DE MUZIKALE DONAU
6 - 13 november 2022

De muzikale Donau Dromen.
Varen. Beleven.

DE MUZIKALE DONAU
DUITSLAND ∙ OOSTENRIJK ∙ SLOVAKIJE • HONGARIJE

De Donau is de meest muzikale van alle rivieren. We denken dan natuurlijk meteen aan de
walsen van Strauss, maar langs de loop van
de Donau komt zowat de volledige westerse
muziekgeschiedenis tot leven. Beethoven,
Strauss, Haydn, Mozart, Schubert, Bruckner, Liszt, Mahler: stuk voor stuk leefden en
componeerden ze in het stroomgebied van
de Donau, dat gedomineerd werd door de
Habsburgse monarchie. Op de betoverende
klanken van de grote meesters voert deze

bijzondere cruise u mee naar het muzikale
hart van Centraal-Europa. Tijdens onze verschillende stops wordt u getrakteerd op tal
van concerten op legendarische locaties
waar de beroemde componisten ooit zelf
aan het werk waren. Deze muzikale weelde
wordt gecombineerd met architectuur, schilder-, beeldhouw- en landschapskunst tot een
unieke culturele symfonie in het teken van
het Oostenrijks-Habsburgse keizerrijk en de
mooie Donau.
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UW REISGEZELSCHAP
UW VOORDRACHTGEVERS AAN BOORD

SIMONNE WELLEKENS

SOPHIE DETREMMERIE

Speciaal voor deze reis komt Simonne ons vergezellen.
Deze dame uit Affligem heeft een rijke wijncarrière. Zij
behaalde het diploma wijn- en likeurstokerij aan de
Hotelschool in Anderlecht en werd docente wijnkennis
in het Volwassenonderwijs in Merchtem. Zij was toen
nationaal secretaris van de Vlaamse wijngilde, bleef
dit gedurende vele jaren en is mede oprichter van het
tijdschrift Ken Wijn-magazine waar zij assistente
hoofdredacteur is. Simonne staat vooral bekend voor haar
werk als wijnrecente bij De Standaard en heeft haar
vaste kolom in Standaard Magazine. Zij reist naar diverse
wijnstreken en landen. Hongaarse en Oostenrijkse wijnen
zijn voor haar geen onbekenden. Ze zetelt in tal van jury’s
en is nog steeds actief als voorzitter van Commanderij
Bellebeek .
Recent werd ze nog aangesteld als ondervoorzitter van
de Vlaamse Wijngilde. In 2019 werd zij Wine lady of
the Year, een award uitgereikt door Foodprint. Samen
met Simonne zullen wij aan boord een wijnproeverij
organiseren.

Als kind spendeerde Sophie Detremmerie het gros van
haar tijd aan ballet, piano, toneel, filosofie en tekenen.
Tijdens haar studies Communicatiewetenschappen
aan de KULeuven bracht haar thesisonderwerp ‘Marketing
bij klassieke orkesten’ haar naar de klassieke muzieksector.
Zo’n 6 jaar later was ze managing director bij het
Festival van Vlaanderen Brussel-Internationaal,
medeorganisator van het Klarafestival.
In 2021 organiseerde Sophie de World Choir Games
2021 Flanders. Meer dan 300 koren uit 57 landen
namendeel aan deze zangwedstrijd. Aansluitend startte ze
bij het Festival van Vlaanderen Gent in december 2021
om er 2 nieuwe festivals op te zetten. STROOM start in
2023 in 23 gemeenten in de Scheldevallei tussen Gent en
Antwerpen en zet in op cultuur, toerisme en duurzaamheid.
Het North Sea Port District Festival start in 2024 en zal
plaatsvinden in de hele havenregio vanaf Gent tot en met
Vlissingen in Nederland.
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De muzikale Donau,
van Passau tot Boedapest

PRIVÉ CONCERTEN

PRACHTIG VERLICHT BOEDAPEST

Tijdens uw cruise zal u privé concerten bijwonen aan
land en dit op bijzondere locaties. In de gerenommeerde
benedictijnenabdij van Melk zal u na het bezoek kunnen
genieten van een prachtig concert in een uitzonderlijk kader.
U wordt vergast op een exclusief concert in het Primatiaal
Paleis in het centrum van Bratislava, het grootste
neoclassicistisch gebouw in Slovakije, gebouwd aan het
einde van de 17 e eeuw. Hier is ook de vrede van Presburg
getekend tussen Napoleon en keizer Franz I van Oostenrijk na
de slag bij Austerlitz. In het Liszt museum in Budapest woont
u een recital bij. Liszt heeft hier nog lesgegeven en woonde
van januari 1881 tot zijn dood in 1886 in een dienstwoning
van de academie.

Als er een stad is die beroemd staat om zijn verlichting, dan
is het Boedapest wel. De stad schittert en fonkelt zodra de
zon onder gaat. Laat u verrassen door het indrukwekkende
Parlement, een historisch neogotisch juweel. Laat u
verbluffen door de sprankelende Kettingbrug die sinds 1849
de twee steden Boeda en Pest met elkaar verbindt. Ook het
kasteel van de Hongaarse koningen, het Vissersbastion en
de Matthiaskerk op hun heuvel zullen u verrukken. U kunt
genieten van het prachtige uitzicht op beide oevers van de
Donau. Een magisch en romantisch moment.
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Uw programma
8 dagen / 7 nachten
Duitsland

Vertrekdatum:
6 - 13 november 2022

PASSAU

LINZ

Schip: M/S Amadeus Elegant

Slovakije
WENEN

Donau

BRATISLAVA

MÜNCHEN
MELK

Troeven van uw cruise:
Bezoeken aan, Boedapest,
Bratislava, en Wenen
• Voordrachten aan boord gebracht
door een Balkan specialist • Een ruime
keuze aan facultatieve excursies • Wijn
inbegrepen tijdens de maaltijden op het
schip • Een piano concert aan boord

Donau

SALZBURG

BOEDAPEST
Oostenrijk

Hongarije

Prijs vanaf: € 2 320

Dag 1 - Brussel > München (Duitsland) >
Passau 

1a

OPTIONEEL: PALEIS VAN
SCHÖNBRUNN (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 beziens
waardigheden van Europa.

1b

OF ART NOUVEAU IN WENEN EN

Vertrek vanuit Brussel met een lijnvlucht.
Aankomst op de luchthaven van München en
transfer naar de haven van Passau. Inscheping
aan boord van M/S AMADEUS ELEGANT. Afvaart
richting Melk. Welkomstdrink en diner aan
boord.

Moeilijkheidsgraag van de excursies: makkelijk

middelmatig

moeilijk

Dag 2 - Melk (Oostenrijk)
Aankomst in Melk in de voormiddag.
We vertrekken voor een bezoek aan de
gerenommeerde
benedictijnenabdij,
een
echt barokjuweel dat tot het Unescowereld
erfgoed behoort. We beginnen onze
rondleiding in de ‘Hof van de prelaat’, waar
we de prachtige gebouwen met hun beelden
en muurschilderingen bewonderen. In de
Kolomani-zaal van de abdij van Melk of
in Schloss Schallaburg wacht ons een
privéconcert (of gelijkaardig). Lunch aan
boord. In de namiddag varen door de Wachau,
de meest betoverende riviervallei van Europa.
Diner aan boord. Aankomst in Wenen in de
vroege avond.

Dag 3 - Wenen (Oostenrijk)
We vertrekken voor een bezoek met gids aan de
Oostenrijkse hoofdstad. Kennismaking met de
belangrijkste bezienswaardigheden van de stad:
de beroemde Ring met de opera en de Hofburg,
de straatjes in het centrum en de Stephansdom,
het symbool van de stad (buitenzijde). Lunch
aan boord. Vrije namiddag of deelname aan de
optionele excursies. Diner aan boord.

HET BELVEDERE MUSEUM
(halve dag)
→ Prijs per persoon: € 55
In de jaren 1900 werd Wenen gekenmerkt
door Art Nouveau. De excursie begint
met een rondleiding langs verschillende
monumenten van deze stroming: het
postkantoor, het MAK museum, het
Musenhaus en het Majolicahuis. 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 19e eeuw, bevindt zich de mooiste
verzameling Oostenrijkse kunst van
de middeleeuwen tot nu, inclusief de
barokke periode. Het museum herbergt
de grootste collectie werken ter wereld
van Gustav Klimt alsook meesterwerken
van het Franse Impressionisme.
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Dag 4 - Boedapest (Hongarije)
De M/S AMADEUS ELEGANT meert kort voor de
middag aan in Boedapest. De imposante Donau
verdeelt de Hongaarse hoofdstad in twee delen: Het
heuvelachtige Boeda, waarvan het panoramische
uitzicht op de rivier uitgeroepen is tot Unescowerelderfgoed, en het vlakke Pest, waar zich de
historische hoofdstad van Hongarije bevindt.
Lunch aan boord. In de namiddag vertrekken
we voor een bezoek aan Pest, met de opera, het
Heldenplein en het Stadspark. Privéconcert in
het Liszt-museum (of gelijkaardig). Diner aan
boord.

Dag 5 - Boedapest > Esztergom
(Hongarije)
Tijdens de voormiddag zetten we ons bezoek
aan de hoofdstad voort en trekken we naar
Boeda. We wandelen door de kasteelwijk tot
aan het Vissersbastion, dat met zijn zeven torens
een eerbetoon vormt aan de zeven Hongaarse
stammen die het land hebben gesticht in de
negende eeuw. We bezoeken de rijk gedecoreerde
Matthiaskerk, met onder meer de Loretokapel,
waar de Maagd Maria wordt vereerd. Lunch aan
boord. Vrije namiddag of ontscheping om deel
te nemen aan de optionele excursie. Kort na de
middag zet de M/S AMADEUS ELEGANT koers
naar Esztergom. Diner aan boord.

2a

OPTIONEEL: DE DONAUKNIE
(halve dag)
→ Prijs per persoon: € 50
We trekken eerst naar Szentendre, dat
bekend staat om zijn ambachtslieden.
Door de smalle straatjes, de oude

kerken en torens en de resten van
een oud fort is dit een van de meest
bezochte plaatsen van Hongarije. We
wandelen door het centrum, waar tal
van ambachtelijke winkeltjes te vinden
zijn. Vanhier gaat het richting Visegrad.
Het op een heuvel gebouwde fort
biedt een overweldigend uitzicht op
de vallei en de Donau. Onze volgende
bestemming is Esztergom, de vroegere
residentie van de Hongaarse vorsten
en vandaag nog altijd de zetel van het
aartsbisdom. We brengen een bezoek
aan de indrukwekkende basiliek, de
grootste kerk van Hongarije.

Dag 6 - Bratislava (Slovakije)
‘s Voormiddags komen we aan in Bratislava,
de hoofdstad van Slowakije. We bezoeken het
prachtig gerestaureerde historische centrum in
barokstijl. Wandeling over het Vredesplein, met het
Grassalkovich-paleis (residentie van de president),
de Sint-Michaëlpoort en het voormalige stadhuis.
We bezoeken ook het Primaciálny Palác, het
grootste neoklassieke gebouw van Slowakije,

waar Napoleon de Vrede van Presburg sloot na
zijn overwinning bij Austerlitz. Privéconcert in
het Primaciálny Palác (of gelijkaardig). Diner
aan boord.

Dag 7 - Linz (Oostenrijk)
De voormiddag brengen we al varend door. Lunch
aan boord. Eenmaal aangekomen in Linz: vrij
moment of deelname aan de optionele excursies.
Afscheidsdiner.

3a

OPTIONEEL: STADSBEZOEK LINZ
(halve dag)
→ Prijs per persoon: € 20
Ontdek te voet de regionale hoofdstad
van Opper-Oostenrijk. Deze stad biedt
een harmonieus architecturaal geheel
dat één van de beste voorbeelden is van
het barokke erfgoed. Het is een moderne
en innovatieve stad met een grote
diversiteit aan culturele evenementen.
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3b

EN/OF HERDENKINGSPLAATS
VAN MAUTHAUSEN (halve dag)
→ Prijs per persoon: € 50
Bezoek aan het memorial van
Mauthausen. Tussen 1938 en 1945
werden zowat 190.000 mensen uit
heel Europa gedeporteerd naar dit
werkkamp, één van de grootste tijdens
de Tweede Wereldoorlog.

Dag 8 - Passau > München (Duitsland) >
Brussel
Ontscheping ’s morgens in Passau en transfer
naar de luchthaven en vlucht naar Brussel.

Belangrijke nota: De volgorde van de bezoeken kan
gewijzigd worden naargelang de vluchturen, vaarroute of technische specificaties. Door 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.
De aanwezigheid van gasten wordt indicatief meegegeven en kan zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.

Wenen

Chain Bridge, Boedapest
De muzikale Donau

Uw schip
Deluxe kajuit met panoramische schuiframen bovendek

M/S AMADEUS
		
ELEGANT
M/S Amadeus Elegant is een heel comfortabel schip, een drijvend luxehotel om de
Donau mee af te varen. De salons, de bar en het restaurant geven u een ruim zicht op
de rivier. Het schip is bijzonder smaakvol ingericht en voorzien van gezellige ruimtes
om ten volle van uw cruise te kunnen genieten.
DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES
Op het zonnedek, waar ligstoelen staan, kunt u languit genieten van een prachtig
zicht over de rivier en haar oevers. Het schip beschikt eveneens over twee
gezellige bars en in de Amadeus Club is toegang tot internet mogelijk. Alle
maaltijden worden geserveerd in het elegante panoramische restaurant. Het
ontbijt wordt aangeboden in de vorm van een heerlijk buffet. Het middag- en
avondeten worden, aan zeer verzorgde gedekte tafels, opgediend. Naast het
keuzemenu zijn wijn, water, thee en koffie voorzien. Verder kunt u genieten van
een massagesalon (betalend), een fitnessruimte (vrije toegang) en een winkeltje.

DE KAJUITEN
Alle kajuiten, bereikbaar per lift en verdeeld over 3 dekken,
zijn bijzonder ruim en zijn allen buitenkajuiten. Ze zijn warm,
smaakvol en modern ingericht, zeer comfortabel en beschikken
over 2 aparte bedden die kunnen worden samengezet. De
Comfort en Deluxe 2-persoonskajuiten hebben een oppervlakte
van 15m² en de Junior Suites een oppervlakte van 22m². De
kajuiten op het Bovendek en het Panoramadek beschikken
over grote panoramische schuiframen. Op het Hoofddek zijn
het kleine vensters die niet open kunnen. Alle kajuiten hebben
een badkamer met douche, wc, tv, airconditioning, telefoon,
haardroger en kluis.
De Deluxe Suites hebben eveneens een zithoek en een minibar.

> TECHNISCHE GEGEVENS
> Lengte: 110 m > Breedte: 11,40 m > Diepgang: 1,30 m > Capaciteit: 148 passagiers > Bemanningsleden: 40
> Kajuiten: 72 buitenkajuiten verdeeld over 3 dekken > Voltage: 220 V > Munt aan boord: Euro en bankkaarten > Bouwjaar: 2010
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De muzikale Donau: datum, schip en prijzen
Vertrek uit Brussel
Vertrek gegarandeerd vanaf minimum 80 deelnemers
Optionele excursies worden gegarandeerd vanaf een minimum van 30 deelnemers

DE MUZIKALE DONAU
Datum
6 - 13 november 2022

Talen
Nederlands

Zonnedek

Prijs per persoon

SCHAAK
SPELEN

SHUFFLEBOARD

LIDO BAR

RECEPTIE

BAR
BOETIEK

SCHAAK
SPELEN

SHUFFLEBOARD

LIDO BAR

SALON

SHUFFLEBOARD

LIDO BAR

RESTAURANT

102
302 202
301
204104
304 206
303
106
108
306 208
305
210110
307
212
309
214
311
216
315
218
317
220
319
222
321
224
323
226
325
228
327
230
329
232
331
234
333

308
310
312
314
316
318
320
322
324
326
328
330
332

FITNESSRUIMTE
BOETIEK

201
302101
203103
304105
205
207
306107
209109
308
211
310
215
312
217
314

316
219
318
221
320
223
322
225
324

326
227
328
229
330
231
332

Bovendek (Strauss)

SALON

102
201
104
203
106
205
108
207
110
209
211
215
217

219
221
223
225

227
229
231

101
103
105
107
109
102
104
106
108
110

Deluxe met panoramische
schuiframen (15 m2)

€ 2 585

€ 4 170

Comfort met niet
openend hoog venster (15 m2)

€ 2 320

€ 3 630

€ 5 075

€ 2 730 € 4 460

RECEPTIE

RESTAURANT
BARKAPSALON
SALON

BOETIEK

102
101
201 202
104
103
203 204
106
105
205 206
108
107
207 208
110
109
209 210
211 212
215 214
217 216
218
219 220
221 222
223 224
225 226
228
227 230
229 232
231 234

€ 3 050

MASSAGESALON

202
301
204
303
206
208
305
210
307
212
309
214
311
216
315
218
317
220
319
222
321
224
323
226
325
228
327
230
329
232
331
234
333

Hoofddek (Haydn)

Junior Suite met panoramische
schuiframen (22 m2)
Deluxe met panoramische
schuiframen (15 m2)

BAR

FITNESSRUIMTE
MASSAGESALON

KAPSALON
BOETIEK

Amadeus Club
Amadeus Club

Promenade

SCHAAK
SPELEN

201
301
203
303
205
207
305
209
307
211
309
215
311
217
315
317
219
319
221
321
223
323
225
325
327
227
329
229
331
231
333

Amadeus Club

SALON

202
302
204
304
206
208
306
210
308
212
310
214
312
216
314
218
316
220
318
222
320
224
322
226
324
228
326
230
328
232
330
234
332

Promenade

301

303

305

307
309
311
315
317
319
321
323
325
327
329
331
333

Amadeus Club

SHUFFLEBOARD

LIDO BAR
BAR

Panoramadek (Mozart)

Promenade

302

304

SCHAAK
SPELEN

306

308
310
312
314
316
318
320
322
324
326
328
330
332

Promenade

Dubbele
Indiv.
bezetting bezetting

FITNESSRUIMTE

RECEPTIE

RESTAURANT

RECEPTIE

RESTAURANT

MASSAGESALON

KAPSALON
FITNESSRUIMTE
MASSAGESALON

101
103
105
107
109

Vanaf

KAPSALON

Alle kajuiten zijn uitgerust met 2 aparte bedden die samengezet kunnen worden

> INBEGREPEN IN DE PRIJS
• De vluchten Brussel-München-Brussel met een lijnvlucht in Economy Class (KLM, Lufthansa,
Swiss ...) • De luchthaventaksen (€ 90) en haventaksen (€ 42), die aan wijzigingen onderhevig
zijn • 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 8 • Water, koffie, thee en lokale wijn bij de maaltijden aan boord • Alle excursies
met lokale Engels-of Nederlandssprekende gidsen zoals vermeld in het programma (indien
er geen Nederlandstalige gidsen zijn, zorgt ons team voor de vertaling,) • Voordrachten aan boord
• Tijdens de excursies kunt u gebruikmaken van headsets (behalve op de eerste en laatste
dag) • Speciale privé concerten • De diensten van een Nederlandstalige cruise directeur aan
boord..

> NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS
• De optionele excursies • Andere dranken dan deze vermeld in het programma • Servicekosten voor het boordpersoneel (€ 5 à € 7 per dag/persoon aanbevolen) • Drinkgelden voor
gidsen en chauffeurs tijdens de excursies (volgens eigen tevredenheid) • Reisverzekeringen
(details op aanvraag) • Mogelijkheid om in Business Class te vliegen: ons consulteren
> FORMALITEITEN VOOR DE DEELNEMERS MET DE BELGISCHE EN NEDERLANDSE
NATIONALITEIT
• Geldige identiteitskaart of internationaal paspoort
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Volg ons op
facebook.com/pg/rivagesdumonde

vimeo.com/channels/rivagesdumonde

INLICHTINGEN EN RESERVATIES

BEL 02/899 84 00
of mail naar : info@rivagesdumonde.be
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09u tot 17u30.

SNV met kapitaal € 874 000 - RPM. Brussel BE04 4092 6168 - Maatschappelijke zetel Brussel (1000) - Bergstraat 17
Vergunning afgeleverd door COCOF, Paleizenstraat 42 - 1030 Brussel: A1774 - RCP Amlin: Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel, Polis n° LXX049281Financiële garantie: Amlin, Polis n° LXX050365
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