchthavenvervoer (vanuit Roeselare en Brugge).
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ABDIJ VAN MELK

De abdij van Melk, uitkijkend over de rivier, biedt één van de 
mooiste landschappen langs de Donau in Oostenrijk. Dit ba-
rokke meesterwerk én UNESCO werelderfgoed herbergt op 
vandaag nog Monikken en ook de oudste privé school van 
Oostenrijk. Bezoek het kleine museum, en de vele schatten 
van het klooster, de buitengewone bibliotheek en neem de 
tijd om vanop het terras het prachtige uitzicht te bewonderen 
van de vele steegjes van dit kleine barokke plaatsje dat lang-

zaam afglijdt tot aan de rivier.     

PRACHTIG VERLICHT BOEDAPEST

In de winter, tijdens de eindejaarsperiode zijn alle steden 
langs de Donau prachtig verlicht ! Vooral Boedapest schit-
tert en fonkelt van zodra de zon ondergaat ! Vanop het schip 
kan u genieten van het prachtige uitzicht op de beide oevers 
van de Donau. Maar het hoogtepunt van deze cruise is toch 
de nachtelijke rondvaart in Boedapest op Oudejaarsavond. 
Een magisch en onvergetelijk moment ! Verder zien we ook 
het keizerlijke Wenen en Bratislava met een bijzonder mooi 

historisch centrum.  

De Donau, 
van Passau tot Boedapest
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tuinen. Na deze excursie volgt een wijn-
degustatie. 

Dag 3 - Wenen (Oostenrijk)
In de voormiddag, vertrek voor een bezoek aan We-
nen, de prachtige hoofdstad van Oostenrijk. Panora-
mische rondleiding langs de Ring, de beroemde ronde 
boulevard, die de stad omringt, en waar zich enkele 
van de meest opmerkelijke monumenten bevinden: 
de Neo-Renaissance stijl van de Nationale Opera, het 
Museum voor Schone Kunsten, het Parlement en het 
stadhuis. Wandel in het hart van het barokke stads-
centrum en ontdek de gotische kathedraal Stephans-
dom, het embleem van de stad tot aan de Hofburg, de 
voormalige keizerlijke residentie van Wenen (buiten-
aanzicht). Lunch aan boord. Vrije namiddag of deel-
name aan de facultatieve excursie. Diner aan boord.

Uw programma 
7 dagen / 6 nachten

2a OPTIONEEL : PALEIS VAN 
 SCHONBRUNN

(halve dag) 
→ Prijs per persoon: € 55
Bezoek aan het kasteel en wandeling in 
de tuinen van het ‘Weense Versailles’, de 
Habsburgse zomerresidentie. Het paleis 
herbergt prachtige salons en is met zijn 
tuinen één van de meest indrukwekkende 
en goed bewaarde barokke bezienswaar-
digheden van Europa. 

2b OF ART NOUVEAU IN WENEN EN  
 HET BELVEDERE MUSEUM

(halve dag) 
→  Prijs per persoon: € 55 
In de jaren 1900 werd Wenen geken-

Dag 1 - Brussel > München (Duitsland) > 
Passau 
Afspraak op de luchthaven van Brussel en ver-
trek met rechtstreekse vlucht naar München 
(met of zonder tussenstop). Bij aankomst, ont-
haal en transfer naar de haven van Passau, waar 
uw cruiseschip ligt aangemeerd. Dit mooie mid-
deleeuwse stadje aan de samenvloeiing van 
de Donau, de Inn en de Ilz is beroemd om zijn 
barokke kathedraal St Stephen, die het groot-
ste orgel van Europa herbergt. Vrije tijd voor 
lunch en een individuele ontdekkingstocht door  
Passau. Inscheping aan boord van Amadeus  
Silver II. ‘s Avonds cocktail en welkomstdiner. 
Het schip vertrekt richting Melk. 

Dag 2 - Melk (Oostenrijk)
Na het ontbijt, vrije tijd of deelname aan de fa-
cultatieve excursie. Lunch aan boord en vertrek 
van het schip in de namiddag.  We varen langs 
de prachtige landschappen van de Wachau, 
waar de Donau zich een weg vormt door de 
mooie natuur. Diner aan boord. 

 1  
OPTIONEEL: BEZOEK AAN DE ABDIJ  

 VAN MELK EN WIJNDEGUSTATIE
(halve dag) 
→ Prijs per persoon: € 65
De abdij van Melk, die uitkijkt over de 
Donau, is één van de mooiste voor-
beelden van barokke contrareformatie 
architectuur. Bezoek aan de abdij en de 

Vertrekdatum: 28 december 2021

Schip: M/S Amadeus Silver II 

Troeven van uw cruise:
 De bezoeken aan Wenen, Bratislava 

en Boedapest • Wijn inbegrepen 
tijdens de maaltijden op het schip • 

Nieuwjaarsdiner aan boord en avond 
rondvaart om het prachtig verlichte 

Boedapest te bewonderen • Boeiende 
voordrachten aan boord • Een elegant 

schip met een fitness, kapper en 
massagesalon aan boord.

Prijs vanaf: € 1 590 
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merkt door Art Nouveau. De excur-
sie begint met een rondleiding langs 
verschillende monumenten van deze 
stroming: het postkantoor, het MAK 
museum, het Musenhaus en het Majoli-
cahuis. Stop bij de Karlsplatz met het 
beroemde Otto Wagner metrostation. 
Wandeling naar het Secessionsgebouw, 
een modern tentoonstellingsgebouw in 
Art Nouveau stijl. Vervolgens bezoek aan 
het Belvedere museum. In dit prachtige 
barokke kasteel, de hoofdverblijfplaats 
van Franz-Ferdinand aan het einde van 
de 19de eeuw , bevindt zich de mooiste 
verzameling Oostenrijkse kunst van de 
middeleeuwen tot nu, inclusief de ba-
rokke periode. Het museum herbergt de 
grootste collectie werken ter wereld van 
Gustav Klimt alsook meesterwerken van 
het Franse impressionisme.  

Dag 4 - Boedapest (Hongarije) 
In de voormiddag vaart de M/S Amadeus Sil-
ver II verder richting Boedapest. Lunch aan 
boord en in de namiddag bezoek aan de ‘Parel 
van de Donau’.  Boedapest wordt beschouwd 
als een van de mooiste steden in Europa. Het 
panorama, de burcht van Boeda, de Andrassy 

Boulevard en het Millennium Metropolitan Area 
staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. 
Wandel door de smalle straatjes van het kasteel 
aan de Boeda-kant, de historische stad met oa 
de Mathiaskerk en het Vissersbastion. Ontdek 
Pest, de moderne en commerciele stad, met het 
Heldenplein, het Stadspark en het neogotische 
Parlement.  
Diner en oudejaarsavond aan boord. Na 
een nachtrondvaart, die u een prachtig 
verlicht Boedapest laat aanschouwen, 
sluiten we de avond af met een dansfeest 
aan boord om de overgang van oud naar 
nieuw te vieren.

Dag 5 - Bratislava (Slovakije)  
‘s Ochtends varen en aankomst in Bratislava, 
hoofdstad van Slovakije. Lunch aan boord en 
wandeltocht door het historische stadscentrum, 
prachtig gerestaureerd en geïnspireerd door de 
barok. Wandel over het Vredesplein met het 
Grassalkovich-paleis, de huidige residentie van 
de president, de Michel-poort, symbool van de 
stad en het laatste overblijfsel van de middel-
eeuwse vestingwerken, en het oude stadhuis, 
dat bestaat uit een reeks gebouwen opgetrok-
ken in de 14e en 15e eeuw. Stop voor het Pri-
matial Palace, waar het Verdrag van Pressburg 

werd ondertekend na de overwinning van Aus-
terlitz, en bewonder de elegante architectuur. 
Diner aan boord. 

Dag 6 - Varen
Vandaag vaart ons cruiseschip terug richting 
Duitsland. We genieten nog van de laatste dag 
aan boord met een aantal activiteiten op de 
planning.

Dag 7 - Passau (Duitsland) > München > 
Brussel 
Aankomst ‘s morgens in Passau. Na het ontbijt, 
ontscheping en vrije tijd tot transfer naar de 
luchthaven van München (vrije lunch). Terug-
vlucht naar Brussel.

BELANGRIJK: de optionele excursies dienen voor 
vertrek geboekt te worden 
BELANGRIJK: De volgorde van de excursies kan 
gewijzigd worden in functie van de vluchturen, 
vaartijden of omwille van technische redenen. 
Omwille van weersomstandigheden kan een 
aanlegplaats geannuleerd of vervangen worden : dit 
kan enkel beslist worden door de Kapitein die altijd 
een oplossing zal zoeken zo voordelig mogelijk voor 
de passagiers.
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Pagina 130:
Nieuwjaarsvuurwerk op de Donau.
Pagina 133:
Bratislava, Slovakije
Pagina 134:
Interieur van de abdij van Melk, Oostenrijk
Nieuwjaarsdecoratie, Wenen, Oostenrijk
Pagina 135:
Kettingbrug, Boedapest, Hongarije.

Luc Vernaillen, 
historicus. 

Luc Vernaillen is deeltijds verbonden aan de vakgroep 
geschiedenis van de VUB en is in hoofdopdracht werkzaam als 
pedagogisch adviseur (inspecteur) geschiedenis. Als historicus 

specialiseerde hij zich in de geschiedenis van het dagelijks 
leven en in de  geschiedenisdidactiek. In het verleden werkte 
hij ook als leraar geschiedenis in het secundair onderwijs, als 

hoofd van de educatieve dienst van de Muntschouwburg in 
Brussel en als vorser aan de VUB.

ONZE VOORDRACHTGEVER: 
LUC VERNAILLEN
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DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES
Heerlijke gerechten worden geserveerd in het elegante restau-
rant met een panoramisch uitzicht en uitmuntende service. Voor 
het diner wordt een menu met verschillende opties aangebo-
den, met water, wijn, thee of koffie. Tafelen wordt hier verheven
tot een waar genot!
Terwijl u geniet van de uitstekend verzorgde maaltijden, die u 
worden geserveerd in het gezellige panoramische restaurant, 
glijden de mooiste landschappen aan u voorbij. Vanop de 
ligstoelen op het Zonnedek kan u genieten van het uitzicht.
Achteraan het schip kan u vertoeven in de Amadeus Club, een 
gezellig salon met een bibliotheek. Er is ook een kleiner salon 
‘Café Vienna’ waar u Oostenrijkse spcialiteiten kan proeven 
(tegen betaling).  Verder is er ook de fitnessruimte met vrije toe-
gang, een massagesalon, een kapper en een boetiek aan boord. 
In de Panorama Bar kunt u overdag genieten van het mooie 
uitzicht, ’s avonds van live muziek of andere activiteiten.

De M/S Amadeus Silver II is één van de meest comfortabele en elegante schepen 
op de Donau. Het is in de vaart sinds 2015 en biedt een prachtig uitzicht over de 

rivier. Het beschikt over de nieuwste technieken en faciliteiten, werkelijk een drijvend 
luxehotel.  

DE KAJUITEN
Alle kajuiten zijn verdeeld over 3 dekken, bijzonder ruim en met veel lichtinval. 

Ze hebben allen een moderne, gezellige inrichting. Op het Hoofddek hebben de 
Comfort kajuiten een oppervlakte van 16m² en een kleiner hoog venster dat niet 
geopend kan worden. Op het Bovendek en Panoramadek beschikken de Deluxe 

kajuiten over een oppervlakte van 17,5m² en grote panoramische schuiframen. 
Op het Panoramadek bevinden zich ook de 12 Junior Suites, met een opper-

vlakte van 26,4m² en een privé balkon. Alle bedden zijn 2 benedenbedden die 
ook samengezet kunnen worden. Verder beschikken alle kajuiten over douche, 

toilet, airconditioning, flatscreen televisie, haardroger en kluis. Er is ook een lift 
beschikbaar. De kajuiten op het Boven- en Panoramadek  beschikken ook over 

een minibar. 

> TECHNISCHE KENMERKEN
> Lengte: 135 m  > Breedte: 11,40 m  > Diepgang: 1,45 m  > Capaciteit: 168 passagiers  > Bemanning: 46 leden   

> Kajuiten: 84 verdeeld over 3 dekken  > Voltage: 220 V  > Munt aan boord: euro en kredietkaart  > Bouwjaar: 2015

M/S AMADEUS 
          SILVER II

Deluxe Kajuit met venster Bovendek

Uw schip
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Datum
28 december 2021 - 3 januari 2022

Talen
Nederlands / Frans

Prijs per persoon

Dubbele
bezetting

Individuele
bezetting

> INBEGREPEN IN DE PRIJS
• Lijnvluchten Brussel/München/Brussel in Economy Class (met Brussels Airlines, Lufthansa) • De luchthaventaksen (€ 70 pp op vandaag) en haventaksen (€ 36 pp op vandaag), variabel en
onderhevig aan wijzigingen • Alle transfers zoals vermeld in het programma • Het verblijf in een tweepersoonskajuit aan boord in de gekozen categorie • Volpension vanaf het diner op dag 1 tot en 
met het ontbijt op dag 7 • Water, koffie, thee bij alle maaltijden • Lokale wijnen tijdens het diner aan boord • Nieuwjaarsdiner • Begeleide excursies in Wenen, Boedapest en Bratislava met headsets 
• Nederlandstalige voordrachten aan boord • De diensten van een Nederlandstalige cruise directeur aan boord, samen met het Focus/WTV team

> NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS
• De optionele excursies • Andere dranken dan deze vermeld in het programma • Servicekosten voor het boordpersoneel (€ 7 per dag/persoon aanbevolen) • Drinkgelden voor
gidsen en chauffeurs tijdens de excursies (volgens eigen tevredenheid) • Reisverzekeringen: informatie op aanvraag

> FORMALITEITEN VOOR DE DEELNEMERS MET DE BELGISCHE EN NEDERLANDSE NATIONALITEIT
• Geldige identiteitskaart of internationaal paspoort

Panoramadek (Mozart)

Bovendek (Strauss)

Hoofddek (Haydn)

Zonnedek

Deluxe Kajuit
met venster (17,5 m2) € 1 860 € 2 980 

Comfort met
patrijspoort  (16 m2) € 1 590 € 2 550 

Junior Suite 
Balkon (26,4 m2) € 2 390 € 3 820 

Deluxe Kajuit
met venster (17,5 m2) € 2 080 € 3 320 

Alle kajuiten beschikken over twin-bedden Vanaf

∙  MÜNCHEN > BOEDAPEST  ∙
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Vertrek vanuit Brussel
Vertrek gegarandeerd vanaf 120 passagiers

Optionele excursies worden gegarandeerd vanaf een minimum van 30 deelnemers

Nieuwjaar op de Donau: datum, schip en prijzen
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facebook.com/pg/AllWaysFan vimeo.com/channels/allwayscruises

Volg ons op

INLICHTINGEN EN RESERVATIES

NV met kapitaal € 874 000 - RPM Brussel BE04 4092 6168 – Maatschappelijke Zetel Brussel (1000) - Bergstraat 17  
Vergunning afgeleverd door COCOF, Paleizenstraat 42 1030 Brussel: A 1774 - RCP Amlin: Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel, Polis n° LXX049281

Financiële garantie: Amlin, Polis n° LXX050365

BEL 0800/82 550 (GRATIS) 
 of mail naar : info@all-ways.be

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09u tot 18u.


