Go For Cruise
Moezel Kerstmarkt Riviercruise 2022
10 tot 14 december 2022

HOOGTEPUNTEN
Luxueuze 5-daagse All Inclusive riviercruise op de fantastisch mooie Moezel in de periode van de mooiste
Kerstmarkten in Duitsland, de perfecte minitrip!
December 2022 dus volop uitkijken naar de Feestdagen, de gezelligste periode van het jaar, kadootjes kopen, vrienden en
familie uitnodigen, het lekkerste menu ooit samenstellen, …
Het is weer die tijd van het jaar, wanneer de heerlijke geur van glühwein en geroosterde amandelen in je neus kriebelt.
Tussen de hemelse kruidenkraampjes op de Münz-markt in Koblenz, op de Karlsbader Platz in Bernkastel-Kues, op het
middeleeuwse marktplein van Trier of in de uitnodigende straatjes van Cochem, het bekendste stadje aan de Moezel.
Wij van Go For Cruise hebben een origineel en bijzonder comfortabel idee om je nog meer onder dompelen in de
onnavolgbare Kerstshopping sfeer, en waar lukt dat beter dan bij onze Oosterburen, waar de Kerstmarkten ongezien
groot en mooi zijn, de worsten langer en smaakvoller, de pinten zwaarder en gevulder zijn, en zo kunnen we nog even
voortdoen.
We reizen vanuit België per autocar naar Koblenz, waar we aan boord gaan van de 5-sterren ms Viva One, het nieuwste
cruiseschip van de hoog aangeschreven rederij Viva Cruises, een garantie om bijzonder comfortabel te logeren en tegelijk
All-In te genieten van verfijnde culinaire hoogstandjes.
Alles kan maar niets moet, dus je kan overal gewoon de fijne sfeer opsnuiven, of zoveel mogelijk Kerstmarkten integraal
plat lopen, of iets gezelligs er tussenin. Tegelijk worden we 100% in de watten gelegd aan boord van ons cruiseschip en is
genieten de belangrijkste boodschap.
Je hoort het al, dit wordt plezant, 5 dagen uit de routine van thuis, verzeker je plaats en daat deze verwenreis niet aan jou
voorbij gaan!
Onze ervaren GFC reisleider zal je met veel plezier en enthousiasme op sleeptouw nemen. Vanzelfsprekend met voldoende
vrije tijd om Kerstmarkt na Kerstmarkt te verkennen …

CRUISESCHIP
Het schip
ms Viva One ***** is een splinternieuw riviercruiseschip met veel ruimte en comfort, gezellig, luxueus en informeel.
Voor het eerst in de vaart in 2022, is dit luxueuze boutique hotel op water 135 meter lang en 11.45 breed. Aan boord is er
ruim plaats voor maximum 176 passagiers en 48 bemanningsleden.
Talrijke faciliteiten met o.a. zonnedek, zetels en ligzetels, jacuzzi, lido bar, panorama lounge met bar, restaurant, lift,
ontvangsthal, winkeltje, receptie en wellness ruimte met sauna en stoombad.
De modern en comfortabel ingerichte hutten hebben een oppervlakte van 16 tot 24 vierkante meter, met vast raam of
Frans balkon, douche, toilet, wastafel, haardroger, airco, minibar, radio, TV, kluisje, telefoon, 2 benedenbedden gescheiden
of als tweepersoonsbed.
De Rederij
Een jonge rederij met jarenlange ervaring. Viva Cruises is nieuw op de markt van riviercruises maar is opgericht door een
grote Zwitserse organisatie, die al heel lang schepen ontwikkelt en bouwt voor de internationale cruisemarkt. Omdat
ontdekken van nieuwe vaargebieden en steeds betere service bieden, eigen is aan de maatschappij, werd Viva Cruises
opgericht.
De schepen van Viva Cruises zijn niet ontwikkeld rondom de motor, maar rondom de gasten, de passagiers, jij dus! Het
uitgangspunt is steeds het verblijf aan boord zo aangenaam mogelijk te maken, en daarbij horen mooie, comfortabele
kajuiten, vriendelijke bemanningsleden en een uitstekende keuken.
Het verblijf aan boord wordt nog eens aantrekkelijker met de All Inclusive service: drankjes, luxe badkamerartikelen, wifi
en minibar zijn inbegrepen. Je kan dus onbezorgd aan de reis beginnen en lekker genieten van het voorbij glijdend
landschap, interessante excursies en heerlijke maaltijden.
Alle publieke ruimten en de hutten zijn fraai ingericht en maken het verblijf aangenaam. En of de vaarroute nu traditioneel
is of juist wat avontuurlijker, steeds zorgt Viva Cruises dat u verrast wordt.
De troeven op een rij
Moderne schepen met comfort
Drankjes inbegrepen
Wifi aan boord inbegrepen
Mini-bar inbegrepen
Innovatieve vaarroutes
Vriendelijke bemanningsleden

PROGRAMMA
Zaterdag 10 december 2022
Transfer om 09:00 vanuit Vilvoorde naar Koblenz, Duitsland
Veel sfeer en tal van Kerstmarkten klein en groot in de historische binnenstad
Check-in ms Viva One omstreeks 15:00
Afvaart uit Koblenz om 18:00
Zondag 11 december 2022
Cruisen op de Moezel
Aankomst om 11:30 in Bernkastel, fijn en historisch stadje aan beide oevers van de Moezel
Afvaart uit Bernkastel om 17:30
Maandag 12 december 2022
Van 00:01 tot 14:30 aangemeerd in het al even historische en authentieke Trier
Cruisen op de Moezel
Dinsdag 13 december 2022
Van 07:00 tot 14:00 aangemeerd in Cochem, het bekendste en gezelligste stadje aan de Moezel
Cruisen op de Moezel
Aankomst in Koblenz om 21:30
Woensdag 14 december 2022
Check-out ms Viva One na het ontbijt
Bagage wordt veilig in onze autocar geladen
Vrije tijd voor de Kerstmarkten in Koblenz
Transfer terug richting Vilvoorde omstreeks 15:00

PRIJZEN
Totale prijzen per persoon logerend in een







2-pers. hut, Emerald dek, vast raam = 845 €
2-pers. hut, Ruby dek, Frans balkon = 945 €
2-pers. hut, Diamond dek, Frans balkon = 995 €
1-pers. hut, Emerald dek, vast raam = 1.025 €
1-pers. hut, Ruby dek, Frans balkon = 1.125 €
1-pers. hut, Diamond dek, Frans balkon = 1.225 €

Inbegrepen in de totale prijzen















autocartransfers Vilvoorde – Koblenz heen en terug
5 dagen / 4 nachten Moezel Kerstmarkt Riviercruise in vol pension
(vol pension vanaf avondmaal op dag 1 tot ontbijt op dag 5)
selectie kwalitatieve dranken in de bar en restaurant van 10:00 tot 24:00
minibar met frisdranken en bier
Rituals badkamerproducten
fooien aan boord
bagageservice
wifi (kwaliteit van het signaal is afhankelijk van de ligging van het schip)
animatie en muziekprogramma
vrij gebruik van alle faciliteiten aan boord
GFC reisleider vanaf 15 deelnemers
gedetailleerde reismap
GFC rugzak, schoudertas, pet, muts of 2 mondmaskers
BTW en Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen in de prijzen




15 € dossierkosten per persoon voor het vervullen van alle vereiste douane, Covid, PLF, check-in en andere
formaliteiten
persoonlijke uitgaven
facultatieve excursies via Viva Cruises

Ondanks de prima voorbereiding en de uiterste zorg die Go For Cruise aan uw reis besteedt, kunnen er zich voor of tijdens
de vakantie onvoorziene omstandigheden voordoen. Wij raden u dan ook sterk aan om goed verzekerd te vertrekken. Wie
geen verzekering afsluit staat zelf in voor de soms hoge kosten die ontstaan door bijv. een annulering van de reis wegens
ziekte. Go For Cruise doet hiervoor een beroep op Touring.
Wij bieden u de mogelijkheid om onderstaande polis(sen) te onderschrijven:



100% Annulerings- en Compensatieverzekering = premie van 7,5% op de totale reissom
All In reisverzekering = Annulerings-, Compensatie-, Reis- en Bijstandsverz. = premie van 9% op de totale reissom

Go For Cruise biedt je de kans om gebruik te maken van een gespreid betalingsplan. In plaats van klassiek voorschot en
saldo, betaal je elke maand een kleiner deel van het totaal. Heel simpel: we delen de totale reissom door het aantal
resterende maanden tussen dag van reservatie en datum van afreis. Daardoor betaal je maandelijks relatief kleine
bedragen, voel je financieel weinig of niets aan en komt jouw droomcruise een heel stuk dichterbij.

Go For Cruise
Maubeugelaan 4 – 1800 Vilvoorde
Tel +32.2.253.38.87 Fax +32.2.253.22.90
E-mail info@goforcruise.be

