
Donau
In het kielzog van de Donaumonarchie

3 september - 10 september 2022

Unieke Doorbraak-cruise in
Oostenrijk en Hongarije begeleid door
Prof .Dr. Dirk Rochtus
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Programma cruise Donaumonarchie

Dag1: Brussel – Passau

In de voormiddag lijnvlucht naar
München en transfer naar
Passau voor inscheping aan
boord van ons gloednieuwe
cruiseschip MS Viva Two*****.
Op de autocar genieten we van
het eerste college van onze
begeleider Prof. Dirk Rochtus.
Welkomstcocktail en diner aan
boord. Afvaart rond 18.00u.

Dag 3: Wenen
In de voormiddag maken we
een stadsrondrit langs de
meest iconische gebouwen
waaronder de Staatsopera,
de Hofburg, de gotische
Stephansdom en het
stadhuis. Na de lunch op het
schip rijden we naar Schloss
Schönbrunn, het
Oostenrijkse Versailles en
ontdekken we de weelderige
appartementen van keizerin
Maria-Theresia.

Dag 2: Melk

In de voormiddag bereiken we Melk,
een wereldberoemd
Benedictijnerklooster in barokstijl, dat
faam verwierf door het boek ‘De Naam
van de Roos’. De abdij werd erkend als
Unesco werelderfgoed.
In de namiddag varen we door de
Wachau, een prachtig landschap met
glooiende heuvels bedekt met
wijngaarden, richting Wenen.

Dag 4: Boedapest
We trekken een volledige dag uit
voor een bezoek aan de oude
hoofdstad van het Habsburgse
Koninkrijk Hongarije. Deze stad,
doorsneden door de machtige
Donau, wordt ook wel eens de stad
met de twee gezichten genoemd.
We verkennen zowel Boeda met
zijn Koninklijk Paleis, Mathiaskerk
en Vissersbastion, als het volkse
Pest met zijn Opera en gezellige
Heldenplein. Lunch aan boord.
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Programma cruise Donaumonarchie

Dag 6: Bratislava
De hoofdstad van Slovakije
ontdekken we tijdens een
begeleide wandeling langs
de gerestaureerde
historische binnenstad. We
bezoeken o.a. het
Aartsbisschoppelijk Paleis en
de Sint-Martinuskathedraal.
In de namiddag slotcollege
van onze gastheer Prof.
Rochtus.

Dag 7: Linz

Deze met geschiedenis doordrenkte

Donaustad transformeerde in de jaren

’80 van staalstad tot cultuurstad. Onze

gidsen nemen ons mee naar het oude

centrum met renaissancehuizen,

historische winkelstraten en gezellige

terrasjes. Na de lunch afvaart richting

eindbestemming. Afscheidsdiner.

Dag 5: Budapest
Na het ontbijt maken we nog een
uitstap per tram voor een bezoek
aan het indrukwekkende
Parlementsgebouw, dat met zijn
268 meter lengte behoort tot één
van de indrukwekkendste
gebouwen van de wereld. Na de
lunch luisteren we naar het
tweede college van Prof. Rochtus

Dag 8: Passau – Brussel
Na het ontbijt transfer naar de
luchthaven voor de terugvlucht
München-Zaventem.
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Onze reisbegeleider: Dirk Rochtus

Dirk Rochtus werd in 1996 doctor in de Politieke

en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit

van Antwerpen na er een licentiaat Germaanse

Filologie en een bijzonder licentiaat

Internationale Politiek te hebben behaald. Hij

geeft sinds 1990 les aan de KU Leuven Campus

Antwerpen en is er hoofddocent. Hij is voorzitter

van ADVN – Archief voor nationale bewegingen.

Zijn onderzoek gaat vooral over Duitsland,

Turkije en over vraagstukken van nationalisme.

Dirk Rochtus neemt deel aan het publieke debat

door middel van opiniebijdragen in de sociale en

print media, als kernredacteur bij Doorbraak en

als gastspreker. Bekende publicaties van zijn

hand zijn o.a. ‘Duitsland, de macht van Merkel’,

‘Turkije, de terugkeer van de Sultan’, ‘Van Reich

tot Republik, denken over Duitsland vroeger en

nu’, ‘Naar de hel met Hitler .Verzet in het Derde

Rijk’ en ”Scherprechters van de geest. Duits debat

tot op het bot’.

Dit gloednieuwe schip (2022) biedt een
kenmerkend design waarbij gebruik werd
gemaakt van natuurlijke materialen en lichte
kleuren wat resulteert in een uiterst
aangename omgeving. Het schip beschikt
over drie restaurants: het ‘Riverside’
hoofdrestaurant, de ‘Bistro’ en het
specialiteitenrestaurant ‘Moments’. Alle
restaurants zijn opgenomen in de ‘Viva’s All
Inclusive’ formule. Tot de faciliteiten behoren
verder een fitnessruimte, een zonnedek met
jacuzzi, een schoonheidssalon en een
wellness met stoombad en infraroodsauna.
Er is keuze tussen drie soorten kajuiten:
Emerald-, Ruby- en Diamantdek.
Meer info op : https://www.viva-cruises.com/
en/ships/ms-viva-two

Ons cruiseschip: MS Viva Two****
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PRIJS per persoon in tweepersoonskajuit:

Emerald dek (klein vast raam) : € 2.157
Ruby dek ( Frans balkon) : € 2.414
Diamant dek (Frans Balkon) : €2.610
Singletoeslag (Emerald dek) : € 780; Ruby: €885 ; Diamant: €985
Er zijn slechts een heel beperkt aantal singles beschikbaar.

+ €15 administratiekosten per dossier.

INBEGREPEN

- Nederlandstalige reisbegeleiding vanuit Zaventem.
- Lijnvlucht naar München en aansluitende transfer naar Passau (H/T).
- Cruise in vol pension vanf het diner op dag 1 tot het ontbijt op dag 8.
- Alle vermelde excursies met Nederlandstalige lokale gidsen.
- Ruime selectie van kwalitatieve dranken aan boord (van 10 tot 24u).
- Welkomstcocktail en galadiner met de kapitein.
- Vrij gebruik van alle faciliteiten aan boord (WiFi).
- Fooien voor de bemanning.
- Havengelden en BTW
- Garantiefonds reizen.
- Begeleiding door Doorbraakauteur en Duitslandkenner Prof. Dr. Dirk Rochtus.

NIET INBEGREPEN

- Persoonlijke uitgaven en niet-inbegrepen dranken.
- Verzekeringen : Annulering 5,5% of All-in (Annulering, bijstand , bagage) 7,5%.

VEREISTE DOCUMENTEN

Geldige identiteitskaart.

COVIDVOORWAARDEN

Momenteel CST (Covid Safe Ticket). We informeren U verder een maand voor vertrek.
Wanneer de reis door ons wegens Corona dient geannuleerd te worden, worden alle
voorschotten terugbetaald zonder kosten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Zie Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Tot 90 dagen voor vertrek: 30% van de reissom.
Tot 31 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
Vanaf 30 dagen voor vertrek: de volledige reissom
Zorg alvast voor een degelijke annuleringsverzekering.

INSCHRIJVEN

Enkel via mail : reizen@doorbraak.be , met vermelding gewenst kajuittype.

In samenwerking met Reizen De Lathauwer- Aalst. Licentie 6127
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