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Kerstshopcruise Beieren
Kerstshopcruise door de Beierse
Donauvallei
Met Active on holiday naar de beroemde Duitse kerstmarkten - een heel bijzondere ervaring, want
uw "drijvende hotel" brengt u daar varend naartoe! Traditie en moderniteit, handwerk en
magische lichten - deze korte kerstshopcruise over de Rijn en Moezel doet u de hectiek van het
afgelopen jaar vergeten. Bezoek de sfeervol versierde en romantische stadscentra, die worden
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elk jaar omgetoverd tot de mooiste kerstmarkten met houten huisjes, duizenden lichtjes, rode en
wite glühwein, peperkoek, mousserende wijnen en verse amandelen. Shop de leukste
kerstcadeaus en geniet van de onvervalste Duitse kersttradities.
Details over de kerstshopcruise
Een kerstshopcruise is een perfect uitje voor vrienden en families, jong en oud, er even gezellig
tussenuit. En u hoeft niet te kiezen welke kerstmarkt u wilt bezoeken, met een kerstshopcruise
bezoekt u ze allemaal!
De hoogtepunten van de kerstshopcruise
Passau De sfeervolle kerstmarkt, elk jaar gehouden in de charmante oude binnenstad van
Passau tegen de prachtige achtergrond van de Kathedraal van St. Stephen. Het sfeervol
ingerichte plein voor de kathedraal biedt een verscheidenheid van de verschillende
ambachten, artistieke vaardigheden die bijna zijn gevallen in de vergetelheid en de smaak
van de regionale specialiteiten
Regensburg Het Prinselijk Paleis verandert tijdens de Adven in een van de mooiste
kerstmarkten in de wereld. Vanaf de gevel van het paleis schijnen duizenden lichtjes,
kaarsen, lantaarns en fakkels over het liefdevol uitgedoste kerstdorp met zijn kleurrijke
marktactiviteiten en traditionele ambachtslieden
Vilshofen Een drijvende kerstmarkt met een 20m lange kerstsstal op het dak van een boot!
Niet alleen de promenade van Vilshofen is volledig omgetoverd als kerstdorp, ook een schip
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Reisbeschrijving

QR code voor online versie

Recreatief

4 dagen / 3 nachten
Individueel
Drankarrangement inclusief
Bezoek 4 kerstmarkten
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Reisprogramma
DAG

1

Inscheping in Passau

Individuele aankomst in Passau. Inscheping in de namiddag.
Maak gebruik van deze dag en arriveer al eerder in Passau en bezoek de sfeervol
versierde kerstmarkten van de stad. Het sfeervolle oude stadscentrum wordt elk
jaar omgetoverd tot een van de mooiste kerstmarkten van het land, verdeeld over
zes verschillende pleinen die met elkaar in verbinding staan. Gezellige en prachtig
in kerst uitgedoste kraampjes met kerstversiering, overal hangt de geur van
heerlijke gluhwein en traditionele hapjes als braatworst en gepofte kastanjes.
Terug aan boord kunt u zich opwarmen aan een heerlijk kopje koffie of thee met
gebak tot alle gasten aan boord zijn. Terwijl het schip koers zet naar Regensburg
nodigt onze gids u uit voor een glas welkomstchampagne. In de avond nodigt het
restaurant u uit voor een heerlijk 4-gangendiner, geniet onderwijl van het prachtige
uitzicht op het verlichte landschap. Een gezellige avond in de lounge wacht op u,
met een goed glas wijn of bier, live muziek en een middernachtsnack zullen niet
ontbreken.

DAG

2

Regensburg - Deggendorf

Na een uitgebreid ontbijtbuffet ontdek u de vele facetten van de historische stad
Regensburg in de ochtend. Talrijke feestelijke versierde marktkramen in het
centrum, een uitgebreid aanbod aan mooie en originele producten en een breed
assortiment kerstversiering en decoratie. De geur van punch of geroosterde
amandelen verleidt u natuurlijk om het te proberen. Rond het middaguur zet het
schip koers naar de Donau-stad Deggendorf.
Geniet van de middag aan boord terwijl het prachtige winterlandschap aan u
voorbij trekt naar de volgende stop in Deggendorf. Gebruik uw vrije tijd om door de
traditionele kerstmarkt in het oude stadhuis te slenteren. Bij liefdevol versierde
kramen staan kerstversieringen, handwerk en natuurlijk enkele culinaire
lekkernijen die niet mogen ontbreken op een kerstmarkt.
Een gezellige avond in de lounge wacht op u, met een goed glas wijn of bier laat u
de vele indrukken die u vandaag weer heeft opgedaan nog eens de revue
passeren, live muziek en een middernachtsnack zullen niet ontbreken.
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DAG

3

Vilshofen - Passau

Uw kapitein heeft u 's nachts naar Vilshofen gebracht. Elk jaar in december vindt
hier tijdens de adventsweekenden een heel speciale kerstmarkt plaats. De
drijvende kerstmarkt trekt veel bezoekers van heinde en verre naar de stad. Door
de feestelijke, romantische sfeer is het een van de meest sfeervolle kerstmarkten
van het land.
Voor het diner heeft u de mogelijkheid om nog de unieke historische sfeer in de
kronkelende straatjes van de oude stad van Passau te ervaren. Terug aan boord
kunt u op de laatste avond van uw riviercruise genieten van ons 5-gangen diner en
onze muzikant aan boord in de bar met een goed glas wijn.

DAG

4

Ontscheping in Passau

Na een uitgebreid ontbijtbuffet ontscheping rond 08.30 uur en de individuele
terugreis. Als u nog niet genoeg heeft van de vele glinsterende versieringen
wandelt u dan zeker nog even door het oude centrum van Passau voor nog wat
laatste kerstinkopen.
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Tourkarakter
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Prijzen / Vertrekdata
aankomstplaats: Passau
Seizoen 1
08.12.2022 |
Donderdag

Kerstshopcruise, MS Albertina, hoofddek, DE-DOKXB-04X-H
Basisprijs

449,00

Kerstshopcruise, MS Albertina, middendek, DE-DOKXB-04X-M
Basisprijs

549,00

2-persoonshut voor
alleengebruik

549,00

Kerstshopcruise, MS Albertina, bovendek, DE-DOKXB-04X-O
Basisprijs

599,00

2-persoonshut voor
alleengebruik

599,00

U verblijft in een luxe buitenhut met douche en toilet
Hoofddek, op het onderste dek met een hoog raam dat niet geopend kan
worden
Middendek, op het middelste dek met een groot raam dat geopend kan
worden
Bovendek, op het bovenste dek met een Frans balkon
Prijzen per persoon in EUR
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Service / Informatie
Services

Inbegrepen
3 overnachtingen in buitenhutten
aan boord van de MS Albertina in
de geboekte cabine categorie
Volpension: 3x ontbijtbuffet, 2x 4gangenlunch, 2x 4-gangendiner, 1x
5-gangendiner, 2x koffie en cake in
de namiddag, 3x avondsnack
Drankarrangement: Huiswijn, bier
van de tap, alcoholvrij bier,
frisdranken, sappen, koffie/thee en
mineraalwater
Captain's receptie met
welkomstchampagne
Dagelijkse livemuziek
Bagagetransfer van de
scheepsbrug naar de hut en terug
SE-Tours reisleiding (Duits, Engels)

Niet inbegrepen
Fooi, ter plaatse te voldoen. Het is
gebruikelijk om de bemanning van
het schip een fooi te geven, het
bedrag is door uzelf te bepalen
Drankjes na 22.00 uur

Aanreisinformatie

Afstand: 768km vanaf Arnhem
Trein: Station Passau Hauptbahnhof
Parkeren: Parkhaus Passau inclusief transfer naar en van het schip €49,- per
auto. Vooraf reserveren verplicht

Algemene informatie

Voor deze reis geldt een minimum
aantal deelnemers van 80 personen
(tenminste 21 dagen voor vertrek)
Inscheping vindt plaats tussen
16.00-17.00 uur, ontscheping na
het ontbijt uiterlijk 08.30 uur

Vaartijden- en schema en
programmawijzigingen zijn in
principe gereserveerd. Als een
route bijvoorbeeld niet kan worden
afgelegd vanwege laag water, hoog
water of slecht weer, behoudt de
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Deze reis is niet geschikt voor
mensen met beperkte mobiliteit
In de hutten aan de voor- en
achterzijde van het schip kunnen
machine- en generatorgeluiden
waarneembaar zijn
Excursies aan wal: De excursies
worden in het Duits aangeboden

kapitein zich het recht voor om de
route te wijzigen voor uw veiligheid
(dit is geen geldige reden om uw
reis kosteloos te annuleren)

COVID-19 Maatregelen

Belangrijke instructies: Vanwege de
huidige COVID-19 pandemie zijn er
mogelijk beperkingen aan boord. Dit
zijn wettelijke vereisten die per
regio en land kunnen verschillen.
Voor de veiligheid van iedereen aan
boord bent dient u zich aan
afstands- en hygiënevoorschriften
te houden. Hiervoor ontvangt u bij
de reisbescheiden ons
hygiëneconcept

Aanvullende maatregelen kunnen
per datum verschillen en zullen
indien nodig bij de start van de reis
aan u worden medegedeeld
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Verblijf
MS ALBERTINA****+
Een splinternieuw en modern
riviercruiseschip met een elegant
design. Het schip biedt een ruime
foyer, een smaakvol restaurant, een
panoramasalon met bar, een groot
zonnedek, een kleine fitnessruimte
en een sfeervolle bar op het
achterdek met buitenterras.
hut grootte: 14m2
bemanning: 30
Lengte: 110m
Breedte: 11,4m
Diepgang: 1,6m

Contact & reserveren
Heeft u nog vragen met betrekking tot deze reis? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u
graag verder.

+31850205242
info@activeonholiday.com

boek nu
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