EVENT TRAVEL GROEPSREIS CRUISE HONGARIJE & BULGARIJE
05.08.2019 – 14.08.2019
Riviercruise op De Donau, de delta, het Balkan schiereiland
onder begeleiding van Rudy Cludts
In samenwerking met

TULCEA - SULINA - OLTENITA - BOEKAREST - ROESE - DE IJZEREN POORT - BELGRADO - NOVI SAD - OSIJEK – BOEDAPEST

VAN ROEMENIË TOT HONGARIJE, WORD JE
MEEGESLEURD DOOR EEN WERVELWIND VAN EMOTIES
EN ONVERGELIJKBARE SMAKEN.

DEZE CRUISE NEEMT JE
MEE NAAR HET HART VAN OOST-EUROPA, WAAR JE
STEDEN MET TIJDLOZE ELEGANTIE ZAL ONTDEKKEN,
OPMERKELIJKE LANDSCHAPPEN EN DE ELEGANTE
ARCHITECTUUR KAN BEWONDEREN.

BEZOEK NOVI SAD,
HOOFDSTAD VAN DE PROVINCIE VOJVODINA, DIE
WORDT BESCHOUWD ALS "HET SERVISCHE ATHENE",
MAAR OOK RUSE, EEN VAN DE GROOTSTE HAVENS IN
BULGARIJE, EEN MENGELMOES VAN BULGAARSE EN
ROEMEENSE CULTUREN.
WWW.EVENTTRAVEL.BE

DORP 3 , 1933 STERREBEEK

WAT STAAT ER OP HET PROGRAMMA?
HOOGTEPUNTEN

DAG 1 – 05/08: LUCHTHAVEN ZAVENTEM –
BOEKAREST - TULCEA
Afspraak in de luchthaven van Zaventem. Vlucht TAROM
vertrek 10u20 aankomst 14u00 in de luchthaven van
Boekarest. Aankomst in Boekarest met transfert richting
Tulcea. Inscheping aan boord om 18u in Tulcea, de grootste
agglomeratie op een steenworp van de delta. Tulcea staat
bekend als "de grote poort" naar de Delta. De stad is bijna
even oud als Rome en strekt zich uit over 7 heuvels.
Welkomstcocktail. Voorstelling van de bemanning.
Diner en folkloreavond aan boord.
Aanlegplaats voor de nacht.

DAG 2 - 06/08: TULCEA - SULINA - CRISAN
Vroeg in de ochtend vertrekt het schip naar Sulina dat de
monding van de Donau aangeeft. Ontbijtbuffet. Aankomst
in Krisan rond 8u30 en vertrek van de excursie naar de
Donaudelta, een uiterst belangrijk natuurreservaat dat
door de Unesco als biosfeer wordt beschermd. Tocht langs
enkele van de vele delta-armen. Nieuwe aanlegplaats voor
de lunch. In de namiddag varen we naar Oltenita. Diner aan
boord gevolgd door een animatieavond.

DAG 3 - 07/08: OLTENITA (ROEMENIË) - ROESE
(BULGARIJE)
Ontbijtbuffet aan boord en vertrek voor het bezoek aan
Boekarest. De hele dag staat in het teken van een
rondleiding door de Roemeense hoofdstad (typische lunch
inbegrepen). Dit culturele en economische centrum van het
land werd 500 jaar geleden gesticht. In de jaren 30 kreeg
Boekarest de bijnaam "Klein Parijs" vanwege de lange
boulevards met talrijke bomen. U bezoekt een ecomuseum
dat u een mooi overzicht toont van de landelijke
architectuur en ambacht in de diverse regio's van
Roemenië. Terugkeer aan boord in de namiddag in Roese.
Diner aan boord gevolgd door een animatieavond. We
varen 's nachts.

•

Een volledige cruise over de Donau met de
MS L’Europe, langs haar geschiedenis,
fascinerende cultuur en betoverende
landschappen

•

Ontdekking van :
o De delta van de Donau, de grootste en
best bewaarde delta van Europa
o Boekarest, verbazende hoofdstad van
Roemenië
o Authentiek Bulgarije met Veliko Tarnovo
en de betoverende stad Roese
o Culturele en architecturale rijkdommen
van Servië: Belgrado en Novi Sad

DAG 4 – 08/08: ROESE (BULGARIJE)
Ontbijtbuffet aan boord en vertrek voor de
excursiedag (lunch inbegrepen). Bezoek aan het
middeleeuwse Veliko Tarnovo, hoofdstad van
Bulgarije en het middeleeuwse fort van de koningen
"Tsarevets". Lunch in een restaurant met prachtig
uitzicht op de ruïnes van het fort. In de namiddag
ontdekt u Arbanassi, een van de meest bezochte
dorpen in Bulgarije dat "architecturale en historische
Reserve" genoemd werd. Bezoek aan de kerk van de
geboorte, de oudste kerk van Arbanassi. Vervolgens
het huis van de familie Konstantzaliev. Terugkeer aan
boord in Roese rond 18u. Diner aan boord gevolgd
door een folkloreavond.

DAG 5 – 09/08: ROESE
Ontbijtbuffet aan boord. Vertrek van de uitstap naar
Roese. Opvallend is het multi-etnische karakter van de
stad, een geslaagde vermenging van Bulgaarse en
Roemeense culturen. Een stad met uitstraling dankzij
haar brede lanen, grote pleinen en prachtige
gebouwen die hulde brengen aan de zogenaamde
nationale renaissance. Ondertussen vaart het schip
naar Svistov waar we weer aan boord gaan voor het
diner. We varen in de namiddag. Soft fitness en
animatie in het barsalon. Diner aan boord. We varen
's nachts.

DAG 6 – 10/08: DE IJZEREN POORT
Ontbijtbuffet. We varen de hele dag, volpension aan
boord. In de ochtend leidt de beroemde IJzeren Poort
ons tussen de Karpaten en de Balkan, een magische
plaats. Verderop, langs de Servische rivier, zien we de
"Tabula Traiana", een immens plaket in marmer dat
verwijst naar de "keizersroute" die vroeger Rome met
de provincie Dacië verbond. De rivier tussen de
rotswanden wordt steeds smaller, tot de kloof plots
zo breed wordt als een meer tussen de bergen, op de
plaats waar de Mracona zich in de Donau stort. Een
elegant viaduct rijst op boven de monding van de
rivier en gunt ons een blik op het "portret" van
Decebalus dat in de rots is uitgehouwen.

DAG 7 – 11/08: BELGRADO - NOVI SAD (SERVIË)
Aankomst vroeg in de ochtend in Belgrado. Na het
ontbijtbuffet, rondleiding in Belgrado. Gelegen aan de
samenloop van de Donau en de Save, ontwikkelde deze
stad een identiteit doordrongen van OostenrijksHongaarse, Ottomaanse en Slavische invloeden. In het
fort van Kalemgdan heeft u een mooi uitzicht over het
punt waar beide rivieren samenvloeien. Belgrado is een
moderne, open stad waar het Terazije- en het
Republikeplein het bruisende centrum vormen.
Terugkeer aan boord voor de lunch. In de namiddag,
vertrek voor de uitstap naar Novi Sad, met inbegrip van
een bezoek aan het Krusedol-klooster. In het zuiden van
de Grote Vlakte, in de regio van Baga, ligt Novi Sad, de
multi-etnische hoofdstad van de Voivodine.
Ondertussen vaart het schip naar Novi Sad waar we
weer aan boord gaan voor het diner. Voortzetting van
de cruise naar Osijek. We varen 's nachts.

DAG 8 – 12/08: OSIJEK - MOHACS (HONGARIJE)
We bereiken Osijek vroeg in de ochtend. Ontbijtbuffet
en vertrek voor het bezoek. Rondleiding in de
bovenstad, met zicht op de Sint-Petrus-en-Pauluskerk,
een neogotische structuur waarvan de grootte en de
majestueuze aanblik de bijnaam "kathedraal"
opleverden. Daarna gaan we naar het historische
centrum (Tvarda) waar we ons bezoek starten in het
18de-eeuwse fort (schitterend panorama op de rivier),
gevolgd door het marktplein waar we het monument
van de Heilige Drievuldigheid bewonderen. Terugkeer
aan boord voor de lunch en vertrek van de cruise
richting Mohacs. We varen in de namiddag.
Douanedoorgang in Mohacs en van daaruit varen we
naar Boedapest. Galadiner aan boord gevolgd door een
dansavond. We varen 's nachts.

INBEGREPEN
o Cruise in volpension vanaf het diner op dag 1
tot en met het ontbijt op dag 9
o Verblijf in een tweepersoonskajuit met airco,
douche en wc
o Dranken aan boord inbegrepen in de prijs =
water, wijn, bier, fruitsappen naar believen en 1
koffie tijdens de maaltijd. Dranken aan de bar
(uitgezonderd champagne & wijnkaart)
o Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals
beschreven in het programma.
o Welkomstdrankje & gala avond & animatie
o Bijstands-& repatriëringsverzekering
o 1 overnachting hotel Mecure Budapest
CityCenter in halfpension.

NIET INBEGREPEN
o Dranken bij de maaltijden tijdens excursies of
verplaatsingen & Persoonlijke uitgaven.
o Gebruikelijke fooien (+/- 5 à 7 euro p.p.p.d.).
o Annulatieverzekering: 5,5% van de totale
reissom

DAG 9 – 13/08: BOEDAPEST (HONGARIJE)
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u. Met de
bus naar Gellértberg. Totale beeld over Budapest
daarna door Pest langs centrale markthal, Andrássy laan
naar Heldenplein / Stadspark, terug naar het centrum
Pest, bezoek St István/ St. Stefanus basiliek. Wandeling
naar restaurant in buurt van de kerk. Vrije lunch. Na de
lunch wandeling in de jugendstilwijk richting
Parlementsgebouw of naar de Grote Dohány Synagoge.
Met bus door naar Buda – Burchtheuvel wandeling met
bezoek Matthiaskerk en Vissersbastion. Omstreeks
17u00 vertrek met de bus naar hotel Mercure Budapest
CityCenter voor overnachting. Buffet diner.

DAG 10 – 14/08: BOEDAPEST - ZAVENTEM
Ontbijtbuffet. Transfer naar luchthaven voor vlucht
Brussels Airlines 12u10. Aankomst in de luchthaven van
Zaventem omstreeks 14u10.

Formaliteiten : Nationale identiteitskaart of geldig paspoort verplicht. Niet-EEG-burgers worden verzocht hun ambassade of hun consulaat te
raadplegen.
NB: PREPROGRAMMA 2019, onderworpen aan wijzigingen. Om veiligheidsredenen zijn uitsluitend de rederij en de kapitein van het schip bevoegd
om de reisweg van de cruise te wijzigen.

