
  
 
 

Januarie 2021 

DONAUVAART EN SALZBURG 

19 Oktober – 1 November 2021 

NADERE BESONDERHEDE 

TOERPRYS:  R46 650 plus Lughawebelasting en Fooitjies van ongeveer R9 100 asook koste van 
reisversekering en visum (sien NIE INGESLUIT BY TOERPRYS). 

INGESLUIT BY TOERPRYS:  

– Vliegkaartjie met Lufthansa: Johannesburg – Frankfurt – Wene 
     Salzburg – Frankfurt – Johannesburg 

– Bootvaart op Donau. Begin en eindig in Wene.  Besoeke aan Wene, Komarom/Esztergom,  
Boedapest, Bratislava,  Linz en Dürnstein  

– Stadstoere van Wene en Boedapest 
– Wynproe in Komarom 
– Musiekkonsert in Wene  
– Drie volledige maaltye per dag op die boot 
– Vervoer per luukse bus vanaf Wene na Salzburg en drie nagte verblyf in Salzburg 
– Hantering van bagasie 
– Alle ekskursies en toegangsgelde soos op toerprogram 
– Ervare toerleiers vergesel die groep 
– Voldag-uitstappie na die Salzkammergut 

NIE INGESLUIT BY TOERPRYS  

– Lughawebelasting/brandstofheffing Lufthansa:  ± R7 500 
– Fooitjies vir gidse, busbestuurders en boot-/hotelpersoneel:  R1 600 
– Reisversekering, waaroor u later volledige besonderhede sal kry 
– Visumkoste:  Oostenrykse Schengenvisum: ± R1 400 
– Enkelkamerbybetaling in hotel in Salzburg:  R3 450 
– Enkelkajuitbybetaling (enkelgebruik van dubbelkajuit op boot):   

Standaardkajuit op middeldek: R15 750; Kajuit op middeldek met balkon: R16 650;  
Kajuit op upper-dek met balkon:  R17 800  

– Binnelandse aansluitingsvlugte na die O.R. Tambo-lughawe in Johannesburg 
– Persoonlike uitgawes op die toer, bv. drankies, aandenkings, telefoonoproepe, ens. 
– Opgradering na kajuit met balkon:  
 Middeldek: R1 500 per persoon wat deel; Upper-dek: R3 300 per persoon wat deel 

BEREKENING VAN TOERPRYS 

Die toerprys is uitgewerk per persoon wat deel.  Soos met enige ander toer is hierdie een ook onderhewig 
aan faktore buite ons beheer wat die toerprys en toerdatums mag beïnvloed. 

Die toerprys bestaan hoofsaaklik uit die koste van die vliegkaartjies, verblyf op die boot en landreëlings, d.w.s. 
boot en busse, akkommodasie en uitstappies soos aangedui op die toerprogram.  Landreëlings word in die 
betrokke land se geldeenheid gekwoteer en toerpryse is daarna aan wisselkoersveranderinge onderhewig. Die 
vliegkaartjie se prys verander nie.  Die prys van die lughawebelasting is aan die wisselkoers en 
brandstofprys gekoppel en word bepaal op die dag waarop vliegkaartjies uitgereik word.  

Dit was nog altyd ons beleid om nie ligtelik 'n toerprys te verhoog nadat dit een maal vasgestel is nie.  Ons is 
egter genoodsaak om die toerprys aan te pas as die wisselkoers teenoor die betrokke buitelandse valuta 
aansienlik sou verander. 

INSKRYWING 

Ons kan ongelukkig vir niemand plek hou nie.  'n Inskrywing is eers geldig wanneer ons 'n deposito tesame 
met die Inskrywingsvorm en getekende Vrywaring van elke toerlid ontvang.  Díe Inskrywingsvorm moet 
volledig voltooi word met u volle name en van daarop aangedui. 
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DEPOSITO 

Toerdeposito: 

Die toerdeposito van R8 000 per persoon is met inskrywing betaalbaar.  

FINALE BETALING 
Die volle toerprys plus alle ander geld (fooitjies, reisversekering ens.) vir die toer moet vóór 19 Julie 2021 
betaal word.  Indien u ná 19 Julie 2021 inskryf, moet u die volle toerprys betaal sodra u Omsendbrief 2 met 
'n Verdelingsvorm (rekening) kry. 

WYSE VAN BETALING 

 Bankdeposito/EFT:  Word deur inbetalings/elektroniese oorplasings aan CvW-Toere gemaak. 

 Kredietkaartbetalings:  Dit is moontlik om betalings met 'n kredietkaart via CvW-Toere se webblad 
(www.travelentoer.co.za) te maak.  BELANGRIK:  'n Bankdiensfooi van 4% van die bedrag geld vir  
kredietkaartbetalings via die webblad.  Hierdie bedrag moet deur inbetalers bereken en ekstra 
betaal word.  Aangesien dit die toerprys onnodig duurder maak, beveel ons dit nie aan nie. 

 Kontantinbetalings:  Alle geld wat in banknote inbetaal word, moet die ekstra kontantinbetalingskoste 
insluit.  Vra asseblief u bank hoeveel dit beloop (ongeveer 1% van die inbetalingsbedrag kan hiervoor 
begroot word). 

Bankbesonderhede:   

Christine van Wyk-Toere 
Standard Bank Tjekrekening (Lopende rekening / Current account) 
Takkode:  051001 
Tjekrekeningnommer:  410 722 782 

NB:  Gebruik u voorletters en van as verwysing met betalings (nie die toer se naam/u noemnaam nie). 

KANSELLASIE 

Indien u genoodsaak is om u toer te kanselleer, geld die volgende voorwaardes en reëling m.b.t. 
terugbetalings: 

 Ingeskrewe toerlede wat vóór 18 Junie 2021 skriftelik kanselleer, kry R7 500 per persoon van die 
toerdeposito terug.  Toerlede wat daarná, tot 19 Julie 2021 kanselleer, kry R7 000 per persoon terug.  
Ná 19 Julie 2021 word geen deposito's terugbetaal nie.  

 Toerlede wat genoodsaak is om vanweë siekte te kanselleer voordat die reisversekering geaktiveer is, 
se volle deposito minus R500 per persoon sal by voorlegging van 'n doktersertifikaat terugbetaal word.  

 Sodra die nodige reisversekeringspolis wat vir kansellasiedekking voorsiening maak, uitgeneem is, 
kan u, indien u moet kanselleer, u geld van die versekeringsmaatskappy terugeis.  Dit geld slegs 
indien die rede vir kansellasie kragtens die polis aanvaarbaar is.  Volledige besonderhede oor 
reisversekering word aan almal wat vir die toer inskryf, gestuur.   

 Toerdeposito's van toerlede wat kanselleer, word terugbetaal sodra CvW-Toere u volledige 
bankbesonderhede skriftelik ontvang het.  

Kansellasie van toer deur Christine van Wyk-Toere: 

 Indien die toer weens omstandighede buite ons beheer nie kan plaasvind nie, soos bv. sluiting van 
landsgrense a.g.v gesondheidspandemies, sal ons optree soos in 2020.  Die toer sal uitgestel word na 
later in die jaar of na 2022.  Toerlede wat die toer dienooreenkomstig uitstel, sal geen deposito's 
verloor nie. 

VLIEGKAARTJIES EN EIE VLUGTE 

Die toerprys sluit vliegkaartjies in, maar nie lughawebelasting en binnelandse aansluitingsvlugte na en van 
Johannesburg nie.  Die groep reis met LUFTHANSA.  Konsessiehouers of mense wat om een of ander rede 
'n ander lugdiens as die groep gebruik, kan in Europa by die groep aansluit.  U kan die vliegkaartjie se prys 
van R3 480 van die toerprys aftrek.  U kan moontlik die deposito wat ons op die vliegkaartjie betaal het, 
verbeur. 

Vliegkaartjies word deur Benita Venter van Fernweh Travel uitgereik.  Ons tref die reëlings daarvoor en sal 
die nodige inligting aan u deurgee. 

Kontak vir Benita by Fernweh Travel vir enige navrae of alternatiewe reëlings t.o.v. vlugte. 

Kontakbesonderhede:  Benita Venter, FERNWEH TRAVEL 

E-pos:  benita.venter1@gmail.com  

Tel:  072 935 3679  

 

http://www.travelentoer.co.za/
mailto:benita.venter1@gmail.com
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AGTERBLY NA DIE TOER 

Indien u op u eie voor of ná afloop van die toer wil reis (met ander woorde van die bestaande toerprogram 
wil wegbreek), is dit moontlik.  Lufthansa hef 'n wegbrekersfooi van ongeveer R500.  Kontak Benita by 
Fernweh Travel (sien kontakinligting onder vorige punt) indien u voor of na die toer op u eie wil reis.   

PASPOORTE (DRINGEND!) 

Maak asseblief seker dat u paspoort vir minstens 3 maande ná u terugkeerdatum uit Europa nog 
geldig is.  Daar moet ook genoeg skoon bladsye, vir veiligheid minstens drie, in u paspoort wees.  Dit is vir 
doeanestempels.  Doen dadelik aansoek vir 'n nuwe paspoort indien u s'n verval het. 

VISUMS 

U benodig 'n Oostenrykse Schengenvisum om hierdie toer te onderneem.  Alle visumaansoeke moet 
persoonlik in Pretoria of by Oostenrykse agentkantore in Johannesburg of Kaapstad ingedien word.  Ons 
sal betyds vir u inligting oor die visums stuur. 

MINDERJARIGES 

BELANGRIK:  Alle visumaansoeke vir minderjariges moet saam met 'n oorspronklike unabridged- 
geboortesertifikaat ingedien word.  'n Unabridged birth certificate verskil van die standaardgeboorte-
sertifikate wat deur Suid-Afrika se Departement van Binnelandse Sake uitgereik word.  Dit bevat onder 
andere die kind asook albei ouers se volle name en identiteitsnommers op één, amptelike dokument.   

Kontak ons indien u beplan om minderjariges saam met u op reis te neem.  

OMSENDBRIEWE EN KONTAKINLIGTING  

Nadat ons u Inskrywing, getekende Vrywaringsvorm en bewys van deposito ontvang het, word Omsendbrief 
1 met onder andere besonderhede in verband met klere wat u moet saamneem aan u gestuur.  Daarna 
ontvang u nóg omsendbriewe met nuus en inligting.  Laat weet ons asseblief skriftelik indien enige van u 
kontakinliging soos adres, e-posadres en/of telefoonnommer(s) verander.  

DIE MS VIVIENNE 

Die MS VIVIENNE het verskillende kajuite.  Ons het standaardkajuite op die middeldek bespreek wat  
panoramiese vensters na buite het.  Die kajuite het twee enkelbeddens,  ingeboude kaste en 'n stort, 
wasbak en toilet. Dit is moontlik om die kajuit op te gradeer na 'n kajuit van dieselfde grootte met 'n balkon. 
(Sien NIE INGESLUIT BY TOERPRYS).  Haardroërs en kluise is in al die kajuite beskikbaar.  Terwyl die 
boot vaar, kuier almal heerlik in die ruim salon of op die sondek.  Die sitkamer (salon) het gemaklike stoele 
en die omgewing kan van daar deur die groot vensters bekyk word.  

ENKELKAJUITE/-KAMERS 

Toerlede kan enkelverblyf op die boot of in die hotelle kry, mits hulle bereid is om 'n bedrag by te betaal – 
sien NIE INGESLUIT BY TOERPRYS.  Probeer gerus 'n familielid, vriend of kennis oorreed om saam te 
gaan.  Ons probeer graag help om vir enkellopende toerlede geskikte kajuit-/kamermaats te vind (indien 
hulle wil deel) maar staan onder geen verpligting om dit te doen nie. 

GESONDHEID EN TOERFIKSHEID 

Dit is vanselfsprekend dat iemand wat in 'n groep wil reis, se fisieke en emosionele gesondheid van só 'n 
aard sal wees dat hy/sy redelik onafhanklik oor die weg kan kom.  

Toerlede wat nie onafhanklik oor die weg kan kom nie, moet 'n toermaat/familielid saamneem wat hulle kan 
help en na hulle kan omsien sodat hulle nie heeltyd van mede-toerlede afhanklik sal wees of die groep se 
belange op enige manier benadeel nie.  

Basiese riglyne vir toerfiksheid is dat 'n mens onafhanklik in-en-uit 'n toerbus moet kan klim, onafhanklik 'n 
stel van 15 trappe, insluitend roltrappe, kan klim en ongeveer 1 km op jou eie moet kan stap.  

U moet bereid wees om op eie koste 'n huurmotor te gebruik indien 'n besoekpunt tydens die toer vir u te ver 
is om te stap. 

Indien u nie aan hierdie riglyne voldoen nie, of voltyds bystand nodig het, MOET u iemand saamneem wat 
na u kan omsien.   

 


