
 
 

Valentijn Riviercruise 2023 
12 tot 16 februari 2023 
 

    
 
 
HOOGTEPUNTEN 
 
Beleef Valentijn op het water, aan een spotprijs in één van de meest romantische streken! 
 
Stap in het hippe Düsseldorf aan boord van de luxueuze 5-sterren ms Viva One van de rederij Viva Cruises voor een 
onvergetelijke 5-daagse All Inclusive Riviercruise in Duitsland. 
 
Kortbij maar toch een gevuld en interessant programma met zowel kleine pittoreske stadjes als Boppard en Rüdesheim, 
maar ook grotere historische steden als Bonn en Keulen. 
 
De Rheingau heeft cultureel, landschappelijk en historisch veel te bieden. Tijdens deze cruise slingert de Rijn langs 
kastelen, kloosters en wijngebieden, met als hoogtepunt de Loreley, omgeven door verhalen en mythen. 
 
Een geweldige reis om je aan de romantiek over te geven, culinair te genieten aan boord en een lekker wijntje links of 
rechts zal zeker niet ontbreken, oh ja en ook een Valentijns verrassing voor iedereen! 
 
Alles kan niets moet, dus je kan overal gewoon de fijne sfeer opsnuiven, tegelijk wat cultuur en geschiedenis opdoen, 
of iets gezelligs er tussenin. Tegelijk worden we in de watten gelegd aan boord van ons drijvend luxehotel en is genieten 
de belangrijkste boodschap. 
 
Dit wordt plezant, 5 dagen weg van de routine thuis, een heel lekkere snoepreis en als GFC reisleider nemen we jullie 
met veel plezier en enthousiasme op sleeptouw! 
 
Go For Cruise superpromotie inclusief autocarvervoer h/t, All-In cruise, fooien, … 
Valentijn 2023 wordt een onvergetelijke ervaring! 
 
 

  

Go For Cruise 



CRUISESCHIP 
 
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 luxueus boutique hotel op water en paradepaardje van de rederij Viva Cruises, 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 bijzonder comfortabel ingerichte hutten hebben een oppervlakte van 16 tot 24 vierkante meter, met vast 
raam of Frans balkon, douche, toilet, wastafel, Rituals producten, haardroger, airco, Nespresso koffiemachine, minibar, 
radio, TV, kluisje, telefoon, 2 bedden gescheiden of als tweepersoonsbed.. 
 
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 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 
 
Zondag 12 februari 2023 
Autocartransfer van Vilvoorde naar Düsseldorf 
Check-in ms Viva One omstreeks 15:00 
Afvaart uit Düsseldorf om 17:00 
 
Maandag 13 februari 2023 
Boppard, aankomst om 10:00 
 
Dinsdag 14 februari 2023 
Boppard, afvaart om 08:00 
Cruisen op de Rijn 
Rüdesheim, van 12:30 tot 21:00 
 
Woensdag 15 februari 2023 
Bonn, van 04:30 tot 12:00 
Cruisen op de Rijn 
Keulen, van 14:00 tot 22:00 
 
Donderdag 16 februari 2023 
Düsseldorf, aankomst om 01:00 
Check-out ms Viva One na het ontbijt 
Autocartransfer terug richting Vilvoorde 
 
 
PRIJZEN 
 
Totale prijzen per persoon logerend in een 
 

 2-pers. hut, Emerald dek, vast raam = 599 € 
 2-pers. hut, Ruby dek, Frans balkon = 699 € 
 2-pers. hut, Diamond dek, Frans balkon = 769 € 

 
 1-pers. hut, Emerald dek, vast raam = 749 € 
 1-pers. hut, Ruby dek, Frans balkon = 869 € 
 1-pers. hut, Diamond dek, Frans balkon = 959 € 

 
 
Inbegrepen in de totale prijzen  
 

 autocartransfers Vilvoorde – Düsseldorf heen en terug 
 5 dagen / 4 nachten Valentijn Riviercruise in All Inclusive 
 alle maaltijden vanaf het avondmaal op dag 1 tot het ontbijt op dag 5 
 welkomstreceptie, Captains Gala diner en gastronomische meergangenmenu’s 
 selectie niet-alcoholische dranken in de bar en het restaurant (waters, soft drinks, fruitsappen, koffies, …) 
 selectie kwalitatieve alcoholische dranken in de bar en restaurant (aperitieven, wijnen, bieren, …) 
 minibar met frisdranken en bier 
 fles schuimwijn in de kamer 
 herbruikbare waterflessen 
 badkamerproducten van Rituals 
 fooien aan boord 
 bagageservice 
 wifi 
 btw en havengelden 
 animatie en muziekprogramma 
 vrij gebruik van alle faciliteiten aan boord 
 GFC reisleider vanaf 12 deelnemers 
 gedetailleerde reismap 
 GFC rugzak, schoudertas, pet, muts of 2 mondmaskers 
 BTW en Garantiefonds Reizen 
 Valentijns verrassing 

 
 



Niet inbegrepen in de prijzen 
 

 15 € dossierkosten per persoon 
 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 Allianz. 
 
Wij bieden u de mogelijkheid om onderstaande polis(sen) te onderschrijven: 
 

 100% Annulerings- en Compensatieverzekering = premie van 6,5% op de totale reissom 
 Exclusive Selection Europe = 100% Annulerings-, Compensatie-, Reis- en Bijstandsverzekering = premie van 7,5% 

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 
Tel +32.2.253.38.87 

Mail info@goforcruise.be 
Web www.goforcruise.be 


