
 
 
 

 

DONAUVAART SWARTSEE TOT WENE 

14 – 28 September 2020 

TOERPROGRAM 

September   
Ma 14 JOHANNESBURG 

Ons vertrek op 14 September om 23:10 met Vlug KL 592 vanaf die O.R. Tambo-lughawe na 
Amsterdam en moet reeds om 20:10 op die lughawe wees. 

Di 15 AMSTERDAM 

Ons land om 10:20 in Amsterdam.  Nadat ons ons bagasie by die hotel gelos het, is u vry om 
Amsterdam, 'n wêreldstad met nie minder nie as 160 kanale en bruggies, op u eie te gaan verken.  
Die toerleier(s) sal u tot in die middestad begelei en 'n plek afspreek waar die groep mekaar weer 
kan ontmoet.  Die Damplein is 'n goeie verwysingspunt van waar Amsterdam maklik verken kan 
word.  'n Mens sien die Oorlogsmonument in die middel van die plein en die Koninklike Paleis met 
die standbeeld van Atlas bo-op.  Dit is moontlik om die Paleis asook die Nuwe Kerk langs die 
Paleis te besoek.  Aan die regterkant van die plein is die stad se grootste afdelingswinkel, die 
Bijenkorf en langs die Bijenkorf die Damrak – 'n straat wat na Amsterdam se Centraal Station lei.  
Skuins oorkant die Bijenkorf is Kalverstraat – 'n baie lekker inkopiestraat met talle groot winkels.  
Verskeie museums, o.a. Madame Tussaud se wasmuseum, die Ryksmuseum met Rembrandt se 
Nagwag en die Van Gogh-museum kan vanaf die Damplein bereik word.  U kan een van die 
museums besoek, 'n opsionele kanaalvaart onderneem, inkopies doen of net by 'n straatkafeetjie 
gaan sit en die polsende ritme van hierdie ou wêreldstad beleef.  Ons gaan weer as 'n groep saam 
terug na ons hotel vir aandete en oornag.   

Wo 16 AMSTERDAM – BOEKAREST – GIURGIU  

Ná 'n vroeë ligte ontbyt, meld ons om 07:30 weer by KLM se inweegtoonbanke op             
Schiphol-lughawe aan vir Vlug KL 1373 wat om 09:30 na Boekarest vertrek.  Met aankoms in 
Roemenië, ontmoet ons 'n plaaslike busbestuurder en stadsgids wat ons op 'n begeleide bustoer 
deur die hoofstad van Roemenië neem.  Ons sien onder andere die Swart Kerk wat só 'gedoop' is 
nadat 'n verwoestende brand byna die hele stad vernietig en die buitemure van die kerk grou-swart 
gelaat het.  Dit was gedurende 1689 – die jaar van die Groot Vuur.   

Voort na die suide van Roemenië, waar die Donaurivier deur die land vloei en Giurgiu op die 
oewer van die rivier lê.  Die Donau het 'n tydlose bekoring en bied al eeue lank inspirasie aan 
kunstenaars, digters, komponiste en musici.  Dit was vanaf die vroegste tye 'n belangrike 
handelsroete en vele dorpe en stede het juis hierdeur aan die oewer van die rivier ontstaan. 

Ons moet voor 17:00 inskeep op die MS River Navigator.  Ná 'n verwelkomingsdrankie en 
bekendstelling van die boot se kaptein en bemanning, geniet ons ons eerste aandete aan boord 
van ons drywende hotel vir die volgende 11 nagte.  Die boot vertrek om 21:00 en vaar deurnag na 
Cernavoda. 

Do 17  CERNAVODA – CONSTANŢA (SWARTSEE) – CERNAVODA  

Ons meer om 08:00 vas by Cernavoda.  Hierdie dorp is in die 4e eeu v.C. deur die antieke Grieke 
ontdek en as 'n handelspos ontwikkel.  Die naam is afgelei van die Bulgaarse woorde              
černa voda wat 'swart water' beteken.  Cernavoda, wat aan die Donau-Swartsee-kanaal lê, huisves 
die Cernavoda-kernkragsentrale wat byna 20% van die elektriese krag in Roemenië verskaf. 

Ná ontbyt onderneem ons 'n daguitstappie na Constanţa – die oudste ononderbroke 
besettingsgebied en metropool in Roemenië.  Ons besoek aan dié stad aan die weskus van die 
Swartsee sluit 'n begeleide stadstoer, besoek aan die museum van nasionale kuns en argeologie 
en middagete in 'n plaaslike restaurant in.  Die kuns- en argeologie-museum naby die hawe vertel 
'n storie van ouer as 2000 jaar en bied insig in die Romeense kultuur.  Die diverse kultuur van 
hierdie streek in Roemenië is tot vandag toe nêrens so ooglopend as hier in Constanţa nie.  Ná 
middagete kan almal na hartelus en volgens persoonlike belangstellings tyd in dié kusdorp 
deurbring.   
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Die Constanţa-casino, eens die gewildste besoekplek deur koninklike families, is 'n fotostop werd.  
Alhoewel dit na talle rekonstruksies gesluit is, omdat dit te duur was om te onderhou en vandag in 
puin lê, is dit steeds indrukwekkend!  Indien u in geskiedenis en museums belangstel, sal 'n 
besoek aan die vlootmuseum en/of Romeense volkskunsmuseum u nie teleurstel nie.  Die     
Tomis-hawe is maklik vanaf feitlik elke straat in die stad bereikbaar en 'n heerlike plek om rond te 
dwaal, inkopies te doen of iets te ete of drinke in een van die spoggerige restaurante, kroeë of 
waterfrontterasse te geniet.  'n Besoek aan die Constanţa-dolfinarium, waar al drie dolfynspesies 
wat in die Swartsee aangetref word, gesien kan word, is ook 'n gewilde toeriste-aantreklikheid.  
Dan is dit natuurlik ook 'n heerlike tydverdryf om die middag op een van die strande deur te bring of 
ten minste net jou voete in die Swartsee te gaan natmaak!  

Die MS River Navigator vertrek om 18:00 vanaf Cernavoda na Ruse. 

Vr 18 RUSE – VELIKO TARNOVO – NIKOPOLE  

Ons meer om 07:00 vas in Ruse/Rousse, van waar ons 'n daguitstappie per bus na               
Veliko Tarnovo onderneem.  Ruse is die belangsrikste rivierhawe in Bulgarye en alombekend vir 
die 19de en 20ste eeu neo-Barok en neo-Rokoko argitektuur van hierdie stad.  Daar word dikwels 
na Ruse as the Little Vienna ('klein Wene') verwys.   

Veliko Tarnovo is een van die oudste stede in Bulgarye en het 'n ryk geskiedenis wat oor meer as 
500 jaar strek.  Hierdie skilderagtige klein stadjie huisves een van Europa se mees 
indrukwekkendste Middeleeuse monumente, die Tsaravets-vesting, wat vanaf die heuwel met 
dieselfde naam oor Veliko Tarnovo uittroon.  Ons besoek dié vesting, wat 206 m bokant seespieël 
opgerig is en waarvandaan 'n mens 'n mooi uitsig oor die omgewing het.  Vier km vanaf          
Veliko Tarnovo, op 'n hoë plato tussen dié stad en Gorna Oryahovitsa, besoek ons die dorpie 
Arbanasi  Arbanasi is bekend vir 'n ryk geskiedenis en die groot aantal historiese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
monumente wat hier voorkom.  Nagenoeg 90 van die kerke, kloosters en herehuise van Bulgaarse 
adellikes wat hier gevind kan word, is vandag kulturele monumente wat deur die staat beskerm 
word.  Ons geniet middagete in 'n plaaslike restaurant in hierdie kultuur-historiese nedersetting 
voordat ons terugkeer na ons boot.  Die boot het intussen na Nikopole gevaar, waar ons om 16:00 
aan boord gaan.  Gedurende aandete vertrek ons na Vidin.   

Sa 19 VIDIN 

Om 09:00 meer ons vas by Vidin – 'n aktiewe landbou- en handelsentrum wat veral gesog is vir 
wynbou.  Ons verken dié hawestad onder leiding van 'n plaaslike gids en sien o.a. die Baba Vida-
vesting.  Baba Vida is 'n Middeleeuse vesting en die belangrikste landmerk van Vidin.  Die Baba 
Vida-vesting is glo die enigste Middeleeuse kasteel in Bulgarye wat in geheel behoue gebly het.   
Daar is 'n interessante legende rondom die oprigting van hierdie vesting wat reeds in die 10e eeu 
begin het:  'n Bulgaarse koning wat vanaf Vidin regeer het, het voor sy dood die gebied waaroor hy 
geheers het onder sy drie dogters verdeel.  Vidin is aan die oudste dogter, Vida, toegeken.  Haar 
twee jonger susters, Kula en Gamza, is met veglustige en dronkaard adellikes getroud, terwyl Vida 
'n oujongnooi geword het en gedurende haar heerskappy in die gebied wat aan haar toegeken is 
die Baba Vida-vesting laat oprig het.  Die naam van die kasteel beteken letterlik 'Ouma Vida'.   

Ná middagete besoek ons die Belogradchik-rotse.  Hierdie unieke rotsformasies en -vorms teen die 
westelike hellings van die Balkanberge is miljoene jare oud.  Die rotse se kleure en vorms is uniek 
en sommige is tot 200 m hoog.  Spesifieke name is aan die meeste van die formasies toegeken, 
bv. Adam and Eve, The Schoolgirl, The Bear, The Shepherd boy, The Camel, The Mushrooms, 
The Cuckoo, The Madonna, The Horseman, The Monks, The Mental stone, Rebel Velko ens. 
Nadat ons ons in die interessante stories en legendes van die verskillende rotsformasies verlustig 
het, keer ons terug na die boot wat vanaand eers om 23:00 vertrek. 

So 20 VOLDAGVAART 

Vandag vaar ons die hele dag rustig op die Donau aan boord van ons drywende hotel.  Dit is 'n 
skilderagtige vaart wat ons o.a. deur die skouspelagtige Iron Gates-kloof neem.  Diegene wat 
belangstel kan vandag aan 'n komplimentêre wynproe deelneem.  Ons steek ook vandag die grens 
tussen Roemenië (in die noorde) en Serwië (in die suide) oor.   

Ma 21 BELGRADE  

Ons arriveer om 07:00 in Belgrade.  Ons onderneem per bus 'n stadstoer om hierdie waardige 
hoofstad van Serwië te leer ken.  'n Spesiale middagete word deur 'n plaaslike gasheer vir die 
passasiers van die MS River Navigator aangebied.  Ons word ook met 'n folklorevertoning deur die 
Talija-groep vermaak.  Almal moet 23:00 aan boord wees wanneer ons na Novi Sad vertrek. 

 

 

 

http://www.velikoturnovo.info/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Gorna_Oryahovitsa
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Di 22 NOVI SAD 

Ons arriveer reeds vroegoggend om 06:00 in Novi Sad, die tweede grootste stad in Serwië, waar 
ons later te voet 'n stadstoer onderneem.  Ons stadsgids sal vir ons meer oor die geskiedenis en 
legendes van hierdie lewendige stad vertel.  Novi Sad is 'n gewilde kuierplek vir jongmense en kan 
waarskynlik toegeskryf word aan dié stad se liefde vir musiek.  Een van Europa se mees gesogte   
musiekfeeste, EXIT, bring jaarliks gedurende die Europese somer van die wêreld se beste 
musikante hier bymekaar.  Novi Sad kan beskryf word as 'n verdraagsame stad met vriendelike 
mense en eindelose kulturele diversiteit. 

Ons besoek ook vandag die Krusedol-klooster en kan aan 'n opsionele, komplimentêre wynproe 
deelneem.  Die boot vertrek om 20:00 vanaf Novi Sad. 

Wo 23 OSIJEK 

Ons meer om 07:00 vas by Osijek en ontmoet ná ontbyt 'n plaaslike gids vir 'n begeleide staptoer 
waartydens ons die geleentheid kry om nie net meer oor hierdie stad te leer nie, maar ook iets oor 
Kroasië.  Onder leiding van ons gids neem ons 'n pendelbus bus na die nabygeleë Tvrda-vesting of 
fortifikasie.  Ons vertrek rondom middagete (13:00) en stop vanaand onderweg na Boedapest by 
Mohacs vir logistieke formaliteite wat deur die boot hanteer word.  

Do 24 BOEDAPEST 

Ons kuier vanoggend saam in een van die gesellige salonne aan boord.  Om 13:00 arriveer ons in 
Boedapest, deur baie 'die Parys van die Ooste' genoem!  Grasieus uitgesprei aan weerskante van 
die Donau vorm dié stad een van die skouspelagtigste panoramas wat Europa kan bied.  Die 
heuwelagtige Boeda, afgeëts teen die blou lug, die bedrywige Pest met indrukwekkende antieke 
geboue, die pragtige Margarethe-eiland in die middel van die Donau, goed versorgde tuine en 
parke en die argitektonies imponerende brûe wat die Donau oorspan, laat alles 'n onvergeetlike 
indruk op die besoeker.  Ons onderneem vanmiddag 'n bustoer deur die stad en word vanaand aan 
boord deur 'n Hongaarse folkloregroep vermaak.   

Vr 25 BOEDAPEST 

Vanoggend is u vry om Boedapest na hartelus te verken.  Daar is kans vir inkopies of die 
geleentheid om 'n Hongaarse lekkerny by een van die straatkafees te geniet.  U kan byvoorbeeld 'n 
groot binnenshuise mark met 'n magdom Hongaarse handwerk- en ander aandenkings besoek of 
'n uitstappie na die Margarethe-eiland onderneem.  U toerleier(s) sal u raad gee en begelei.  
Vanmiddag is daar geleentheid om die Hospital in the Rock te besoek.  Ons vertrek vanaand om 
21:00 na die hoofstad van Slowakye. 

Sa 26  BRATISLAVA 

Ons vaar vanoggend deur die Gabcikovo-sluis en op die deel van die Donaurivier wat as die 
Danube highway bekend staan.  Met aankoms om 14:00 in Bratislava, onderneem ons 'n staptoer 
o.l.v. 'n plaaslike gids.  Bratislava is Slowakye se hoofstad en ook die land se grootste stad met 'n 
bevolking van sowat 429 000.  Die stad lê in die sogenaamde 'drielandehoek' naby die Slowaakse 
grense met Hongarye en Oostenryk. 

Die Bratislava-kasteel op 'n heuwel bokant die ou stad oorheers die stad.  Die stad was reeds in 
die steentydperk deur die Kelte bewoon.  Vier eeue lank het die noordelike grens van die 
Romeinse ryk deur die stad geloop en is verskeie fortifikasies opgerig.  Nadat Slowakye 
onafhanklik geword het, het die kasteel die Slowaakse parlement gehuisves.  

Ons vertrek om 21:00 op die laaste skof van ons Donauvaart. 

So 27 WENE 

Ons meer 05:00 vanoggend vas by die pragtige musiekstad Wene.  Ná ontbyt vertrek ons na die 
lughawe.  Ons aansluitingsvlug AF 1139 vertrek om 12:15 na Parys waar ons om 14:20 land.  Ons 
vertrek om 18:20 daarvandaan met Vlug AF 990 na Suid-Afrika.  

Ma 28 JOHANNESBURG 

Ons land vanoggend om 05:00 op die O.R. Tambo-lughawe in Johannesburg met die 
allermooiste herinneringe aan 'n onvergeetlike toer. 

Hierdie program is aan veranderinge buite ons beheer onderhewig. 


