
Knacks Donaucruise
Cruise langs 8 landen: 
van Boekarest tot Passau

Van 18 tot 29 mei 2021



Maak de mooiste wandeling  
in de geschiedenis met een 
muzikale toets
De Donau is een van de meest fascinerende stromen ter wereld. Hij is bijna 3000 km lang 
en doorkruist niet minder dan tien landen vooraleer hij via een uitgestrekte delta in de  
Zwarte Zee uitmondt. Deze fantastische tocht door Centraal-Europa is ook een tocht door 
de geschiedenis waar tal van volkeren, invloeden, kunststromingen en culturen zich met 
elkaar mengen. Van de Ottomaanse verovering in de 16e eeuw die eindigde aan de poorten 
van Wenen, tot de door de barok gesublimeerde contrareformatie, van de monumentale 
pracht van keizerin Maria Theresia tot het nationalistische pathos in de sezessionskunst, 
alles lijkt in de grootse stroombedding te zijn uitgevonden. De muziek, de architectuur, de 
schilderkunst... tot de smaak van de koffiehuizen en van de gebakjes die ermee gepaard 
gaan. De Donau heeft een weergaloze levenskunst in het leven geroepen. Wenen  
en Boedapest zijn daar als keizerlijke en koninklijke steden de mooiste voorbeelden van.

Uiteraard wordt deze bijzondere tocht door de geschiedenis overgoten met een 
Knack-kleedje. Naast de vele gevarieerde uitstappen, zijn er ook aan boord activiteiten en 
lezingen. U mag bijvoorbeeld rekenen op een gastspreker met een bijzondere kennis van  
de Europese geschiedenis en een gast met een bijzonder muzikaal talent. De Knack 
Cruises-begeleiders zorgen ervoor dat u kunt genieten van een zorgeloze reis.

Wij verwelkomen aan boord:

Lester Van Loock (onder voorbehoud)

Lester Van Loock is een van de talentrijkste pianisten 
van zijn jonge generatie. Een manshoge vitrinekast 
vol nationale en internationale prijzen. Hij behaalde 
zijn masterdiploma piano aan het Conservatorium van 
Antwerpen bij Levente Kende en concerteert geregeld 
in binnen- en buitenland.

Edward De Maesschalck
Edward De Maesschalck (°Leuven, 1946) is doctor in de  
geschiedenis (Leuven, 1977) en auteur van historische boeken. 
Eerst assistent aan de universiteit van Leuven, verhuisde hij in 
1979 naar de VRT, waar hij tot 2010 werkte als programmamaker 
en interviewer, later als programma-adviseur bij Canvas. Sinds 
2008 verscheen van zijn hand een reeks opeenvolgende boeken 
over de geschiedenis van de Nederlanden vanaf de oorsprong tot 
1815 (De graven van Vlaanderen, De Bourgondische Vorsten, Oranje 
tegen Spanje, Het strijdtoneel van Europa).



Cruisen langs 8 landen: van Boeka
Het programma van dag tot dag
Dag 1: Brussel - Boekarest - Giurgiu 
(Roemenië)
We vertrekken vanuit Brussel met een 
lijnvlucht richting Boekarest (met of 
zonder tussenlanding). Als het uursche-
ma van de vluchten het toelaat, maken 
we een korte rondrit per bus door het 
centrum van de Roemeense hoofdstad. 
Vervolgens rijden we naar Giurgiu en 
stappen we aan boord van de Amadeus 
Elegant. We worden meteen getrakteerd 
op een welkomstdrankje gevolgd door 
een diner.
Inbegrepen: lijnvlucht Brussel-Boekarest, 
transfer naar het schip, welkomstdrink, diner

Dag 2: ROESE (Bulgarije)
We meren aan in Roese. De stad was  
een van de belangrijkste steden van 
het Ottomaanse rijk. Vandaag is de stad 
vooral bekend om zijn prachtige gebou-
wen en u kunt er ook het geboortehuis 
van schrijver en Nobelprijswinnaar Elias 
Canetti vinden. 
We trekken vanuit Roese op dagexcursie 
naar Veliko Tarnovo, de hoofdstad van 
het tweede Bulgaarse rijk. De stad biedt 
nog steeds een middeleeuwse aanblik, 
met huizen die over de smalle straatjes 
heen lijken te hangen. We zien de palei-
zen van de vroegere Bulgaarse keizers 
en van het Patriarchaat, de Patriarchale 

kathedraal, en ook een aantal adminis-
tratieve en residentiële gebouwen, om-
geven door dikke muren. We genieten 
van een lunch in een lokaal restaurant. 
In de namiddag bezoeken we het dorp 
Arbanassi, vermaard om zijn kerken en 
kloosters met unieke muurschilderin-
gen en iconen. In de Kerk van de Aarts-
engelen Michaël en Gabriël genieten we 
van orthodoxe liturgische muziek. We 
sluiten de avond af aan boord met een 
heerlijk diner.
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner + bege-
leide dagexcursie naar Veliko Tarnovo en 
Arbanassi (Engels)

Dag 3: Vidin (Bulgarije)
Tijdens de vaart richting Vidin is er een 
eerste lezing door Edward De Maes-
schalck. Kort na de middag legt het 
schip aan in Vidin, op de Bulgaarse oe-
ver van de Donau. Die stad is een van 
de oudste riviersteden van Bulgarije. 
De middeleeuwse huizen zijn bijzonder 

goed bewaard gebleven, alsook het fort 
Baba Vida. Vandaag is de stad vooral 
bekend om zijn wijnen. Na de lunch aan 
boord kunt u op eigen houtje de stad en 
het fort verkennen. Lunch en diner aan 
boord. 
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner + lezing 
aan boord

Dag 4: boottocht langs de ‘IJzeren Poort’ 
(Servië)
Daar waar de Donau de natuurlijke 
grens vormt tussen Roemenië en Servië 
begint de smalle doorgang van de 
IJzeren Poort. Hier versmalt de Donau 
en stroomt hij tussen de hoge bergen 
en spectaculaire engten door. Na deze 
mooie passage mag u rekenen op een 
boeiende voordracht door Edward De 
Maesschalck. Lunch en diner aan boord.
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner + lezing 
door Edward De Maesschalck

Roemenië   Bulgarije   Servië   Kroatië   Hongarije   Slovakije   Oostenrijk   Duitsland   (Tsjechië )



arest tot Passau
Dag 5: Belgrado (Servië) 
Na het ontbijt vertrekken we voor een 
rondleiding in Belgrado, de hoofdstad van 
Servië. Het historische centrum van Bel-
grado ligt tegen het Kalemegdan Park aan, 
met in het hart de straat Knez Mihailova. 
We ontdekken het Plein van de Republiek 
en de Sint-Savakathedraal, een van de 
grootste orthodoxe kerken van de wereld. 
Lunch aan boord. In de namiddag bent u 
vrij of kunt u deelnemen aan de faculta-
tieve excursie naar het Koninklijk Paleis 
en het Tito-museum. Diner aan boord.
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner + bege-
leide excursie van Belgrado (Engels)

Dag 6: Vukovar (Kroatië) - Mohács (Hongarije)
's Ochtends aankomst in Vukovar. Die 
stad heeft enorm geleden tijdens de Bal-
kanoorlog en de sporen zijn overal nog 
duidelijk merkbaar. Het bevolkingsaantal 
van de stad is gehalveerd. De stad werd 
de laatste jaren herbouwd, maar aan 
veel gebouwen is nog steeds de schade 
van de belegering te zien. Vanuit Vukovar 
kunt u deelnemen aan de facultatieve 
dagexcursie ‘Gezichten van Slavonië’. In 
de voormiddag zet de Amadeus Elegant 
zijn tocht voort naar Mohács in Hongarije, 
waar we tegen het eind van de namiddag 
aanmeren. Diner aan boord. 
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner

Dag 7: Boedapest (Hongarije)
Na het ontbijt volgt een stadsrondleiding 
met gids door Boedapest, de Koningin 
van de Donau. Deze stad is niet alleen 
het bruisende hart van Hongarije, maar 
ook een van de mooiste steden van 
Europa. Gezellige koffiehuizen, rijke 
architectuur en Unesco-werelderfgoed 
wisselen elkaar af. In Pest zien we 
de Staatsopera, het Stadspark en het 
Heldenplein; aan de kant van Buda het 
Vissersbastion en de Burcht van Buda. 
We lunchen aan boord en in de namid-
dag kunt u de stad zelf verder ontdekken 
of kunt u deelnemen aan een faculta-
tieve excursie: ‘Juwelen van Boedapest’. 
Diner aan boord.
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner + bege-
leide excursie van Boedapest (Engels)

Dag 8: Bratislava (Slovakije) 
Na de lunch vertrekken we voor 
een stadsrondleiding met gids door 

Bratislava, de hoofdstad van Slova-
kije. Pressburg was lange tijd een stad 
met een Duitse bevolking. In 1900 was 
het nog een tweetalig Duits-Hongaars-
talige stad, momenteel is de voertaal 
Slowaaks. De goed bewaarde binnen-
stad van de Slowaakse hoofdstad char-
meert. In het oude stadshart zijn enkele 
schilder achtige straten behouden ge-
bleven. Hier bevindt zich de Michael-
toren in barokstijl, die deel uitmaakt 
van de oude stadsmuur. De Martinsdom 
is de grootste kerk in de stad: hier wer-
den eeuwenlang de koningen van Hon-
garije en Oostenrijk gekroond. Deze 
pittoreske stad is absoluut de moeite 
waard om te ontdekken. Na de rond-
leiding krijgt u wat vrije tijd om de stad 
verder te verkennen. 
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner + bege-
leide excursie van Bratislava (Engels)

Dag 9: Wenen (Oostenrijk) 
Na het ontbijt vertrekken we voor een 
rondleiding met gids door het prach-
tige Wenen. In deze levendige metropool 
gaan de overblijfselen van het keizer-
lijke verleden hand in hand met tegen-
draadse moderne architectuur. Het is 
een opvallend samenspel van prachtige 
oude gebouwen, parken, musea en… 
muziek! Hier hebben enkele grootmees-

Abdij van Melk Bratislava

Inclusief 8 begeleide excursies



ters zoals Beethoven, Mozart en Haydn 
geleefd en gewerkt. Op cultureel vlak 
steekt Wenen dan ook ver boven elke 
Europese stad uit. Heel wat elementen 
in het straatbeeld verwijzen naar de 
rijke muziekgeschiedenis van de stad. 
We ontdekken de voornaamste monu-
menten van de stad: de befaamde Ring 
met de Opera en Hofburg, de straatjes 
van het centrum en de Stephansdom. 
Lunch aan boord. In de namiddag kunt 
u zelf de stad verkennen of kunt u deel-
nemen aan de facultatieve excursie naar 
het Schönbrunn Paleis of naar het Bel-
vedere Museum. Diner aan boord. Fa-
cultatief kunt u ook ’s avonds een klas-
siek concert boeken.
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner + 
begeleide excursie van Wenen (Engels)

Dag 10: Melk (Oostenrijk)  
's Morgens varen we door de adem-
benemende landschappen van de Wa-
chau, een heuvelachtige streek waar 
de meanders van de Donau een groene 
bergengte vormen. ’s Ochtends kunt u 
een lezing van Edward De Maesschalck 
bijwonen. Lunch aan boord. In de namid-
dag staat een bezoek aan de abdij van 
Melk op het programma. De wereld-
beroemde abdij van Melk is een van de 
mooiste voorbeelden van de barokke ar-

chitectuur uit de periode van de contra-
reformatie. De abdij maakt deel uit van 
het Unesco-werelderfgoed. Na een uit-
gebreid bezoek aan de abdij, volgt een 
niet te missen wijndegustatie. 
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner + be-
geleide excursie naar de abdij van Melk 
(Engels) 

Dag 11: Linz (Oostenrijk)
Na het ontbijt vertrekken we met een 
gids voor een bezichtiging van Linz. 
De oude stad leent zich perfect tot een 
wandeling door de idyllische straatjes 
en langs tal van historische gebouwen. 
Het belangrijkste plein van de stad 
ligt aan de oever van de Donau. Op dit 
plein bevinden zich het stadhuis, het 
Ursulinenhof-klooster en het ‘Land-
haus’, waar het parlement is gevestigd. 
Met de Martinskerk bezit Linz de oudste  
kerk van Oostenrijk. Vergeet ook niet te 
proeven van de beroemde Linzer Torte,  
want daarmee is uw bezoek aan Linz 
af! ’s Middags hebben we een lunch aan 
boord en in de namiddag kunt u de stad 
zelf verder ontdekken of deelnemen aan 
de facultatieve excursie: 'Ceský Krumlov’. 
Tot slot beëindigen we deze fantastische 
reis met een afscheidsdiner aan boord 
van de Amadeus Elegant. 
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner + bege-
leide excursie van Linz (Engels)
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De optionele excursies:
Dag 5: Belgrado (Servië)
Het Koninklijk Paleis in Belgrado en 
het Tito-museum (halve dag)
Het paleis van de Karadjordjevic- 
dynastie ligt in de chique wijk Dedinje 
en bestaat uit twee majestueuze ge-
bouwen: het Koninklijk Paleis en het 
Witte Paleis. Bezoek het Koninklijk 
Paleis met zijn marmeren interieur, 
bibliotheek, rijkelijk versierde salons 
en receptiezaal, en de Koninklijke Ka-
pel. Bij het Museum van Joegoslavië 
bezoeken we als afsluiter van deze 
excursie het mausoleum van Tito, de 
vroegere president van het land. 
Prijs per persoon: € 50.

Dag 6: Vukovar (Kroatië) - Mohács 
(Hongarije)
Gezichten van Slavonië (volledige dag)
In het noordoosten van het land onthult 
de regio Slavonië een weinig bekend 
gezicht van Kroatië, landelijk en wild. 
’s Ochtends vertrekken we voor een 
wandeltocht door Vukovar, helaas be-
kend geworden door de belegering tij-
dens de Joegoslavische oorlog.
Nadien rijden we door naar het na-
tuurpark Kopacki Rit. Dit park, een ju-
weel van Slavonië, herbergt een van de 
grootste moerassen van Europa. Met 
een oppervlakte van 238 hectare vormt 
het een inlandse delta met prachtige 
bossen, kanalen en meren. We ontdek-
ken het park te voet en met een kleine 
boot. 
Vervolgens gaan we naar Karanac, in 
het hart van de Baranja, voor de lunch 
en een tijdloze ervaring. 
In de namiddag bezoeken we Osijek, de 
hoofdstad van Slavonië. 
Terugkeer (grensovergang) en in-
scheping in Mohács, Hongarije. 
Prijs per persoon: € 80.

Dag 7: Boedapest (Hongarije)
Juwelen van Boedapest (halve dag)
We bezoeken de Hongaarse Opera, 
een gebouw in neorenaissancestijl en 
een van de meest prestigieuze in Eu-
ropa. Vervolgens wordt het Parlement 
bezocht. Majestueus gelegen aan de 
oever van de Donau, in neogotische 
stijl, is het een van de symbolen van 
Boedapest. De bouw ervan begon in 
1885 en duurde 17 jaar. Let wel: het 
Parlement kan zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gesloten. Deze 
tour moet voor vertrek worden geboekt, 
onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Prijs per persoon: € 65.

Dag 9: Wenen (Oostenrijk) 
Weense jugendstil en het 
Belvedere Museum (halve dag)
In de jaren 1900 werd Wenen geken-
merkt door de art nouveau. De tour 
begint met een bezoek aan o.m. de 
Postbank, het Museum voor Toege-
paste Kunst, het Medaillonhuis en 
het Majolicahuis. We aanschouwen 
de Secession, een modern tentoon-
stellingsgebouw dat kenmerkend is 
voor de art-nouveaustijl. Het Belve-
dere Museum, een prachtig barok 
kasteel en de hoofdverblijfplaats van 
Franz-Ferdinand aan het einde van de 
19e eeuw, herbergt de mooiste col-
lectie Oostenrijkse kunst van de mid-
deleeuwen, via de barok, tot de heden-
daagse kunst. Weet dat hier ‘s werelds 
grootste collectie werken van Gustav 
Klimt tentoongesteld is.
Prijs per persoon: € 55.

Schönbrunn (halve dag)
Bezoek het prachtige kasteel van 
Schönbrunn met zijn statige kamers 
en wandel in de tuinen van het Weense 
‘Versailles’, zomerresidentie van de 
Habsburgers. 
Prijs per persoon: € 55.

Klassiek concert (’s avonds)
In het Kursalon van Wenen, een prach-
tig paleis, speelt een van de meest be-
faamde Weense orkesten de mooiste 
composities van walskoning Johann 
Strauss en bekende werken van Mo-
zart. Virtuoze musici, uitstekende 
operazangers en schitterende ballet-
dansers verlenen alle Weense charme 
aan deze avond.
Prijs per persoon: € 70.

Dag 11: Ceský Krumlov (Tsjechië)   
Vertrek in de namiddag naar Tsjechië 
voor een bezoek aan Ceský Krum-
lov, een van de mooiste steden van 
Bohemen, gelegen in een bocht van 
de Moldau. De stad werd perfect ge-
restaureerd en is werelderfgoed. We 
bezoeken ook het museum van het 
kasteel. Terug naar het schip in de late 
namiddag.
Prijs per persoon: € 70.

Opgelet: de facultatieve excursies kunnen voor
het vertrek worden gereserveerd of aan boord
worden aangekocht. Ze vinden slechts plaats
als er minimaal 30 personen per excursie heb-
ben ingetekend.

Dag 12: Passau - München (Duitsland) - Zaventem
’s Ochtends ontschepen we in Passau, in 
de Duitse deelstaat Beieren. We verlaten 
ons schip en verkennen deze interes-
sante stad. 600 jaar lang was de stad een 
zelfstandig bisschoppelijk vorstendom. 
In Passau komen drie rivieren bijeen, 
de Donau, de Inn en de Ilz, waardoor de 
stad ook wel de ’Drierivierenstad’ wordt 
genoemd. Het barokke stadsbeeld met 
zijn mooie torens, pleinen, bruggen en 
straatjes is het werk van de Italiaanse 
barokmeesters uit de 17e eeuw. Midden 
in het oude centrum staat de Italiaans-
barokke dom St. Ste phan, waar het 
grootste kerkorgel ter wereld weerklinkt. 
Hoog boven de rivieren tronen het impo-
sante burchtcomplex Veste Oberhaus en 
de bedevaartskerk Maria Hilf. Vrije lunch 
in de stad. In de namiddag vertrekken 
we naar de luchthaven van München en 
nemen we een lijnvlucht naar Brussel 
(met of zonder tussenlanding).
Inbegrepen: ontbijt op het schip, begeleide 
excursie in Passau (Engels), transfer naar de 
luchthaven en lijnvlucht München-Zaventem.

De volgorde van de bezoeken kan veranderen af-
hankelijk van de uurtabellen van de vluchten of van 
de boottochten of omwille van technische voor-
schriften. Volgens de weersverwachtingen kan 
een aanlegplaats worden afgeschaft of vervangen. 
Deze beslissing wordt uitsluitend genomen door 
de commandant, die steeds een gunstige oplos-
sing tracht te vinden voor de passagiers.



AMADEUS ELEGANT
De naam zegt het, dit schip is een van de meest elegante op de 
Donau. Het maakt deel uit van de Oostenrijkse rederij Lüftner-
cruises en is in de vaart sinds 2010. Het bijzonder smaakvol in-
gerichte interieur zorgt voor een ontspannen en intieme sfeer 
op het schip. De kajuiten zijn ruim en bevinden zich alle aan 
de buitenzijde zodat u de rivier in alle rust kunt bewonderen 
vanuit uw kajuit. Terwijl u geniet van de uitstekend verzorgde 
maaltijden die u worden geserveerd in het bijzonder gezellige 
panoramische restaurant, glijden de mooiste landschappen 
aan u voorbij. In de Panorama Bar kunt u overdag genieten van 
het mooie uitzicht en ’s avonds kunt u zich laten meeslepen 
door de livemuziekconcerten gebracht door onze Knack-gast.  
Het zonnedek, voorzien van ligstoelen, is een geliefde plek voor 
observatie en ontspanning. U kunt ook gebruikmaken van de 
fitness of het massagesalon. 
 
De kajuiten zijn bijzonder ruim, hebben allemaal dezelfde 
grootte (15 m²) en beschikken over douche, toilet, airconditio-
ning, kleurentelevisie, haardroger en kluis. De suites zijn nog 
ruimer (22 m²) en beschikken over een bad/douche en extra 
zithoek met minibar. Het schip beschikt over 66 buitenkajui-
ten en 8 suites, verdeeld over 3 dekken. Alle kajuiten op het 
Mozart- en Strauss-dek beschikken over grote panoramische 
schuiframen. Op het Haydn-dek zijn het dezelfde mooie, ruime 
kajuiten maar met kleinere ramen boven aan de kajuit. 

U leest het, de Amadeus Elegant heeft alles aan boord om er 
een onvergetelijke reis van te maken. Bovendien is dit schip 
volledig gereserveerd voor 140 Knack-lezers, dus kunnen we 
het u helemaal naar uw zin maken.

VOOR RESERVATIE EN INFORMATIE:
Bel Rivages du Monde op tel. 02 899 75 41 of mail naar 
info@rivagesdumonde.be of stuur bijbehorend boekingsformulier 
volledig ingevuld, samen met een kopie van uw identiteitskaart naar
Rivages du Monde, ‘Knack-cruise Donau’, Bergstraat 17, 1000 Brussel.›



AMADEUS ELEGANT

Omschrijving Dek m2 Dubbele bezetting Individuele bezetting

Dubbele kajuit Haydn-dek 15 € 3.050 € 5.120

Dubbele kajuit Strauss-dek 15 € 3.370 € 5.800

Dubbele kajuit Mozart-dek 15 € 3.480 € 6.010

Suite deluxe Mozart-dek 22 € 3.850 € 6.380

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS:
• De vluchten Brussel/Boekarest en München/Brussel in 

economyclass (met of zonder tussenlanding)
• Luchtvaartbelasting (€ 150 op dit moment)
• Havenbelastingen (€ 66 op dit moment)
• Accommodatie aan boord van de Amadeus Elegant in de 

door u gekozen categorie
• Volpension vanaf het diner op dag 1 tot en met het ontbijt op 
 dag 12 
• Drankjes aan boord van de Amadeus Elegant bij alle 

maaltijden: water, thee, koffie en lokale wijnen 
• 8 begeleide excursies zoals beschreven in het dag-tot-dag- 
 programma 
• Tijdens de excursies kunt u gebruikmaken van headsets,  

zodat u perfect de uitleg van de gidsen begrijpt. Op de eerste en 
laatste dag wordt er geen gebruik gemaakt van de headsets.

• Knack-gastspreker en Knack-muzikant
• Begeleiding door een Knack Cruises-team 
• Engelstalige cruisedirecteur (+ NL en/of FR)

NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS:
• Andere drankjes dan degene die zijn vermeld
• Fooien voor het personeel aan boord van de Amadeus Elegant
• Fooien voor gidsen en chauffeurs 
• Facultatieve excursies
• Verzekeringen (annulatie, bijstand en repatriëring)

PRIJS IN EURO PER PERSOON

PLAN VAN HET SCHIP

GETROUWHEIDSKORTING: 
€ 100/p.p. (indien u reeds heeft deelgenomen aan een Knack-cruise sinds 2014)

Haydn-dek

Strauss-dek

Mozart-dek

Sun-dek
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