
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prijs pp vanaf: € 2.824 

Vluchten, transfers én excursies 

inbegrepen! 

Afreis 29 december 2023 

6-daagse, 29/12/23 > 03/01/24  

WENEN – BRATISLAVA – BUDAPEST   

INBEGREPEN  

• Vlucht Brussel – Wenen met Austrian Airlines (W-klasse) 

• Vlucht Budapest – Brussel met Brussels Airlines (S-klasse) 

• Transfers 

• 6-daagse cruise in een buitenkajuit, cat. D 

• Vol pension 

• Wijnen & bieren bij de maaltijden inbegrepen 

• Dagelijks “Sip & Sail” cocktail 

• Excursies zoals beschreven 

• A la carte restaurants : Chef’s Table – Jimmy’s – Al Fresco 

• WiFi 

• Havengelden & luchthaventaksen en BTW 

 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid dd. 10maart 2023.                                                                                                                    
Andere categorieën suites & kajuiten mogelijk mits supplement. Prijzen zijn niet cumulatief met andere promoties. 

 Voor extra informatie: contacteer uw reisagent of bezoek www.footprints.be  

Nieuwjaar  
op de Donau 

Aan boord van het luxueuze rivierschip (bouwjaar 2019) 

AmaMagna  

Te voorziene kosten: persoonlijke uitgaven, annulering-en reisverzekering. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarscruise – AmaMagna  
ONTDEK DE BETOVERENDE HOOFDSTEDEN VAN DE DONAU 

Vertrek 29 december 2023 – 6 dagen 
 

29/12/2023: BRUSSEL - WENEN 
Vlucht Brussel – Wenen met Austrian Airlines. Transfer naar het schip en 
inscheping aan boord van het luxe rivierschip AmaMagna. Tijdens het avondmaal 
zal u meteen verwend worden door de topgastronomie aan boord. 
 

AmaMagna: bouwjaar 2019, lengte 135m, breedte 22m, 98 kajuiten, 196 
passagiers, 70 bemanningsleden. Aan boord is er zéér veel ruimte.  
 
30/12/2023: WENEN  
U hebt de keuze tussen volgende excursies: 

− Stadsrondrit “Keizerlijk Wenen”, de stad van de Wals en de iconische 
Stephansdom met de sierlijk geglazuurde dakpannen. En zoveel meer… 

− Fietstocht langs de Donau naar het centrum van Wenen. 

− Sacher & koffie, pure verwennerij. Voor de fijnproevers.  
 
31/12/2023: WENEN & BRATISLAVA 

− Excursie naar Schloss Schönbrunn, de bekende zomerresidentie van de 
Habsburgers zoals de beminnelijke Sissi.  

In de namiddag cruisen op de Donau naar Bratislava. 

− Excursie naar het elegante Primaat Paleis. 
’s Avonds is er een feestelijk diner met een “Midnight Countdown & Champagne”. 
Het schip ligt aan de kade, dus kan u ook meegenieten van de lokale festiviteiten. 
 
01/01/2024: BRATISLAVA  
U hebt de keuze tussen volgende excursies: 

− Stadswandeling in de gezellige historische stad, het oude Pressburg. 

− Gastronomie: smaken van Slovakije. 

− Wandeling naar het imposante Bratislava Kasteel, genesteld op een 
heuveltop met zicht over de stad.   

− Fietstocht naar het centrum van Bratislava. 
In de namiddag cruisen op de Donau naar Budapest. 
 
02/01/2024: BUDAPEST  
U hebt de keuze tussen volgend excursies: 

− Stadsrondrit: ontdekking van de “Koningin van de Donau” met de twee 
stadsdelen Buda en Pest.  

− Bezoek aan de Joodse Wijk 

− Wandeling naar de burcht van Buda, gelegen op de Burchtheuvel met 
zicht op de stad.  

 
03/01/2024: BUDAPEST - BRUSSEL  
Na het ontbijt ontscheping en transfer naar de luchthaven. Vlucht naar Brussel 
met Brussels Airlines. Einde van een mooie Nieuwjaarsreis.  
 

PRIJS PER PERSOON: € 2.824,- 
 
INBEGREPEN  
-Vluchten: Brussel – Wenen met Austrian Airlines (W-klasse) / 
Budapest – Brussel met Brussels Airlines (S-klasse) 
- Transfers ter plaatse 
- 6-daagse cruise in een buitenkajuit, cat. D 
- Vol pension 
- Wijnen & bieren bij de maaltijden  
- Dagelijks “Sip & Sail” cocktail 
- Excursies zoals beschreven 
- A la carte restaurants : Chef’s Table – Jimmy’s – Al Fresco 
- WiFi 
- Havengelden & luchthaventaksen en BTW 
 
Te voorziene kosten: persoonlijke uitgaven, annulerings-
reisverzekering 
 
Andere suites & kajuittypes mogelijk mits toeslag, pp.: 
Buitenkajuit met balkon, cat. AB: + 956 €  
Buitenkajuit met balkon, cat. AA: + 1.043 € 
Suite met balkon, cat. SB: + 1.304 € 
Suite met balkon, cat. SA: + 1.696 € 
Grand Suite met balkon, cat. GS: + 4.000 € 
Single supplement, cat. D: + 674 € 
Single supplement, cat. AB: + 1.869 € 
 
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid, dd. 10 maart 
2023. 

Voor extra informatie: contacteer uw reisagent of bezoek www.footprints.be 

 


