CRUISES

OVER DE WERELD
R I V I E RC RU I S E S • KU STC RU I S E S • K A N A L E N

MADE IN

France

De “echte” ALL-IN
Volpension tijdens de hele cruise (1)
Dranken(1) inbegrepen tijdens de maaltijden
en aan de bar (enkel geldig aan boord, exclusief
de speciale kaart aan de bar en de wijnkaart)

Animaties aan boord

Audiofoons tijdens onze excursies
Wi-Fi gratis beschikbaar op de hele vloot
van CroisiEurope
CroisiFamille (in juli en augustus):
• Gratis cruise tem 16 jaar in Zuid Europa

(Exclusief vlucht, taxen, excursies en transfers
bij lijnvlucht) - behalve Kroatië (ref. DHD): 30% korting
op de cruise (aan bovenstaande voorwaarden)

• Mini en Junior club aan boord
van 4 tot 12 jaar
• Single toeslag aangeboden
Sommige van onze cruises
worden aangeboden met wandelingen
of fietstochten
(1) Behalve bij tegenstelling in het programma van de cruise, in de rubriek
“deze prijs omvat niet” - enkel op de vloot van CroisiEurope/CroisiMer
(exclusief verre bestemmingen).

EDITORIAL
Beste klanten,
Om u elk jaar exclusieve nieuwigheden te bieden in Europa en wereldwijd, zetten
wij onze ontwikkeling voort met uw steun en daarvoor willen wij u bedanken.
Onze vloot telt 50 schepen en wordt verder uitgebreid, maar ook verfraaid dankzij
de renovaties die wij elk jaar uitvoeren.
Voor 2019 zetten wij, na de lancering van onze exclusieve safari-cruise in Zuidelijk
Afrika, de upgrade van onze vloot voort door 2 schepen met 4 ankers te renoveren
en een nieuw schip met 5 ankers voor de Douro te bouwen.
We bieden u steeds meer thema’s aan: cruises met fiets- of wandelroutes in Europa,
cruises rond klassieke muziek, gastronomie of programma’s die u meenemen om
de kerstmarkten in verschillende grote Europese steden te ontdekken.
Ontdek al onze cruises en nieuwigheden in de volgende pagina’s. Veel leesplezier
en tot heel binnenkort aan boord!
			

De familie Schmitter

Rivier en
kustcruises
in Europa

Kopenhagen

B A L T I S C H E

STRALSUND
HAMBOURG

NEDERLAND

BREMEN

RIJN

KOBLENZ
MAINZ

TRRIER

ROUEN

MOEZEL
PARIJS

Versailles

SPEYER

PRAAG
NÜRNBERG

TSJECHIË

MOLDAU

NECKAR

SAAR

REPUBLIEK
SLOWAKIJE

DONAU

STRAATSBURG

PASSAU

SEINE
LOIRE

ELBE

MAIN

HEIDELBERG

BRATISLAVA
WENEN

CHALONSUR-SAÔNE

NANTES

Salzburg

RIJN

HONGARIJE
TISZA

SLOV ÉNIË

Zagreb

Pecs

LYON

A T L A N T I S C H E
O C E A A N

Saint-Émilion

BORDEAUX
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Verona

RHÔNE

Padua

VIVIERS

VENETIË

A
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GARONNE
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PO
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R
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T
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C
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BELGRADO

SERVIË
MONTENEGRO

DUBROVNIK

Z

E

E

KOTOR
BAR

ALBANIË

Salamanca

Berat

VLORE

SPANJE

SARANDA
CORFU

Lissabon

MACEDONIË

DÜRRES

VEGA DE TERON

PORTUGAL

Die Ijzere
Poort

NOVI SAD

SPLIT

H

I TA L I Ë

DOURO

SAVA

SIBENIK BOSNIË
TROGIR

MARTIGUES

PORTO

TOKAJ

BOEDAPEST

OOSTENRIJK

Z WITSERLAND

FRANKRIJK

Guimaraes

POLEN

ODER

DUITSLAND

KEULEN
BRUSSEL

HONFLEUR

BERLIJN

HANNOVER

ROTTERDAM

BELGIË

Angers

SZCZECIN

ELBE
AMSTERDAM

BRUGGE

SAINTNAZAIRE

Z E E

Butrint

GRIEKENLA

GUADIANA
Cordoba

Park
van Doñana

CATANIA

SICILIË

GUADALQUIVIR

SEVILLA

Granada

CADIZ

SYRACUSE
NOTO

POZZALLO
GOZO

VALLETTA

MALTA
M I D D E L L A N D S E

KUSTCRUISES

RIVIERCRUISES

• Kroatië en Montenegro
•M
 alta en Sicilië
•C
 yprus en het Heilig Land
•K
 roatië, Griekenland, Albanië
en Montenegro

• Spanje en Andalusïe
• Portugal en de vallei
van de Douro
• Italïe, Venetië en zijn lagune
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FRANKRIJK

ZUID-EUROPA



Z E E

BLZ.
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• De Loire
• De Gironde en de Garonne
•D
 e Rhône, de Camargue en de
Provence
• De vallei van de Seine
• De Kanalen van Frankrijk
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NOORD-EUROPA

60

•Nederlandse en belgische
kanalen
• De romantische Rijn
• De Moezel, de Main, de Neckar,
de Saar
• De Elbe, de Oder, de Havel en de
Baltische Zee
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Kanalen van Frankrijk
SEINE

ÎL E D E
F R ANC E

REIMS

PARIJS

ÉPERNAY

MEAUX

De Venelle

LO IR E T
NEVERS

De Vauvise
L’Allier

PORTBO U RG O G NE SUR-SAÔNE
MONTBÉLIARD
DIJON

PETITE
SAÔNE

RIJN

DOUBS

Burgondish
Kanaal

Kanaal
van het
Centrum

Donaudelta

Boekarest

STRAATSBURG

BESANÇON

ST-LÉGER-SUR- Kanaal van de Rhône in de Rijn
DHEUNE
SAÔNE

ROEME NI Ë

en

LAGARDE

ELZA S
BRIARE

LOIRE

ARZVILLER in de Rijn

C HAMPAG NE

Fontainebleau

Kanaal
van de Marne

M O EZ EL

MARNE

CHALONSUR-SAÔNE

SULINA
Constanta

DONAU

BULGA R I JE

Z W A R T E

Z E E

RHÔNE

P ROVE NC E
ND

AIGUESMORTES
Kanaal
SÈTE
van de Rhône

ARLES

naar Sète

C Y PRU S

Kyrenia

Nicosia
Paphos

LARNACA

LIMASSOL

HAIFA

Sites beschermd door
werelderfgoed van UNESCO

Nazareth

Jeruzalem
Bethlehem

ISRAËL

CENTRAAL-EUROPA
• De mooie Blauwe Donau
• De Donau en de Ijzeren Poort
• De Tisza, de Sava en het
Balatonmeer
• De Donau naar de Zwarte Zee
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WANDELINGEN,
FIETSTOCHTEN
• Wandelcruises
• Fietstochten
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THEMA-CRUISES

KERST EN NIEUWJAAR

• Wijn en Gastronomie
• Reis aan boord van de “Glacier
Express”
• Fitness, ontspanning en wellness
• Muziek, Weekends...

• Kerstmarkt
• Kerst per cruise
• Nieuwjaar per cruise
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De wereldwijde
riviercruises

Danemark

CANADA
SINT-LAURENS

C AN AD A

QUÉBEC
TROIS-RIVIÈRES
MONTRÉAL

Ottawa
SINT-LAURENS
THOUSAND ISLANDS
KINGSTON
PRINCE EDWARD COUNTY
TORONTO

Ontariomeer

NIAGARA-ON-THE-LAKE
Niagarawatervallen

VE R E N IG D E
ST AT E N

IGUAZU

BRA ZILIË
URUGUA Y
COLONIA
BUENOS AIRES

ARGE NT INIË

PUNTA DEL ESTE
MONTEVIDEO

ZAMBEZI-RIVIER

ZAM B IA

CHOBERIVIER

CH I L I

Kasane

N AM IB IË
ATLANTISCHEOCEAAN

KARIBAMEER
VICTORIAWATERVALLEN

ZIM BA BW E
BOTSWANA

JOHANNESBURG

ZU ID - AF R IKA

Ainsworth baai
PUNTA ARENAS
Tucker eilandjes
Pia gletsjer

KAAPSTAD

USHUAIA
Wulaia baai

KAAP HOORN

Sites beschermd door
werelderfgoed van UNESCO

CHILI

ZUIDELIJK AFRIKA

CAMBODJA/VIETNAM

RUSLAND

MYANMAR

Het Karibameer, de Chobéregio
en de Victoriawatervallen

De Mekong, de baai van Halong
en de Keizerlijke steden

De Wolga, kaleria en haar meren

De Irrawaddy en het Inle meer

BLZ.
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BLZ.
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LADOGAMEER

PEKING

Kizij
ONEGAMEER

GELE
ZEE

SVIR

RUSLAND

Mandrogui

WITTMEER

SHANGHAÏ

XI’AN

Goritsy

SINT-PETERSBURG

C HIN A

HET
RYBINSKMEER

WOLGA

OOST-CHINESE
ZEE

YICHANG

RUS LAN D

JANGTSEKIANG

DAZU

Ouglitch

CHONGQING

Iaroslav

JANGTSEKIANG

WOLGA
MOSKOU

ZUIDELIJKE
CHINESE ZEE

CHINA
JANGTSEKIANG

MYANMAR
IRRAWADDY

IRRAWADDY

INDE
Sagaing

Mingun
MANDALAY
Amarapura
Yandabo

Pakokku
BAGAN
IRRAWADDY

VIETNAM

MEKONG

Ava

CAMBODJA

MYANMAR

Heho
INLEMEER

HANOÏ BAAI VAN HALONG

GOLF
VAN BENGALEN

YANGON
ZEE
VAN ANDAMAN

HUÉ

ZAMBEZI

Da Nang
HOÏ AN

LAOS

MY SON
ANGKOR

CAMBODJA

VI ETNAM

MEKONG

Siem Reap

TONLEMEER
DE

Phnom Penh

G

EE

L

Z

F

A

N

TH

CHINA

CANADA

CHILI

Shanghaï, de Jangtsekiang, Xi’An
en Peking

Vaartocht op de Sint-Laurens,
door Thousand Islands en op het
Ontariomeer

Vuurland: Punta Arenas,
Kaap Hoorn, Ushuaia, Montevideo
en Iguazu
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HO-CHI-MINHSTAD

O

ZUIDELIJK
AFRIKA

V
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Sites classés
au patrimoine
mondial de l’Humanité
par l’UNESO

Waarom
CroisiEurope ?

EEN KNOWHOW SINDS 1976
ONAFHANKELIJK FRANS
FAMILIEBEDRIJF

INNOVATIE EN RESPECT STAAN
CENTRAAL IN DE ONDERNEMING

PASSIE VOOR UITMUNTENDHEID
EN VALORISATIE VAN TALENTEN

Europese leider op het gebied van
riviercruises die menselijke waarden
cultiveert die de familiegeest van de
maatschappij weerspiegelen die u ook
terugvindt bij uw reservatie, aan boord of
bij uw terugkeer.

Als pionier in bouwtechnologieën en
voorloper op veel rivieren met respect
voor het milieu en lokale culturen biedt
CroisiEurope de ruimste keuze aan
bestemmingen voor riviercruises aan.

Door de waardering van onze talenten,
bevorderen we het individu en daarom
ook al onze medewerkers, en dit met het
oog op uitmuntendheid in alle niveaus.

6
MS CAMARGUE, AVIGNON

ONZE SELECTIE
VAN EXCURSIES
De diensten van CroisiEurope bieden u de
keuze tussen twee excursiepakketten!

RV INDOCHINE II
BOEDAPEST

DE CROISIEUROPE-ERVARING, EUROPEES
LEIDER OP HET GEBIED VAN RIVIERCRUISES
Door te kiezen voor de grootste en meest ervaren riviermaatschappij van Europa, kiest u voor de
zekerheid van een geslaagde reis en een kwaliteitsservice.
• Een familiebedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
• Een vloot van 50 schepen.
• Schepen op mensenmaat voor een gepersonaliseerde service.
• Een waaier aan bestemmingen op wereldniveau.
• Spitstechnologie om exclusief op bepaalde rivieren te varen
en aan te meren in het centrum van steden.
• Complete programma‘s met één tussenstop per dag.
• Zorgvuldig geselecteerde excursies zo dicht mogelijk bij de culturen
en tradities van de wereld.

VENETIË

Het “KLASSIEK” pakket
legt de nadruk op de hoogtepunten op
het gebied van cultuur, architectuur en
geschiedenis. Wij hebben een aantal excursies
herbekeken voor een steeds authentiekere
ervaring.

Lees meer over de geschiedenis van ons bedrijf op www.croisieurope.be

HET GROOTSTE AANBOD VAN EXCLUSIEVE
CRUISES EN BESTEMMINGEN
• Met cruises van 3 tot 16 dagen of meer.
• Schepen op alle rivieren en kanalen van Frankrijk, op de grootste rivieren van Europa, maar ook in Azië,
Rusland, Zuidelijk Afrika, Chili en Canada, en niet te vergeten kustcruises.
• Ons assortiment van cruises zal voldoen aan uw wensen en zich aanpassen aan uw behoeften.

EEN UITSTEKENDE PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING
CroisiEurope beheerst zijn vloot vanaf het ontwerp/de bouw van zijn schepen tot de exploitatie
ervan. Deze kostenoptimalisatie stelt ons in staat om u te laten een kwaliteitsservice aan te bieden in
verschillende opzichten:
• Ervaren en zorgzame medewerkers en bemanningsleden tot uw dienst.
• Een comfortabele en hartelijke omgeving en kajuiten.
• De gastronomie aan boord, een troef van onze maatschappij, die geprezen wordt door onze klanten.
• Unieke reisroutes uitgewerkt met de grootste zorg en een niet te evenaren culturele ervaring in heel
Europa en de rest van de wereld.

HELIKOPTERVLUCHT OVER DE MEDOC

Het “DYNAMISCH” pakket
Op het programma: ongeziene tochtjes,
originele bezoeken, proeverijen van
streekproducten, helikoptervluchten,
stadsbezoeken per fiets en vele andere
ervaringen om te ontdekken!

RESPECT
VOOR HET MILIEU
Europa heeft altijd een voorsprong gehad op
het gebied van ecologie en milieubescherming,
en CroisiEurope is er trots op een van de
pioniers te zijn geweest in dit
domein lang voordat deze
praktijken alom bekend
werden. Onze inzet voor
de bescherming van
het milieu gaat veel
verder dan de wettelijke
vereisten. Vind het detail
op pagina 269.

MS VASCO DE GAMA

7

Het leven
aan boord

8
RESTAURANT (MS LAFAYETTE)

KAJUIT (MS MIGUEL TORGA)

KAJUITEN
Installeer u in uw kajuit en geniet van uw cruise:
een verzorgde inrichting, een warme sfeer,
kwaliteitsbeddengoed... de toon is gezet om
te kunnen genieten van de landschappen die
veranderen met de cruise zonder dat u uw koffer
hoeft in- en uit te pakken op elke tussenstop!

BEKWAME EN DOELTREFFENDE BEMANNINGEN
Op onze 50 boten die langs de mooiste rivieren van Europa varen, zorgen elke dag 1600 manschappen
voor een goed verloop van onze cruises. Kapiteins, boordcommissarissen, animatrices, keuken- en
zaalpersoneel geven het beste van zichzelf om een kwaliteitsservice te leveren. Zij worden regelmatig
bijgeschoold.

MOMENTEN VAN
ONTSPANNING IN DE
LOUNGE BAR OF OP
HET ZONNEDEK
Tijd doorbrengen met uw gezin, uw vrienden
terugzien of er nieuwe maken tijdens de animatie
aan boord: onze lounge bars zijn de ideale plek
om te ontspannen.

CATERING AAN BOORD
Uw dag begint met een uitgebreid en gevarieerd
ontbijtbuffet.
De lunch en het diner bestaan uit een volledig
menu bedacht door onze chef-koks.
Lokale specialiteiten worden ruim toebedeeld
en worden de dag zelf bereid op basis
van verse producten. Onze wijnen worden
zorgvuldig geselecteerd om elke maaltijd
te vergezellen. Wij passen onze menu’s
ook aan voor mensen met allergieën
of die een specifiek dieet volgen.

Het zonnedek van elk schip biedt een
uitzonderlijk panoramisch uitzicht op de
schoonheid van de omliggende landschappen
tijdens de hele cruise.

EEN EXCLUSIEVE TAFEL
CroisiEurope is het enige “drijvende” hotel van dit type in Frankrijk, het is volledig autonoom voor alle
keukens op zijn boten. De chef van de chef-koks, Alain Bohn, beheert eigenmachtig zijn tafels en zijn eigen
menu’s, volgens de traditie van de Franse keuken en met zijn enthousiaste team. Op vaste tijdstippen
heeft CroisiEurope afspraak met beroemde chef-koks zoals Marc Haeberlin, Émile Jung of het huis Paul
Bocuse om gastronomische cruises van hoge kwaliteit te organiseren.
Sinds 2013, behoort Alain Bohn tot de verenigingen van
“Master koks van Frankrijk” en van de “Chaîne des Rôtisseurs”.

ALAIN BOHN, ONZE CHEF-KOK
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De vloot van CroisiEurope

ONZE CATEGORIEËN 4 ANKERS EN 5 ANKERS CROISIEUROPE
Onze vloot is uitgerust met de nieuwste technologieën, ingericht
rekening houdend met de laatste ontwikkelingen op het gebied
van comfort en heeft een verzorgd ontwerp en functionele
kajuiten.
Onze schepen onthalen 16 tot 197 passagiers aan boord, de vloot
met 5 ankers biedt extra comfort door meer ruimte te geven

aan de kajuiten (ong. 15 m² voor de categorie 4 ankers en ong.
18 m² voor de categorie 5 ankers) en aan de leefruimten (lounge
/ bar, restaurant, pianoramabar) voor alle passagiers.
Al onze schepen bieden gratis wifi aan boord aan; de kwaliteit
van de diensten evenals de aangeboden gastronomie zijn
identiek voor de 2 categorieën.

KUSTCRUISES IN EUROPA
MS LA BELLE DE L’ADRIATIQUE

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

5 ANKERS

4-dek ship - Bovendek met venster

110 m

99

Gecertificeerde
boten
Veritas Bureau

Kajuit voor
mindervaliden

Bouw in/
Gerenoveerd in
2007 / 2017

RIVIERCRUISES IN EUROPA
GUADALQUIVIR

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Kajuit voor
mindervaliden

Bouw in/
Gerenoveerd in

MS LA BELLE DE CADIX

5 ANKERS

3-dek schip
Bovendek met venster - Benedendek met patrijspoort

110 m

88

DOURO

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

MS MIGUEL TORGA

5 ANKERS

3-dek schip - Boven en tussendek met venster

80 m

66

2017

MS GIL EANES

5 ANKERS

3-dek schip - Boven en tussendek met venster

80 m

66

2015

MS INFANTE D. HENRIQUE

4 ANKERS

3-dek schip - Bovendek met venster

75 m

71

-

MS FERNAO DE MAGALHAES

4 ANKERS

3-dek schip - Bovendek met venster

75 m

71

-

2003 / 2015

MS VASCO DE GAMA

4 ANKERS

3-dek schip

75 m

71

-

2002 / 2014

MS AMALIA RODRIGUES

5 ANKERS

3-dek schip - Boven en tussendek met venster

80 m

66

PO

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Kajuit voor
mindervaliden

Bouw in/
Gerenoveerd in

MS MICHELANGELO

4 ANKERS

2-dek schip

110 m

78

-

2000 / 2017

LOIRE

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Kajuit voor
mindervaliden

Bouw in/
Gerenoveerd in

MS LOIRE PRINCESSE

5 ANKERS

Raderstoomboot - 2-dek
Bovendek met privé balkon

80 m

48

GIRONDE

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

MS CYRANO DE BERGERAC

5 ANKERS

3-dek schip - Bovendek met venster

110 m

87

MS PRINCESSE D’AQUITAINE

4 ANKERS

2-dek schip

110 m

RHÔNE

Categorie

Beschrijving

MS CAMARGUE

5 ANKERS

2-dek schip - Bovendek met venster

MS VAN GOGH

5 ANKERS

MS MISTRAL

4 ANKERS

SEINE

2005 / 2016
Kajuit voor
mindervaliden

Bouw in/
Gerenoveerd in

2003 / 2014

NIEUW
VOOR 2019

2015
Kajuit voor
mindervaliden

Bouw in/
Gerenoveerd in

69

-

2001 / 2011

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Kajuit voor
mindervaliden

Bouw in/
Gerenoveerd in

110 m

54

2-dek schip - Bovendek met venster

110 m

54

2-dek schip

110 m

78

-

1999 / 2007

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Kajuit voor
mindervaliden

Bouw in/
Gerenoveerd in

MS SEINE PRINCESS

5 ANKERS

2-dek schip

110 m

67

-

2002 / 2015

MS BOTTICELLI

4 ANKERS

2-dek schip - Bovendek met venster

110 m

75

2004 / 2016

MS RENOIR

5 ANKERS

2-dek schip - Bovendek met venster

110 m

54

1999 / 2018

10

2013

1995 / 2015
1999 / 2018

RIJN EN DONAU

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Kajuit voor
mindervaliden

Bouw in/
Gerenoveerd in

MS DOUCE FRANCE

5 ANKERS

2-dek schip - Bovendek met venster

110 m

55

1997 / 2017

MS LAFAYETTE

5 ANKERS

2-dek schip - Bovendek met venster

90 m

43

1992 / 2014

MS GÉRARD SCHMITTER

5 ANKERS

3-dek schip - Bovendek met venster

110 m

87

2012

MS VIVALDI

5 ANKERS

3-dek schip - Bovendek met venster

110 m

88

2009

MS SYMPHONIE

5 ANKERS

2-dek schip - Bovendek met venster

110 m

55

1997 / 2017

MS EUROPE

4 ANKERS

3-dek schip - Bovendek met venster

110 m

90

2006 / 2016

MS BEETHOVEN

4 ANKERS

3-dek schip - Bovendek met venster

110 m

90

2004 / 2010

MS FRANCE

4 ANKERS

2-dek schip

110 m

78

2001 / 2016

MS LEONARD DE VINCI

4 ANKERS

2-dek schip

105 m

72

-

2003 / 2011

MS MODIGLIANI

4 ANKERS

2-dek schip

110 m

78

2001 / 2011

MS VICTOR HUGO

4 ANKERS

2-dek schip

82 m

47

-

MS MONA LISA

4 ANKERS

2-dek schip

82 m

47

-

GERENOVEERD
IN 2019
GERENOVEERD
IN 2019

MS MONET

4 ANKERS

2-dek schip

110 m

78

-

1999 / 2007

MS LA BOHÈME

4 ANKERS

2-dek schip

110 m

80

-

1995 / 2011

ELBE

Categorie

Beschrijving

Kajuit voor
mindervaliden

Bouw in/
Gerenoveerd in

MS ELBE PRINCESSE II

5 ANKERS

2-dek schip - Bovendek met venster

102 m

45

MS ELBE PRINCESSE

5 ANKERS

2-dek schip - Bovendek met venster

95 m

40

2016
GERENOVEERD
IN 2019
GERENOVEERD
IN 2019

Capaciteit
Longueur (dubbele kajuiten)

2018

MS VICTOR HUGO

4 ANKERS

2-dek schip

110 m

47

-

MS MONA LISA

4 ANKERS

2-dek schip

110 m

47

-

KANALEN VAN FRANKRIJK CRUISES
Capaciteit
Kajuit voor
Bouw in/
Bestemming (dubbele kajuiten) mindervaliden Gerenoveerd in

JEANINE

Bourgondië

11

-

Capaciteit
Kajuit voor
Bouw in/
Bestemming (dubbele kajuiten) mindervaliden Gerenoveerd in

2012

RAYMONDE

Champagne

11

2014

Bourgondië

12

2016

Loire

11

2016

ANNE-MARIE

Provence

11

2014

DANIÈLE

MADELEINE

Elzass

11

2014

DÉBORAH

DE RIVIERCRUISES OVER DE WERELD
ZUIDELIJK AFRIKA

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Bouw in/
Gerenoveerd in

RV AFRICAN DREAM

5 ANKERS

2-dek schip

33 m

8

2018

CAMBODJA/VIETNAM

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Bouw in/
Gerenoveerd in

RV INDOCHINE

4 ANKERS

2-dek schip

51 m

24

2008

RV INDOCHINE II

5 ANKERS

2-dek schip

65 m

31

2017

WOLGA*

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Bouw in/
Gerenoveerd in

CHICHERIN (of gelijkaardig)

3 ANKERS

4-dek schip - Benedendek met patrijspoorten
en een groot raam voor andere kajuiten

129 m

145

1984/2012

KRONSTADT (of gelijkaardig)

4 ANKERS

4-dek schip - Benedendek met patrijspoorten
en een groot raam voor andere kajuiten

125 m

116

1979/2018

ROSTROPOVITCH (of gelijkaardig)

5 ANKERS

4-dek schip - balkon op alle dekken behalve categorie 1,3,4

135 m

106

1980/2009

MYANMAR*

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Bouw in/
Gerenoveerd in

RV INDOCHINA (of gelijkaardig)

4 ANKERS

2-dek schip

55 m

28

2008

CHINA*

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Bouw in/
Gerenoveerd in

LEGEND

5 ANKERS

6-dek schip - Alle kajuiten met groot balkon

141 m

200

2013

CANADA*

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Construit en/
Rénové en

JACQUES CARTIER

5 ANKERS

3-dek schip - hoofddek met patrijspoort
en 2 dekken met frans balkon

55 m

35

2018

CHILI*

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Bouw in/
Gerenoveerd in

MV STELLA

4 ANKERS

3-dek schip

89 m

100

2010

* Boten die niet behoren tot de CroisiEurope-vloot.
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Nieuw in 2019
WELKOM OP
HET AMERIKAANSE
CONTINENT

DE KUST-CRUISES

Cruise in Canada op de
Sint-Laurensrivier en het Ontariomeer
Van Québec tot de Niagarawatervallen (REF. 1QT/1TQ)
Tussen hectische steden, wilde natuur en sprookjeseilanden
is deze cruise op de Sint-Laurensrivier een uitnodiging om
de mooiste plekjes van deze regio van Canada te ontdekken.
Exclusieve reisroute van CroisiEurope.
• Vaartocht op de Sint-Laurensrivier,
door Thousand Islands en op het Ontariomeer

ORTIGIA

• De Canadese geschiedenis van de oorsprong tot vandaag

Malta en Sicilië

• De indrukwekkende natuur met de Niagarawatervallen

De Mediterrane Parels (REF. CAT)

• Inbegrepen: bezoeken aan de historische centra
van Québec, Montréal, Toronto en Kingston

Malta, een mozaïek van culturen met ontelbare schatten:
megalithische sites, barokarchitectuur en schitterende geografische sites.

• Proeverijen van wijnen en streekproducten

Sicilië, Italiaanse parel die zoveel te bieden heeft: een prachtige natuur en een charme verrijkt door vele archeologische
getuigenissen.

• Een schip op mensenmaat met een intieme sfeer
en een toegewijde Franstalige bemanning

Cyprus en het Heilig Land
Op de kruising van de Byzantijnse en
christelijke beschavingen (REF. LIM)

SCHIP JACQUES CARTIER

Cruise in de Chileense fjorden,
van Punta Arenas naar Kaap Hoorn en
Ushuaia (REF. 1W2)
Indrukwekkende vaartocht ter ontdekking van majestueuze
gletsjers en de mythische passage van Kaap Hoorn met een
spannende geschiedenis: kapers, ontdekkingsreizigers, handelaars, zeevaarders.
• Buenos Aires, kosmopolitische en boeiende metropool,
bakermat van de tango
• Incursie op het woeste land aan het uiteinde van de wereld
• Legendarische vaartocht in het hart van de kronkelige
Chileense fjorden, tussen het Kanaal van Beagle en de
Straat van Magellaan
• Ontmoeting met de gauchos van Patagonië
• Observatie van de zuidelijke fauna

JERUZALEM

U zult de schatten van het Heilig Land in Galilea ontdekken maar
ook Jeruzalem, Bethlehem en Nazareth. Cyprus zal u betoveren
met zijn magische landschappen. Nicosia, Kyrenia, Limassol of
Paphos: van middeleeuwse kastelen en aangrijpende mozaïeken
tot oude steden en een contrastrijke hoofdstad... scheep in voor
een buitengewone cruise.

Kroatië • Griekenland • Albanië • Montenegro
De Parels van de Adriatische kust (REF. DCA)
Echte parels wachten op u tijdens van uw hele cruise. Ontdek
Dubrovnik, de parel van de Adriatische Zee, Tirana, de Albanese
hoofdstad, Butrint, een van de mooiste archeologische sites van
de Balkan, maar ook Korfoe in Griekenland of de oude stad Bar
in Montenegro: een voortdurend adembenemend schouwspel.
PIA FJORD

TARIEVEN
ALL IN

in verband gebracht met de

EUROPESE

In overeenstemming met de Europese verordening, geeft CroisiEurope nu

REGELGEVING
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HERZIENE REISROUTES
De Guadalquivir
De charmes van Adalusië - Special “Feria”
Tradities, gastronomie en flamenco (REF. SHF_FERIPP)
Beleef de Feria in het centrum van Sevilla. De Feria, die diep geworteld is in de identiteit van de stad, is een unieke gelegenheid om
de Andalusische levensstijl en tradities te ontdekken en eraan deel
te nemen.
Een hele week lang leeft Sevilla alleen voor dit feest. In de Recinto van
de Feria zult u de gelegenheid hebben om de parade van paarden
in spannen bij te worden. De mannen dragen traditionele plattelandsdracht en de vrouwen flamenco- of zigeunerinnendracht. De
hele stad komt tot leven op het geluid van gitaren en tamboerijnen.

FERIA VAN SEVILLA

De Seine

De Armada van Rouen

Parijs anders (REF. PIN_PP)

en de mooiste tussenstops van de Seinevallei
(REF. SIP_ARMADA)

“Mon grand Paris” zoals Edith Piaf zo graag zong. De grootsheid
van de hoofdstad in een notendop. Alle smaken zijn toegestaan.

Een niet te missen afspraak in 2019
is de Armada van Rouen. Een unieke
gelegenheid om de mooiste en
grootste zeilschepen, de modernste
oorlogsschepen en andere
uitzonderlijke schepen uit de hele
wereld te ontdekken.

De stad ontvouwt zijn rijkdommen aan liefhebbers van symbolische
plekken. Ontdek de musts, het Île de la Cité en de Notre-Dame, SaintGermain-des-Prés en het Pantheon.
Verbazingwekkende plekken zoals Rungis, een echte vitrine van de
Franse gastronomie of de begraafplaats van Père Lachaise, een van
de beroemdste ter wereld.

PANTHEON

NIEUWIGHEDEN IN DE CROISIRANDO-THEMA‘S
Van het centrum van Parijs tot de kliffen van Étretat
De verborgen schatten van de Seinevallei (REF. RHF_PP)
De Seine opent voor u de poorten van een beschermd gebied. Laat u verrassen door
deze hartveroverende reisroute. Deze cruise biedt een belangrijke troef, ver van de gebruikelijke
connotaties, u ontdekt hier een echte oase van rust, ver van de drukte van het stadsleven.

Venetië, de eilanden van de lagune en de Po
Cruise en trektochten op de mooiste paden van Venetië (REF. RVE_PP)
Tussen geheim Venetië en de wilde natuur van de eilanden van de lagune
ontdekt u de parels van Noord-Italië.
ÉTRETAT

voortaan zijn prijzen inclusief belastingen en andere extra kosten weer.
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SIBENIK

DE KUSTCRUISES
KROATIË
EN MONTENEGRO
BLZ.

MALTA EN SICILIË
BLZ.

20
22

CYPRUS EN
HET HEILIG LAND
BLZ.

23

KROATIË,
GRIEKENLAND,
ALBANIË
EN MONTENEGRO
BLZ.
15

24
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KOURION

DE KUSTCRUISES

Kroatië en Montenegro
Een cruise in Kroatië en Montenegro die u naar idyllische locaties brengt
zoals het eiland Mljet en het nationale park van de Krka-watervallen.
U bezoekt weelderige steden zoals Dubrovnik, Korcula of Kotor, dat bijna 70%
van de historische en culturele monumenten van Montenegro beslaat.
Het is meer dan een zeecruise, het is een echte ontmoeting met de natuur
en de geschiedenis.

Malta en Sicilië
Twee eilanden met een mediterraan parfum lichten op onder de herfstzon
en bieden een reis waarin mythe en geschiedenis zich met elkaar vermengen.
Zoals parels belichamen Ragusa en Modica de renaissance. De Cyclopenkust
leidt ons in de voetsporen van Odysseus die er de reus Polyfeem ontmoette,
de beroemdste cycloop. Het eiland Gozo onthult een oase van rust en
sereniteit, Mdina wordt ontdekt als een openluchtmuseum, terwijl de
catacomben van Rabat getuigen van zijn Romeinse geschiedenis. Om nog
maar te zwijgen van de prachtige hoofdstad van Malta, Valletta, hoog gelegen
op een rotspunt, dat op zich al een reis rechtvaardigt.

Cyprus en
het Heilig Land
Ga met ons mee voor een uitzonderlijke cruise tussen Cyprus en Israël,
op de kruising van de Byzantijnse en de christelijke beschavingen. U zult
de schatten van het Heilige Land in Galilea ontdekken, maar ook Jeruzalem,
Bethlehem en Nazareth. Cyprus zal u zeker bekoren met zijn adembenemende
landschappen. Nicosia, Kyrenia, Limassol of Paphos: tussen de middeleeuwse
kastelen en indrukwekkende mozaïeken, oude steden en contrastrijke
hoofdstad maakt u een buitengewone reis.

Kroatië, Griekenland,
Albanië en Montenegro
Een verbazingwekkende cruise om vier landen in de Adriatische Zee te
ontdekken. Tussen Oost en West openbaren zich echte schatten zichzelf
die de schoonheid van de locaties verrijken. Ontdek onderweg ook de
hoofdsteden Dubrovnik en Tirana. Ga op verkenning in Berat, een echte
‘museumstad’, de oude site Butrint of de middeleeuwse stad Gjirokastra.
Zonder Korfoe te vergeten, een opmerkelijke mozaïek van culturen.

TARIEVEN
ALL IN

in verband gebracht met de

EUROPESE

REGELGEVING

UW CROISEUROPE VOORDELEN

• Technologisch geavanceerd schip dat in de meeste havens kan aanleggen
• Intieme cruises met slechts 197 passagiers aan boord
• Ongeziene reisroutes in de Middellandse Zee
• Een aanbod van originele en kwaliteitsvolle bezoeken
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KOTOR

ONS ZEESCHIP
5 ANKERS

• MS La Belle de l’Adriatique

RESTAURANT

SALON / BAR

KAJUIT

AD

RI

AT

IS

KROATIË
CH

EZ

ITALIË

BOSNIË

SERVIË

MONTENEGRO

EE

DUBROVNIK
BAR

Stari Bar

DÜRRES
Apollonia
VLORE

ALBANIË

CORFU

Tirana

Berat
Gjirokastra
SARANDA
Butrint

GRIEKENLAND

De Etna

SICILIË CATANIA
Ragusa
SYRACUSE
Modica
Ortigia
POZZALLO Noto
Gozo
VALLETTA
Mdina
Rabat MALTA

CYPRUS
Paphos

MIDDELLANDSEZEE

Kyrenia
Nicosia
LARNACA
LIMASSOL
Galilea en het Meer
van Tiberias
HAIFA
Nazareth
Jeruzalem
Bethlehem

ISRAËL
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KORCULA

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. DHD/DHD_PP

Kroatië en Montenegro

De Adriatische Zee, idyllische eilanden
en de baai van Kotor
DAG 1 l DUBROVNIK
Vlucht naar Dubrovnik(1). Transfer(1) en inscheping
om 18u. Welkomstcocktail en voorstelling van de
bemanning. Vrije avond.
DAG 2 l DUBROVNIK • MLJET
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: rondleiding in Dubrovnik. Vrije namiddag. Een echte aanrader is een wandeling langs
de stadsmuren(3).
DAG 3 l MLJET • KORCULA
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: bezoek aan het nationale park van Mljet,
één van de mooiste eilanden van de Adriatische.
In de namiddag, voorgestelde facultatieve
excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Korcula, kleine,
versterkte stad.

DYNAMISCH: buggy safari met vertrek te Korcula.
Een uitzonderlijke ontdekking van het eiland,
doorheen het wilde landschap. Degustatie van
lokale producten.
Folkloreavond “sabeldans”.
DAG 4 l KORCULA • SIBENIK
Navigatie in de ochtend. Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Sibenik, de oudste,
Slavische stad van de Adriatische zee en de
Krkawatervallen.
DYNAMISCH: wandeling aan de Krkawatervallen. .
Animatieavond.
DAG 5 l SIBENIK • TROGIR • SPLIT
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: bezoek aan Trogir, een klein juweeltje
met een doolhof van straten, geëmailleerde trappen en bogen.

In de namiddag, geleid bezoek aan Split, het hart
van midden Dalmatië, met een prachtige geschiedenis: het paleis van Diocletianus.
DAG 6 l SPLIT • HVAR • VIS
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Hvar, het SaintTropez van Kroatië.
DYNAMISCH: wandeling door dit pittoreske
stadje tot aan het Spaanse fort, waar een prachtig
uitzicht op de baai op u wacht.
In de namiddag, voorgestelde facultatieve
excursie:
DYNAMISCH: Vis per fiets, op ontdekking van de
geheime gezichten van het eiland.
Gala-avond.
DAG 7 l KOTOR • DUBROVNIK
Navigatie in de voormiddag. Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide pakketten: bezoek
aan Kotor, een ware schat die ligt in de bergen.
DAG 8 l DUBROVNIK
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Transfer(1) en terugvlucht(1). Einde van onze diensten.
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DUBROVNIK

DE KUSTCRUISES

KROATIË EN MONTENEGRO

Hoogtepunten
• Architecturale verscheidenheid
in de pure Veneto-Byzantijnse
traditie
• Betoverende landschappen,
de pracht van de Baai van Kotor
KOTOR

• Van eiland tot eiland, stenen
kunstwerkjes omringd door
helderblauw water
• Op ontdekking door de wilde
natuur tussen betoverende
watervallen
• De mooiste vestingsteden van
Dalmatië
ALL IN
aan boord
SPECIALE FAMILIE AANBIEDING
IN JULI-AUGUSTUS REF. DHD_FAM
Prijs ALL IN per persoon
5 ANKERS

Data 2019

Haven/
haven (2)

Met vlucht (1)

Benedendek
Dubbele kajuit

1325 €

April en vanaf
16 oktober

1625 €

Eenpersoonskajuit

1984 €

2284 €

Dubbele kajuit

1375 €

Juli en augustus

1675 €

Eenpersoonskajuit

2034 €

2334 €

Dubbele kajuit

Mei, juni, september
en van 1ste tot 15 oktober

1529 €

1829 €

Eenpersoonskajuit

2188

2488 €

€

Optie

199 €
270 €
355 €

Hoofddek
Inschepingsdek

KRKAWATERVALLEN

Bovendek

FORMULE MET VLUCHT(1) H/T
TOT DUBROVNIK
Formule HAVEN/HAVEN is mogelijk op elke data maar
met beperkte beschikbaarheid.
Vertrek vanuit Brussel als optie(4): 99 €/pers. met onze
chartervlucht of alle andere vertrekdatum met lijnvlucht
(basis haven/haven).

APRIL
MEI

1 1 tot 18 • 18 tot 25 • 25/04 tot 2/05
2 tot 9 • 9 tot 16 • 16 tot 23 • 23 tot 30
30/05 tot 6/06
JUNI
6 tot 13 • 20 tot 27 • 27/06 tot 4/07
JULI
4 tot 11 • 11 tot 18 • 18 tot 25
25/07 tot 1ste/08
AUGUSTUS 1ste tot 8 • 8 tot 15 • 15 tot 22
22 tot 29 • 29/08 tot 5/09
SEPTEMBER 8 tot 12 • 12 tot 19 • 19 tot 26
26/09 tot 3/10
OKTOBER 3 tot 10 • 10 tot 17 • 17 tot 24
Vertrek vanuit Brussel met chartervlucht(4)
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Transfer(5) luchthaven/
haven/luchthaven

55 €
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie

EXCURSIEPAKKET met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

217€

306 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

335 €

473 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • de vlucht(1) Parijs/Dubrovnik H/T • de transfer(1) luchthaven/haven/luchthaven • de luchthaventaksen(1)
(89 € - tarief 2018).
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1)	Vertrek vanuit Parijs op alle data. Voor meer details, gelieve u
te wenden naar de pagina met info betreft transport pagina’s
270 tot 272.
(2)	Formule haven/haven: inscheping om 18u op D1 in Dubrovnik
en ontscheping om 9u op D8 in Dubrovnik. Beperkt aantal
plaatsen.
(3)	Toegang tot de stadswallen, reken ongeveer 20€ per persoon
(tarief 2018).
(4)	Op bepaalde data (zie tabel hiernaast), rechtstreekse vlucht
met onze charter vanuit Brussel: toeslag van 99 €/pers. Gegarandeerd voor minimaal 80 deelnemers. Als het minimum
niet wordt bereikt, kan een trein/vlucht oplossing aan u worden aangeboden. Mogelijkheid van pre- of post overnachting
in het hotel.
(5)	Transfer geldig voor de formule haven/haven en gewaarborgd voor een minimum 20 personen, onder dit aantal,
privé-transfer, gelieve ons te contacteren.

Hoogtepunten
VALLETTA

• De Cyclopenkust in Sicilië
• Een daguitstap naar het eiland
Gozo

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. CAT/CAT_PP

Malta en Sicilië
DAG 1 l CATANIA
Vlucht (1) naar Catania, transfer (1) en inscheping
om 18u. Voorstelling van de bemanning en
welkomstcocktail. Diner aan boord. Vrije avond.
DAG 2 l CATANIA
Voormiddag: facultatief bezoek aan Catania,
schitterende barokstad gelegen aan de oever
van de Ionische Zee in de schaduw van de
Etna met een historische en artistieke erfgoed
bewonderen. Namiddag: aangeboden excursie
naar de “Cyclopenkust”, waar mythologie en
geschiedenis elkaar ontmoeten. Continuatie naar
Acireale, een charmant barokstadje aan de voet
van de Etna.
OF
facultatieve dagexcursie(4) naar de Etna en wijnpro
everij (lunch inbegrepen).
Siciliaanse folkloreavond aan boord.
DAG 3 l POZZALLO
In de voormiddag varen we verder. Namiddag:
facultatieve excursie naar Ragusa en Modica, twee
Siciliaanse parels die zijn opgenomen op de lijst van
het werelderfgoed. Halt in een chocoladefabriek
voor een proeverij van chocolade.
‘s Nachts varen we naar Malta.

2 AANGEBODEN EXCURSIES

DAG 5 l VALLETTA • Gozo
Aangeboden excursiedag voor een kennismaking
met Gozo (lunch inbegrepen). Maak kennis met
deze oase van rust, waar een ander tempo heerst,
in een andere omgeving.
Maltese folkloreavond aan boord
DAG 6 l VALLETTA
Voormiddag: facultatief bezoek aan Medina, een
echt openluchtmuseum, en Rabat, een belangrijke
plaats in de Romeinse en Arabische geschiedenis
van Malta. Namiddag: facultatieve excursie naar
de typische dorpen in het zuiden van het eiland.
DAG 7 l SYRACUSE
Voormiddag: facultatief bezoek aan Syracuse
en Ortigia. Deze kuststad, die zich uitstrekt langs
een baai, is ongetwijfeld een van de meest
fascinerende steden van Sicilië. Namiddag:
facultatieve excursie naar Noto, een van de niet
te missen baroksteden van Sicilië, opgenomen op
de werelderfgoedlijst van UNESCO.
Gala-avond.
DAG 8 l CATANIA
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u,
transfer(1) en terugvlucht(1). Einde van onze diensten.

DAG 4 l VALLETTA
Voormiddag: facultatief bezoek aan Valletta, de
prachtige hoofdstad van Malta is op zich al een reis
waard. Namiddag: facultatieve excursie naar het
archeologische Malta. We bezoeken de mooiste
archeologische sites van het eiland.
Maltese folkloreavond aan boord.

Mooie ontdekkingen(3) :
• Malta met zijn rijk erfgoed en
culturele rijkdom
• Valletta, ridderstad
• De authenticiteit van Gozo,
het kleine broertje van Malta
• De charme van Sicilië te midden
van de restanten van de antieke
oudheid en pittoreske dorpjes
• De Etna(4), symbool van het eiland
• Syracuse, mirakelstad
ALL IN
aan boord
Prijs ALL IN per persoon
Data 2018

5 ANKERS
Haven/
Met vlucht(1)
haven (2) inbegrepen
Benedendek
Dubbele kajuit

1210 €

November :
8 • 22

1445 €

Eenpersoonskajuit

1809 €

2044 €

Optie

195 €
260 €
345 €

Hoofddek
Inschepingsdek
Bovendek
Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren.
Transfer(5) luchthaven/
haven/luchthaven

70 €

EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
Met Catania
en de Cyclopenkust

338 €

475 €

Met de Etna

462 €

648 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • de vlucht(1) Parijs/Catania/Parijs • de transfer(1) luchthaven/haven/luchthaven • de luchthaventaksen(1)
(99 € - tarief 2018).
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz. 266.
(1)	Vlucht vanuit Parijs, voor meer details, gelieve u te wenden
naar de pagina met info betreft transport pagina’s 270 tot 272.
(2)	Formule haven/haven, beperkt aantal plaatsen, inscheping in
Catania op D1 om 18u en ontscheping in Catania op D8 om 9u.
(3)	Facultatieve excursies.
(4)	Onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden.
(5)	Transfer geldig voor de formule haven/haven en gewaarborgd voor een minimum 20 personen, onder dit aantal,
privé-transfer, gelieve ons te contacteren.
ORTIGIA

22

DE KUSTCRUISES

MEDITERRAANSE STOPS

Hoogtepunten
2 AANGEBODEN EXCURSIES
JERUZALEM

Excursies naar het Heilige Land(3):
• Galilea, parel in het noorden van
Israël

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. LIM/LIM_PP

Cyprus en het Heilig Land
DAG 1 l LARNACA
Vlucht (1) naar Larnaca, transfer (1) en inscheping
om 18u. Voorstelling van de bemanning en
welkomstcocktail. Diner aan boord. Vrije avond.
DAG 2 l LARNACA
Facultatieve excursiedag naar Nicosia en Kyrenia
(lunch inbegrepen). Tocht naar Nicosia, de stad
met twee gezichten. U maakt er kennis met
de schatten van de Cypriotische hoofdstad, de
laatste stad van Europa die in twee is verdeeld. In
de namiddag gaan we naar Kyrenia, belangrijkste
badplaats in het noorden van Cyprus en bezoek
aan Bellapais, de Abdij van de Vrede in gotische
stijl, gebouwd in de 12de eeuw.
DAG 3 l HAIFA (4)
Aangeboden dagexcursie naar Jeruzalem en
Bethlehem (lunch inbegrepen). In Jeruzalem
bezoeken we de Olijfberg en de kerk van Getse
mane. In de namiddag gaan we naar Bethlehem.
Terugkeer naar Jeruzalem en verkenning van de
oude stad. Met een bezoek aan de kleurrijke markt
waar de drie grootste religies (Christenen, Joden
en Moslims) samenleven. We zetten onze tocht
voort via de Kruisweg tot aan de Klaagmuur, de
heiligste plaats voor de Joden. Tot slot brengen
we een bezoek aan de Sionsberg waar Jezus
het Paasfeest vierde met zijn apostelen, dat het
Laatste Avondmaal inspireerde.
DAG 4 l HAIFA (4)
Facultatieve excursiedag naar Galilea en het
meer van Tiberias (lunch inbegrepen). Het meer

• Jeruzalem, stad van drie religies
en Bethlehem
• Nazareth en zijn oosterse charme

van Tiberias is een zoetwatermeer, ook gekend
als het meer van Galilea, en de voornaamste
waterbron van Israël. Vervolgens bezoeken
we Kafarnaüm, een versterkte nederzetting en
basiskamp van Jezus in Galilea.
DAG 5 l HAIFA (4) • LIMASSOL
Voormiddag: aangeboden geleid bezoek aan
Nazareth. Kennismaking met Nazareth, we rijden
door de pittoreske heuvels van Galilea en de
historische vallei van Jizreël. In de namiddag varen
we naar Limassol.
DAG 6 l LIMASSOL
Voormiddag: facultatieve bezoek aan de oude
wijk Kourion en het kasteel van Kolossi. In de
namiddag: facultatief geleid bezoek aan het
Byzantijns middeleeuws kasteel van Limassol en
de oude stad. Vrije tijd in het historische centrum.
Cypriotische folkloreavond aan boord.
DAG 7 l LIMASSOL • LARNACA
Voormiddag: facultatieve bezoek aan de archeo
logische siten van Paphos, stad geklasseerd op de
werelderfgoedlijst van UNESCO. In de namiddag
varen we naar Larnaca. Gala-avond.
DAG 8 l LARNACA
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u,
transfer(1) en terugvlucht(1). Einde van onze diensten.

Cyprus(3) :
• Nicosia en Kyrenia
• De oude wijk Kourion en het
kasteel van Kolossi
• Limassol en zijn middeleeuws
kasteel
• Paphos en zijn mozaïeken
ALL IN
aan boord
Prijs ALL IN per persoon
Data 2018

5 ANKERS
Haven/
Met vlucht
haven (2) inbegrepen (1)
Benedendek
Dubbele kajuit

1100 €

December:
8 • 15

1325 €

Eenpersoonskajuit

1699 €

1924 €

Dubbele kajuit
Eenpersoonskajuit

December:
22

1210 €

1445 €

Toeslag eenpersoonkajuit GRATIS
Dubbele kajuit

1420 €

December:
29

1655 €

Eenpersoonskajuit

2019 €

2254 €

Optie

195 €
260 €
345 €

Hoofddek
Inschepingsdek
Bovendek
Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren.
Transfer(5) luchthaven/
haven/luchthaven

70 €

EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

306 €

429 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • de vlucht(1) Parijs/Larnaca/Parijs • de transfer(1) luchthaven/haven/luchthaven • de luchthaventaksen(1)
(99 € - tarief 2018).
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz. 266.
(1)	Vlucht vanuit Parijs, voor meer details, gelieve u te wenden
naar de pagina met info betreft transport pagina’s 270 tot 272.
(2)	Formule haven/haven, beperkt aantal plaatsen, inschepen in
Larnaca D1 om 18u en ontschepen in Larnaca D8 om 9u.
(3)	Facultatieve excursies.
(4)	Afhankelijk van de beschikbaarheid van de aanlegkade, stop
in Haifa of Ashdod.
(5)	Transfer geldig voor de formule haven/haven en gewaarborgd voor een minimum 20 personen, onder dit aantal,
privé-transfer, gelieve ons te contacteren.

PAPHOS
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CORFU

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. DCA/DCA_PP

De parels van de Adriatische kust:

Kroatië, Griekenland, Albanië en Monte
DAG 1 l DUBROVNIK
Vlucht(1) naar Dubrovnik, transfer(1) en inscheping
om 18u. Voorstelling van de bemanning en
welkomstcocktail. Diner aan boord. Vrije avond.
DAG 2 l DUBROVNIK
In de voormiddag facultatieve geleide stadstour
in Dubrovnik, “de parel van de Adriatische kust”
genaamd. In de namiddag varen we langs de kusten
van Montenegro en Albanië. Animatie-avond.
DAG 3 l CORFU
In de voormiddag varen we richting Corfu,
nobel eiland in de Ionische zee. Volgens de
Odyssee van Homerus was het ter hoogte van
Corfu dat Odysseus schipbreuk leed vooraleer

hij terugkeerde naar zijn geboorteland. In de
namiddag facultatief bezoek aan de oude stad
van Corfu. U brengt er een bezoek aan Achilleion,
een emblematische plek van het eiland en het
paleis van keizerin Sissi. Dansavond.
DAG 4 l CORFU • SARANDA
Vroeg in de voormiddag varen we naar Saranda.
In de voormiddag een facultatief bezoek aan de
oude site van Butrint (duurt ongeveer 4u, waarvan
ongeveer 1u40 reistijd). De archeologische site
van Butrint vormde een belangrijke etappe op de
handelsroutes. In de namiddag facultatief bezoek
aan de middeleeuwse stad Gjirokaster (duurt
ongeveer 5u, waarvan ongeveer 3u reistijd). We
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bezoeken een typische Ottomaanse stad waarvan
het erfgoed gevrijwaard is gebleven. We sluiten
het bezoek af met een degustatie van lokale
producten. Animatie-avond.
DAG 5 l VLORE
Vertrek voor een aangeboden dagexcursie
met een bezoek aan de site van Apollonia en
Berat (lunch inbegrepen - duurt ongeveer 10u30,
waarvan ongeveer 4u30 reistijd). We bezoeken
Berat, een echte “museumstad” met huizen die
over de hellingen van een steile heuvel hangen.
Het historische centrum is opgenomen op de
werelderfgoedlijst van UNE SCO. We reizen
verder naar de grootste archeologische site van

DE KUSTCRUISES

MEDITERRAANSE STOPS

Hoogtepunten
SARANDA

2 AANGEBODEN EXCURSIES
• Apollonia, de grootste
archeologische site van Albanië
en Berat, de stad met duizend
vensters
• Tirana, hoofdstad van Albanië

negro
Albanië: Apollonia. Terugkeer aan boord. Albanese
folkloreavond aan boord.
DAG 6 l DÜRRES
In de voormiddag aangeboden bezoek aan
Tirana en het Nationaal Historisch Museum
(duurt ongeveer 5u, waarvan ongeveer 2u
reistijd). Tirana, hoofdstad van Albanië, is een
kleurrijke en bruisende stad, symbool voor een
omvergeworpen dictatuur. In de namiddag varen
we verder. Dansavond.

voet van de Rumija-berg. In de namiddag varen
we langs de kusten van Montenegro en de
mondingen van Kotor. Gala-avond.

Ontdek de laatste verborgen parels
aan de Middellandse Zee(3) :
• Corfu, paradijs aan de Ionische zee
• Butrint, een van de mooiste
archeologische sites uit de Balkan
• De oude citadel van Gjirokastra
• De oude stad Bar
ALL IN
aan boord

DAG 8 l DUBROVNIK
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Transfer(1) en terugvlucht(1). Einde van onze diensten.

Prijs ALL IN per persoon
Data 2019

5 ANCRES
Haven/
haven (2)

DAG 7 l BAR
In de voormiddag, facultatieve bezoek aan
Stari Bar. Tijdens een geleide wandeling kunt u
zich laten bekoren door deze oude stad aan de

Met vlucht
inbegrepen (1)

Benedendek
Dubbele kajuit

1320 €

Februari: 21 • 28
Maart: 7 • 14 • 21 • 28
April: 4

1535 €

Eénpersoonskajuit

1919 €

2134 €

Optie

195 €
260 €
345 €

Hoofddek
Inschepingsdek

BUTRINT

Bovendek
Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren.
Transfer(4) luchthaven/
haven/luchthaven

55 €

EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

182 €

257€

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • de vlucht(1) Parijs/Dubrovnik/Parijs • de transfer(1) luchthaven/haven/luchthaven • de luchthaventaksen(1)
(89 € - tarief 2018).
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz. 266.
(1)	Vlucht vanuit Parijs, voor meer details, gelieve u te wenden
naar de pagina met info betreft transport pagina’s 270 tot 272.
(2)	Formule haven/haven, beperkt aantal plaatsen, inschepen in
Dubrovnik D1 om 18u en ontschepen in Dubrovnik D8 om 9u.
(3)	Facultatieve excursies.
(4)	Transfer geldig voor de formule haven/haven en gewaarborgd voor een minimum 20 personen, onder dit aantal,
privé-transfer, gelieve ons te contacteren.
(5) 
Afhankelijk van de dag van vertrek, kunnen we u rechtstreekse vluchten met Brussels Airlines voorstellen mits een
pre-of post overnachting in een hotel.
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Onze excursies
in Kroatië en Montenegro
“EXCURSIEPAKKET”: reserveer het pakket gelijktijdig met uw cruise en geniet van 5% korting. Uitsluitend van toepassing bij het boeken van uw cruise.
Enkel mits reservatie op voorhand.
U hebt de keuze uit volgende excursiepakketten:
• HET “KLASSIEKE” PAKKET: voor een ontdekking gericht op cultuur, architectuur en geschiedenis.
• HET “DYNAMISCHE” PAKKET: originele wandelingen, speciale bezoeken, proeverijen van producten.

KLASSIEKE EXCURSIES

DUBROVNIK

HVAR

KORCULA

KOTOR

Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 42 €
• bij reservatie aan boord: 56 €
DUUR: 3u45.
U bezoekt: het Dominicanerklooster
met zijn gotische omheining rond
een vredige tuin vol sinaasappel- en
palmbomen en zijn buitengewone
museum met religieuze kunst en
waardevolle schilderijen zoals de triptiek
van Nikola Bozidarevic met Dubrovnik
voor de grote aardbeving van 1667, het
Paleis van de Rector, vroeger de zetel
van de regering, vandaag een museum,
ingericht in prachtig gerestaureerde
appartementen. U ziet ook de kathedraal
met een schat van relikwiehouders in
goud en zilver en schilderijen uit het
atelier van Titiaan, het paleis Sponza en
de fonteinen van Onofrio.

Prijs (gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 19 €
• bij reservatie aan boord: 26 €
DUUR: 2u.
U bezoekt het Fransiscaner klooster
met in de refter een mooie collectie
Venetiaanse schilderijen, kant, munten
en zeldzame boeken en de kathedraal
voor Sint-Etienne in renaissancestijl met
een monumentaal icoon van de Maagd.

Prijs (gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 21 €
• bij reservatie aan boord: 28 €
DUUR: 2u30.
U w b e zo e k b e g i n t m e t d e S i n tMarcuskathedraal (1420) als bewijs van
de handigheid van de steenhouwers en
het talent van de beeldhouwers uit die
tijd. U ziet het weelderige portaal met
twee leeuwen, een werk van de Milaanse
Bonino, en de evangelist Sint-Marcus. U
bewondert ook het stadsmuseum met
oude Griekse voorwerpen.

Prijs (gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 19 €
• bij reservatie aan boord: 26 €
DUUR: 2u.
Men schat dat Kotor bijna 70% van de
historische en culturele monumenten
van Montenegro bevat. Daarom werd het
geklasseerd als erfgoed door de UNESCO.
U bezoekt de kathedraal van Sint-Trifoon
met de relieken van Sint-Trifoon die
werden meegebracht uit Klein-Azië. De
prachtige gevel is versierd met twee
klokkentorens uit de renaissance, die
onderling verbonden werden en die
een uniek bouwmodel vormen op de
kustlijn. In het Paleis Grgurina bezoekt
u het zeevaartmuseum.

Betreft de cruise ref. DHD.

Betreft de cruise ref. DHD.

Betreft de cruise ref. DHD.

Betreft de cruise ref. DHD.

MLJET
Prijs (gids + lokale boot + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 33 €
• bij reservatie aan boord: 44 €
DUUR: 3u20.
Van alle eilanden van de Middellandse
Zee is Mljet wel het meest aantrekkelijk.
Nadat u het wandelpad volgde, gaat u
aan boord van het schip dat u naar het
Benedictijner klooster brengt van de 12de
eeuw gelegen in het midden van Véliko
Jezero, een groot, pittoresk zoutmeer
in het centrum van het nationaal park
van Mljet. Het klooster is opgetrokken
op een charmant terrein te midden van
de Aleppo-sparren en omgeven door
zandstranden. De terugkeer vindt plaats
per schip en te voet via dezelfde reisroute.
In-en uitschepen per bootje.

SIBÉNIK EN DE
WATERVALLEN VAN KRKA
Prijs (transport + gids + inkom park):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 53 €
• bij reservatie aan boord: 71 €
DUUR: 4u.
U maakt kennis met het culturele erfgoed
van de oudste Slavische stad aan de
Adriatische kust, Sibenik. Het bezoek aan
de Sint-Jacobskathedraal (geklasseerd
als werelderfgoed door de UNESCO), en
is het hoogtepunt van het bezoek aan
Sibenik. Daarna brengt de autocar u naar
het nationaal park van de watervallen
van Krka: de site van Skrandinski Buk is
spectaculair, het water stroomt er over
17 banken.
Betreft de cruise ref. DHD.

Betreft de cruise ref. DHD.
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SPLIT

TROGIR

Prijs (gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 21 €
• bij reservatie aan boord: 28 €
DUUR: 2u.
De rondleiding door de stad neemt u
meer naar de Trumbiceva Obala (Riva),
de uitgestrekte promenade langs de
zuidgevel van het paleis. Van het paleis
van Diocletianus uit de Romeinse periode
is alleen de omwalling vrij goed bewaard
gebleven, net als het mausoleum van
Diocletianus dat op het einde van de
7de eeuw werd omgebouwd tot een
kathedraal. Tussen de 13de en 17de eeuw
werd daar nog een klokkentoren aan
toegevoegd. U ontdekt de zuilengalerij,
de tempel van Jupiter en de SintDominiuskathedraal.

Prijs (gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 20 €
• bij reservatie aan boord: 27 €
DUUR: 3u20.
Trogir is gebouwd op een eiland. Het is
een pareltje met door elkaar lopende
steegjes met trappen en gewelven. De
overvloedige Romeinse en renaissancearchitectuur leverden een classificatie
als werelderfgoed door de UNESCO.
U bezoekt de kathedraal voor sintLaurens in Romaanse stijl, het interieur
geeft blijk van opmerkelijke elementen:
renaissancekapel, mooie preekstoel. U
ziet ook het stadhuis uit de 13de eeuw
en bezoekt de oude stad die uit haar
gouden tijd (13 de - 15 de eeuw) tal van
intacte monumenten heeft behouden.

Betreft de cruise ref. DHD.

Betreft de cruise ref. DHD.

DE KUSTCRUISES

KROATIË EN MONTENEGRO

DYNAMISCHE EXCURSIES

FIETSTOCHT
OP HET EILAND VIS

HVAR, stadswandeling
tot aan de vesting

Prijs (gids + fietsverhuur):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 59 €
• bij reservatie aan boord: 79 €
DUUR: 2u30.
Afspraak in de haven van Vis. We
nemen onze fietsen en vertrekken
met de gids voor een fietstocht door
Vis. Op ontdekking naar de verborgen
landschappen van Vis. Deze voormalige
militaire basis die lang voor het toerisme
gesloten was, is vandaag het authentieke
eiland van de Adriatische kust geworden.
We vertrekken vanuit Vis en trekken
naar de kleine typische eilandjes van
het eiland. Tussen Plisko Poje, Zure,
Dracevo Polje en Podspilje geniet u van
idyllische landschappen tussen de zee
en het gebergte. Terugkeer aan boord.

Prijs (gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 19 €
• bij reservatie aan boord: 26 €
DUUR: 2u.
De wandeling begint aan de haven van
Hvar waar u uw gids zal ontmoeten.
Stadswandeling door dit kleine pittoreske
stadje. Het wordt het “Saint Tropez van
Kroatië” genoemd en heeft zijn charme
van weleer weten te behouden. Onnodig
erbij te vertellen dat deze witte stad een
plezier voor het oog is. We wandelen tot
de Spaanse vesting die boven de stad
uitsteekt. U zal kunnen genieten van een
prachtig zicht over de baai van Hvar.
Terugkeer naar de haven. Geniet daarna
eventjes van uw vrije tijd vooraleer we
per boot terugkeren.

Betreft de cruise ref. DHD.

Betreft de cruise ref. DHD.

KORCULA - BUGGY SAFARI
Prijs (gids + buggy + ontbijt):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 89 €
• bij reservatie aan boord: 119 €
DUUR: 5u.
Transfer p er b oot naar het dorp
Lumbarda. Installatie in de buggy’s
en vertrek van de safari. Ontdek het
binnenland van het eiland Korcula. De
rit doorheen de wilde landschappen van
het eiland met zijn typische wijngaarden
en olijfbomen zal u heel wat spannende
momenten en emoties bezorgen.
Geniet van de prachtige landschappen
boordevol olijfbomen en wijngaarden
langs de kustwegen die zich rond de
dorpen Zrnovo en Lumbarda bevinden.
Ze bieden een uitzonderlijk zicht op de
eilanden Mljet en Lastovo. Tijdens de
terugkeer per boot, zal u de kans krijgen
om streekproducten te proeven.
Betreft de cruise ref. DHD.
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WANDELTOCHT LANGS
DE KRKA-WATERVALLEN
Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 51 €
• bij reservatie aan boord: 68 €
DUUR: 4u30.
Transfer per autocar naar het vertrekpunt
van de wandeltocht. We nemen een
circuit met houten voetgangersbruggetjes
en kleine wegen in aarde en steen. En
plots, in een bocht van de weg, woont
u een grandioos spektakel bij: de Krkawatervallen! Het hoogteverschil is
indrukwekkend en aan de rustigste oevers
bevinden zich molens en wasplaatsen. Via
een brugje zal u de watervallen bovendien
van dichtbij kunnen bewonderen. Van
alle kanten komt er water toegestroomd,
zowel in kleine als in grote watervallen...
Dit tafereel is echt indrukwekkend (8km,
hoogteverschil 250m).
Betreft de cruise ref. DHD.

Onze excursies in Sicilië en Malta
KLASSIEKE EXCURSIES

ARCHEOLOGISCH MALTA

CATANIA

DAG OP DE ETNA

DAGTOCHT GOZO

Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 49 €
• bij reservatie aan boord: 66 €
DUUR: 4u.
Vertrek voor een reis door de tijd op een
ontdekkingstocht langs de megalithische
tempels van Malta. Een unieke kans
om echte architectonische juwelen te
bewonderen in schilderachtige decors.
U ziet hier de beroemde tempels van
Tarxien, overblijfselen uit het einde van
het Neolithicum. Daarna gaat het richting
de grot van Ghar Dalam waar we de
eerste sporen van leven op het eiland
terugvinden, meer dan 180 000 jaar
geleden. Ten slotte gaan we zuidwaarts
naar de archeologische vindplaats van
Hagar Qim (“heilige stenen”) waar zich
de meest spectaculaire megalithische
plaats van Malta bevindt (ongeveer
3 000 tot 2 500 voor Christus), een
uitzonderlijk voorbeeld van bouwkunst
en ambachtelijk handwerk uit die tijd.

Prijs (transport + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 29 €
• bij reservatie aan boord: 39 €
DUUR: 3u45.
U kunt deze prachtige barokstad
ontdekken, die gelegen is aan de
Ionische Zee, aan de voet van de Etna,
met zijn grote pleinen, brede straten en
uit lavasteen opgetrokken gebouwen.
Gedurende een panoramische rondrit
kunt de meest beroemde straten van
de stad bekijken, zoals de Via Etnea, en
het paleis Biscari (van de buitenkant),
een van de grootste paleizen van Sicilië.
Vervolgens gaat u te voet het historische
centrum in van deze stad vol schatten.
U bezoekt de kathedraal, die in de
Middeleeuwen gebouwd is, Vrije tijd en
daarna terug naar de haven.

Prijs (transport + gids + kabelbaan
+ middagmaal):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 159 €
• bij reservatie aan boord: 212 €
DUUR: 7u30/8u.
Vanuit de haven begeven we ons naar de
Etna, een van de beroemdste vulkanen
van Europa. Route naar de berghut
“Sapienza” (hoogte 1 900 m), van daar
verder omhoog met een kabelbaan
tot aan 2 500 m hoogte, vervolgens
met een 4x4 tot aan de zogenaamde
“Toren van de Filosoof” op 2 920 m
hoogte. Hier bent u aan de voet van de
hoogste kraters en u kunt u vergapen
aan de grote en oude krater “Valle del
Bove” (decor van recente uitbarstingen)
en het adembenemende uitzicht op de
Middellandse Zee. Onder begeleiding
van een berggids kunt u om de krater
heen wandelen, voor u weer terug reist
met dezelfde transportmiddelen. Lunch
onderweg op de flanken van de vulkaan.

(Transport + gids + inkom + veerpont
+ middagmaal):
DUUR: 9u.
Vanuit Valletta leidt de weg naar
Cirkewwa, daarna gaan we aan boord
van de veerpont die ons naar het eiland
Gozo brengt. Deze gave, groene oase van
rust wordt dikwijls gezien als het kleine
zusje van Malta. Aankomst in de haven
van Mgarr en op weg naar Xagħra om
de tempels van Ġgantija te zien, deel van
de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.
Daarna bezoeken we Victoria, de rustige
hoofdstad van Gozo en de historische
citadel met zijn magnifieke barokke
kathedraal, die op indrukwekkende
wijze boven op een heuveltop prijkt.
Lunch tijdens het bezoek. Dan gaan we
langs Dwejra een van de belangrijkste
natuurgebieden van het eiland en we
houden halt in Xlendi, een schilderachtig
vissersdorpje, omgeven door rotswanden.
Terugtocht per veerpont naar Malta.

Betreft de cruise ref. CAT.

Betreft de cruise ref. CAT (GRATIS).

Nota: voorzie geschikte kledij afhankelijk van
het weer: kleding en wandelschoenen. Bij
sneeuw, zal de excursie gedaan worden met
een sneeuw groomer ter vervanging van de
4x4. Deze excursie zal uitgevoerd worden
als de weersomstandigheden en de huidige
beveiligingsmaatregelen optimaal zijn.

Betreft de cruise ref. CAT.

Betreft de cruise ref. CAT.

DE KUST
VAN DE CYCLOPEN
(Transport + gids + degustatie):
DUUR: 4u30.
Een route waar mythe en geschiedenis
door elkaar lopen. Onze eerste etappe
is Aci Trezza, een kleine vissershaven,
bekend vanwege zijn basaltrotsen,
de zogenaamde “cyclopenrotsen” of
Faraglioni. Volgens de legende van
Homerus zijn die door Polyphemus
naar Odysseus gegooid, toen deze hem
verblind had. U kunt een wandeling
maken door het stadje aan de zee voor
we op weg gaan naar Aci Castello. Stop
bij een panoramisch terras om het
kasteel van lavasteen uit de 11e eeuw te
bewonderen. Aankomst in Acireale, een
barokstad aan de voet van de Etna, met
bezoek aan het historische centrum en
zijn karakteristieke historische gebouwen
in lavasteen. Proeverij van Siciliaanse
specialiteiten in een banketbakkerszaak.
Betreft de cruise ref. CAT (GRATIS).

VALLETTA

MALTEZER DORPEN

MDINA EN RABAT

Prijs (transport + gids + inkom + lift):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 46 €
• bij reservatie aan boord: 61 €
DUUR: 4u.
Valletta is gebouwd tijdens het bewind
van de orde van Sint Jan van Jeruzalem,
die o o k b e ke n d is vanwe g e zijn
hospitaalridders. U bereikt de Tuinen van
Upper Barraca in slechts 25 seconden
met een lift die tussen twee rotswanden
in geplaatst is. Vandaar heeft u een
adembenemend uitzicht op de Grand
Harbour, Valletta en de drie Steden.
Al wandelend door de drukke straten
van de stad bezoekt u het Paleis van
de grootmeesters, rijkelijk versierd
met heraldieke schilderingen met de
blazoenen van de grootmeesters, en
de co-kathedraal van Sint Jan; hier is het
beroemde schilderij “De onthoofding van
Johannes de Doper” van Caravaggio,
dat beschouwd wordt als een van zijn
meesterwerken, en dat het enige doek
is dat hij heeft gesigneerd.

Prijs (transport + gids + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 66 €
• bij reservatie aan boord: 88 €
DUUR: 5u.
Ver weg van de hoofdstad, kunt u hier
de geest van het verleden van de archipel ontwaren, met zijn vele dorpen die
het mediterrane leven incarneren. Koers
richting Marsaxlokk, een buitengewoon
schilderachtig Maltees vissersdorp. Daar
zult de talrijke “luzzi” zien, in felle kleuren
geschilderde vissersboten, die zijn voorzien van een gebeeldhouwd oog, als
beschermend symbool van de zeevissers. Verder naar Siggiewi, een van de
oudste dorpen van Malta en tussenstop
bij een olijfboomgaard voor een proeverij van olijfolie en kennismaking met de
verschillende productiemethoden. Als
laatste gaan we langs het dorp Zebbug,
een van de oudste van het eiland. U zult
genieten van de sfeer, terwijl u de schitterende paleizen en patriciërswoningen
uit de 16e tot de 18e eeuw bewondert.

Prijs (transport + gids + inkom) :
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 35 €
• bij reservatie aan boord: 47 €
DUUR: 4u/4u30.
Vertrek vanaf Valletta en we zetten koers
naar de middeleeuwse vestingstad
Mdina, de oude hoofdstad van Malta. U
bezoekt de kathedraal van Sint Paulus,
een Romeinse katholieke kathedraal, die
gebouwd is op de plek waar gouverneur
Publius naar eigen zeggen Sint Paulus
heeft ontmoet na de schipbreuk van de
laatste op de Maltezer kust. Vervolgens
gaan we naar het charmante dorp Rabat
waar we de catacomben van Sint Paulus
bezoeken, daterend uit 100 tot 400
na Christus.

Betreft de cruise ref. CAT.

Betreft de cruise ref. CAT.
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Betreft de cruise ref. CAT.
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NOTO

RAGUSA EN MODICA

SYRACUSE EN ORTIGIA

Prijs (transport + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 40 €
• bij reservatie aan boord: 53 €
DUUR: 4u30.
Vertrek per bus naar Noto, een oude
stad, die volledig werd heropgebouwd
na de aardbeving van 1693, middenin in
de baroktijd, in een tufsteen, die door de
zon honingkleurig is geworden en die
van de stad een van de meest elegante
van Sicilië maakt. U wandelt door het
historisch centrum bezoek aan de
kathedraal, die zich verheft boven het
einde van een grote en zeer brede trap;
de kathedraal heeft een harmonieuze en
gelijkmatige gevel.

Prijs (transport + gids + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 39 €
• bij reservatie aan boord: 52 €
DUUR: 5u.
Van de haven van Pozzallo gaat de
reis naar Ragusa, een stad met twee
gezichten. Dit is het moderne Ragusa,
dat werd opgebouwd na de aardbeving
van 1693, en Hybla Heraia, het oude
Ragusa van de Siculen, de Grieken en
de Byzantijnen. Door naar Modica, een
stad die sinds 2001 ingeschreven staat
op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO,
als een veelomvattende historische en
architectonische entiteit, die de direct
na de aardbeving van 1693 herbouwde
steden in de Val de Noto verenigt. Het
schitterend heropgebouwde Modica is
vandaag een dynamische en levendige
stad met ruim bemeten barokke kerken
met grote trappen ervoor, en huizen
in duizenden tinten oker, tegen elkaar
aangebouwd, samengedrongen op de
heuvels, zowel in de benedenstad als in
de bovenstad. Tijdens onze wandeling
houden we halt in een chocoladefabriek
voor een proeverij van chocolade,
waarvan het recept direct geïnspireerd
is op dat van de Azteken.

Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 52 €
• bij reservatie aan boord: 69 €
DUUR: 4u.
Syracuse, dat we nu bezoeken, was een
van de machtigste steden van de Griekse
oudheid en de stad van de beroemde
wiskundige Archimedes. U bezoekt het
archeologische park met een Romeins
amfitheater, een spectaculair in de
rots uitgehouwen Grieks theater en de
Latomie van het Paradijs met het Oor van
Dionysius en de Grot van de Touwslagers.
Dan volgt de oude stad op het eiland
Ortigia waar de eerste kolonisten zich
vestigden in 730 voor Christus. Hier valt
de tempel van Apollo te bewonderen, de
oudste Dorische tempel van Sicilië, het
plein van Archimedes met zijn elegante
maten, het Domplein op de plaats van de
oude Griekse citadel, en de kathedraal
die gebouwd is op de restanten van een
Griekse Dorische tempel, gewijd aan de
godin Athene.

Betreft de cruise ref. CAT.

Betreft de cruise ref. CAT.

Betreft de cruise ref. CAT.
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Onze excursies Cyprus in het Heilig Land
KLASSIEKE EXCURSIES

GALILEA EN HET MEER
VAN TIBERIAS
Prijs (transport + gids + middagmaal):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 106 €
• bij reservatie aan boord: 141 €
DUUR: 9u.
(waarvan ~4u verplaatsing H/T).
Vertrek met de autocar voor de excursie
naar Galilea en het meer van Tiberias, die
voor de Christenen staat voor de site van
de meeste basismythes die in de Bijbel
verteld worden. De excursie brengt u
eerst naar Kanaa (of Kafr Cana), waar
Jezus het mirakel van het water en de
wijn voltrok. Verder naar de Berg van
de zaligsprekingen, die een opmerkelijk
uitzicht biedt op het meer van Tiberias.
U bezoekt onder meer de Kerk van de
Zaligsprekingen. De weg naar Tabgha,
beschouwd als één van de mooiste en
meest serene heilige plaatsen van het
christendom. U ontdekt de kerk van de
Vermenigvuldiging van brood en vis en
daarna de kerk van Sint-Pieter. Verder naar
Kafarneum, het basiskamp van Jezus
tijdens zijn tijd in Galilea. Bezoek aan de
Synagoge en het huis van Sint-Pieter. De
weg naar de Jurdaan waar Jezus gedoopt
werd door Johannes de Doper.

JERUZALEM EN BETHLEHEM

KOURION EN KOLOSSI

LIMASSOL

(Transport + gids + middagmaal + inkom):
DUUR: 12u30.
(waarvan ~4u verplaatsing H/T).
We doorkruisen de heuvels van Judea.
In Jeruzalem ziet u de Olijfberg en de
kerk van Gethsemane. In de namiddag
bezoekt u Bethlehem, de stad van
David en Jacob en de Geboortekerk. We
keren terug naar Jeruzalem waar we de
oude stad verkennen. Na een bezoek
aan de kleurrijke markt waarop de drie
voornaamste godsdiensten (christendom,
jodendom en islam) gezamenlijk verte
genwoordigd zijn, trekken we naar de
kerk van het Heilig Graf, een heiligdom
met de plaats waar Jezus werd gekruisigd.
We gaan verder via de via Dolorosa tot
aan de Klaagmuur. Tenslotte staat ook
de Zionberg op het programma. Daar
vierde Jezus het paasfeest met zijn
apostelen. In de loop van de dag lunch
in een restaurant.

Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 36 €
• bij reservatie aan boord: 48 €
DUUR: 4u.
Vertrek naar de archeologische site
van Kourion, deze stad-koninkrijk
werd gesticht door de Grieken. Dit is
een van de meest indrukwekkende
bezienswaardigheden van Cyprus. Tussen
land en zee biedt het een prachtig uitzicht
over de baai van Episkopi. Bewonder
het Griekse theater van dichtbij en van
op de heuvel het uitzicht op de zee, het
theater werd gebouwd in de 2de eeuw
voor Christus en uitgebreid in de 2de eeuw
van onze jaartelling. Het verblijf Kolossi
Castle is een mooi voorbeeld van militaire
architectuur uit de dertiende eeuw waarin
de grote bevelhebber van de Ridders van
St. John en de Tempeliers gehuisvest
waren. Hier werd de Commanderie wijn
geboren. Aangekomen bij de oude haven
van Limassol kunt u het middeleeuwse
kasteel (buiten) bewonderen. Door de
straten van de oude stad, kunt u de
overdekte markt bereiken of gewoon
rusten op het terras van een cafe.

Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 31 €
• bij reservatie aan boord: 41 €
DUUR: 3u.
Vertrek voor het geleide bezoek aan
de oude stad van Limassol en zijn
Byzantijnse middeleeuwse kasteel. U
verkent het middeleeuwse kasteel van
de stad en de schaduwrijke tuinen. Het
gebouw dateert uit de 13de eeuw, werd
opgericht op de ruïnes van een Byzantijns
kasteel en kende talrijke verbouwingen
en afbraken tijdens de geschiedenis van
Cyprus. Het huisvest tegenwoordig het
middeleeuwse museum van Cyprus met
Ottomaans aardewerk, middeleeuwse
harnassen en voorwerpen uit het
dagelijkse leven uit de Byzantijnse tijd.
De ontvangstruimte van het kasteel was
de plaats waar Richard Leeuwenhart,
koning van Engeland in 1191 trouwde
met Bérangère van Navarra. Ook hier
riep de koning van Cyprus zichzelf tot
koning uit en maakte van zijn vrouw de
koningin van Engeland. Vrije tijd.

Nota: aangepaste outfit is vereis (lange broek
voor de mannen, benen en schouders bedekt
voor de dames).

Betreft de cruise ref. LIM (GRATIS).

Betreft de cruise ref. LIM.

Nota: aangepaste outfit is vereis (lange broek
voor de mannen, benen en schouders bedekt
voor de dames).

Betreft de cruise ref. LIM.

NAZARETH

NICOSIA EN KYRENIA

PAPHOS

(Transport + gids + inkom):
DUUR: 5u.
Vertrek voor het geleid bezoek aan
Nazareth. Verkenning van Nazareth via
de pittoreske heuvels van Galilea en de
historische vallei van Jezreel naar de
plaats waar aartsengel Gabriel aan Maria
bekendmaakte dat zij zou bevallen van
de Messias. Bezoek aan de Basiliek van
de Annunciatie, de grootste Romaanskatholieke kerk van het Midden-Oosten
en één van de meest heilige altaars
van de christelijke wereld. Verder naar
de orthodoxe kerk van Sint-Gabriel,
waarvan de crypte de put van Maria
vlakbij bevoorraadt, die u ook zult zien.
Daarna gaat u naar de kerk van Sint-Jozef,
gebouwd in 1914 op het terrein dat geacht
werd het atelier van timmerman Jozef
te zijn geweest.

Prijs (transport + gids + middagmaal
+ inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 109 €
• bij reservatie aan boord: 146 €
DUUR: 7u45.
De stad Nicosia is sinds de Middeleeuwen
de hoofdstad van het eiland. Hier
moet u vooral de oude kathedraal Sint
Sophia bezoeken waarvan de bouw
begonnen is in 1209 en voltooid in de
14e eeuw. Hier werden de koningen van
Cyprus gekroond, de Lusignans. Verder
naar Kyrenia. Daarna gaan we naar de
prachtige abdij van Bellapaïs gebouwd
in gotische stijl aan het einde van de
12e eeuw. Wij bezoeken het klooster, de
refter en de abdijkerk. Lunch onderweg.

Nota: aangepaste outfit is vereis (lange broek
voor de mannen, benen en schouders bedekt
voor de dames).

Betreft de cruise ref. LIM.

Prijs (transport + gids + inkom +
degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 40 €
• bij reservatie aan boord: 53 €
DUUR: 5u.
Vertrek vanuit Limassol per bus naar
Paphos. Onderweg wordt er gestopt
bij Petra Tou Romiou, de legendarische
geboorteplaats van Aphrodite-Cypria,
godin van de liefde en de schoonheid.
De reis gaat verder naar de stad Paphos
waar u twee belangrijke archeologische
vindplaatsen bezoekt in het park
van Kato Pafos, ingeschreven op de
Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Om
te beginnen de graven van de Koningen,
en vervolgens, vlak bij de haven, de
bekendste parel van het eiland, de
mozaïeken. Deze behoren bij de mooiste
van het hele Middellandse Zee-gebied.
Onder meer bezoekt u de huizen van
Dionysius, Theseus en Aion. Doorreizen
naar Geroskipou voor een bezoek aan
een Lokum-bedrijf plus proeverij.

Nota: verplicht identiteitsbewijs tijdens deze
excursie.

Betreft de cruise ref. LIM (GRATIS).

Betreft de cruise ref. LIM.
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Betreft de cruise ref. LIM.
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Onze excursies in Kroatië,
Griekenland, Albanië en Montenegro
KLASSIEKE EXCURSIES

BERAT EN APOLLONIA

BUTRINT

CORFU EN ACHILLEION

(Transport + gids + inkom + middagmaal):
DUUR: 9u30.
Weg naar Berat, een “openluchtmuseum”
met huizen die als het ware hangen op
de helling van een steile heuvel. Het
historisch centrum van Berat staat op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO en is een
zeldzaam, maar typisch voorbeeld van
de bouwstijl uit de Ottomaanse periode.
Lunch tijdens het bezoek. Vervolg naar de
grootste archeologische site van Albanië:
Apollonia. Deze beroemde antieke stad
werd opgericht in 600 voor Christus en
was de eerste stad om de naam van de
god Apollon te dragen. In de Romeinse
periode werd het een groot cultureel
centrum dankzij haar filosofieschool.
De imposante vestigingen van deze
rijke antieke stad vallen nog steeds te
bewonderen.

Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 29 €
• bij reservatie aan boord: 39 €
DUUR: 4u.
Vertrek van Saranda naar Butrint,
de eerste Albanese plaats die op de
werelderfgoedlijst van de UNESCO
geplaatst is. De archeologische vindplaats
toont in zijn huidige staat sporen van alle
perioden in het bestaan van de stad.
Tussen 1926 en 1936 stond de Italiaanse
archeoloog Luigi Ugolini aan het hoofd
van het archeologisch onderzoek in het
zuiden van Albanië met de nadruk op
Butrint waar hij blootlegde: de doopkapel,
het theater, de basiliek. De meest
opmerkelijke voorwerpen in het theater
van Butrint zijn het beeld van Apollo, de
godin van Butrint, de marmeren hoofden
van Zeus, het portret van Agrippina, het
hoofd van Livia en talrijke bijschriften in
Latijn en Grieks. Delen van de stad zijn
in de 5e eeuw voor Christus herbouwd.

Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig met uw cruise: 59 €
• bij reservatie aan boord: 79 €
DUUR: 3u30.
Vertrek met de autocar voor het bezoek aan de trekpleisters van het eiland Corfu.
U bezoekt eerst Achilleion, gebouwd in 1889-1891 op verzoek van keizerin Elisabeth
(beter bekend als “Sissi”) ter ere van haar Griekse lievelingsheld, Achilles. Het paleis in
neoklassieke stijl is gewijd aan Achilles en de Illias en is versierd, net zoals de tuinen,
met talrijke antieke standbeelden waaronder de “Stervende Achilles”, het symbool
van het verblijf. U zet het bezoek verder met autocar over het schiereiland Kanoni,
een uitzonderlijk mooie plaats. U kunt er het onvergetelijke zicht bewonderen met
alle tinten van blauw en groen, in de lucht, de zee en de natuur van Corfu. Vlakbij
Kanoni ligt een eiland waar het klooster van Vlacherna staat en het beroemde
eiland Pontikonissi (Muizeneiland) met de kerk van de Pantocrator. Volgens de
legende zou het muizeneiland het mythische schip van Ulysses zijn, dat Poseidon
in steen veranderde zoals Homeros in de Odyssee vertelt. Het bezoek eindigt met
een wandeling door de steegjes van de hoofdstad van het eiland Korfoe-stad, waar
de oude stad in een beperkte ruimte genesteld is, tussen twee burchten, omgeven
door wallingen. U ziet er onder meer de kerk van St Spyridon, het meest beroemde
monument van de stad, opgetrokken op het einde van de 16de eeuw. De binnenkant
zal u zeker bevallen met zijn vele byzantijnse iconen.

Betreft de cruise ref. DCA (GRATIS).

Betreft de cruise ref. DCA.

Betreft de cruise ref. DCA.

GJIROKASTRA

STARI BAR

TIRANA

Prijs (transport + gids + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 33 €
• bij reservatie aan boord: 44 €
DUUR: 5u.
Gjirokastra, ook wel de Stenen Stad
genoemd, is een van de meest
aantrekkelijke toeristenplaatsen in Albanië.
De stad ligt tegen de oostelijke helling
van de grote bergen en is opgebloeid
rond het kasteel uit de 4e eeuw, nu het
grootste kasteel van het land. Het meest
opvallende kenmerk van Gjirokastra is
het overvloedige gebruik van steen als
bouwmateriaal van de huizen, die lijken op
kleine forten, en de geplaveide straten die
naar de bazaar leiden. In het kasteel, dat u
bezoekt, is het wapenmuseum gevestigd
met een wapenverzameling van de
prehistorie tot de Tweede Wereldoorlog.
De gastronomie van Gjirokastra heeft ook
een goede reputatie, wat u zult merken
bij het proeven van lokale producten.

Prijs (transport + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 29 €
• bij reservatie aan boord: 39 €
DUUR: 3u.
De oude stad Bar, die gebouwd is door
de Byzantijnse keizer Justinianus in de
6e eeuw, ligt aan de voet van het Rumija
gebergte. U bezoekt de historische kern
van de stad met een aquaduct dat de
oude stad van water voorzag. Achter
de stadswallen vind u ook de kerken
Sint Catharina en Sint Veneranda, uit
respectievelijk de 14 e en de 15 e eeuw,
alsmede de restanten van de kerk van
Sint Nicolaas die gebouwd is in 1288. Vrije
tijd om in de stad te kuieren.

(Transport + gids + inkom):
DUUR: 5u.
Reis naar Tirana. Bij het bezoek aan het Nationaal Historisch Museum wordt u
ondergedompeld in de tumultueuze geschiedenis van Albanië. Het museum
geeft een boeiende kijk op de ontwikkeling van het land door de eeuwen heen.
Te voet verder naar het Skanderbegplein. In het midden staat een standbeeld
van Skanderbeg, een nationale held van Albanië, die talrijke Turkse invasies heeft
teruggedreven. Ten slotte een bezoek aan het oudste gebouw van Tirana, de Ethem
Bey moskee. De moskee uit de 13e eeuw was tientallen jaren lang gesloten onder
het communistische bewind, maar is sinds 1991 heropend. Heel bijzonder zijn de
fresco‘s en de zeldzame islamitische stillevens.
Nota: aangepaste outfit is vereis (lange broek voor de mannen, benen en schouders bedekt voor
de dames).

Betreft de cruise ref. DCA (GRATIS).

Betreft de cruise ref. DCA.

Betreft de cruise ref. DCA.
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CORDOBA

HET ZUIDEN
VAN EUROPA
SPANJE
Fascinerend Andalusië
BLZ.

34

PORTUGAL
De vallei van de Douro
BLZ.

42

ITALIË
De Po en de lagune
van Venetië
BLZ.
33

54

TARIEVEN
ALL IN

in verband gebracht met de

EUROPESE

REGELGEVING

UW CROISEUROPE VOORDELEN

• Exclusieve reisroutes
• Vaartocht in de baai van Cádiz
• Schip aangemeerd in de buurt van de toeristische centra van Sevilla
en Cádiz (op minder dan een kwartier loopafstand)
• Een uitzonderlijk klimaat in Zuid-Europa en een buitengewone helderheid
• Het grootste aantal beschermde natuurgebieden in Spanje
• Een historisch en artistiek erfgoed dat uniek is in de wereld
• Een gastronomie met producten van hoge kwaliteit
34
SEVILLA , PLAZA D’ESPANA

SPANJE

Fascinerend
Andalusië
PORTUGAL

De rivieren Guadalquivir en
Guadiana, verbonden door
de zee, weerspiegelen
alle contrasten van de regio,
tussen besneeuwde bergen,
woestijnen die de Far West
waardig zijn en zonovergoten
witte stranden.

SPANJE
GUADIANA

Cordoba
ALCOUTIM

VILA REAL DE
SANTO ANTONIO

SEVILLA
Park van
Doñana

Faro

EL PUERTO
DE SANTA MARIA

GUADALQUIVIR

ISLA
MINIMA

Granada

Jerez
CADIZ

Meer dan 300 dagen zon per jaar,
MIDDELLANDSE ZEE
een uitzonderlijk klimaat in Zuid-Europa
en een buitengewone helderheid ... De cruise
in Andalusië is zowel feestelijk als cultureel.
Andalusië, de zomerbestemming bij uitstek, heeft het grootste aantal
beschermde natuurgebieden in Spanje evenals een historisch en
artistiek erfgoed dat uniek is in de wereld.

ONS SCHIP IN ANDALUSIË
5 ANKERS

• MS La Belle de Cadix

KAJUIT

RESTAURANT

SALON / BAR
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GRANADA, ALHAMBRA

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. SXS_PP(2)

De betoverende landschappen en culturele s  
Sevilla, Càdiz, Faro, de rots van Gibraltar, Gra  
DAG 1 l SEVILLA
Mogelijkheid voor lijnvlucht (1) naar Sevilla.
Transfer(3) en inscheping om 18u. Welkomstcocktail
en voorstelling van de bemanning.
DAG 2 l SEVILLA • Cordoba • SEVILLA
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: bezoek aan Cordoba en de moskee.
DAG 3 l SEVILLA • CADIZ
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: bezoek aan Sevilla, ontdekking van het
Alcazar en de kathedraal.
DYNAMISCH: geleid bezoek aan Sevilla per fiets,
langsheen de mooiste monumenten van de stad
en bezoek aan het Alcazar, één van de oudste
paleizen van Europa.
In de namiddag varen we . Gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
Flamenco avond.

DAG 4 l CADIZ • Jerez • CADIZ
In de ochtend, Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: Jerez en
Ganaderia.
In de namiddag, voorgestelde facultatieve
excursies:
KLASSIEK: bezoek aan Cadiz en haar kathedraal.
DYNAMISCH: wandeling in Cadiz aan het water,
naar het San Sebastian fort en degustatie van
lokale producten.
Animatieavond.
DAG 5 l ALCOUTIM • VILA REAL (Portugal)
We varen de Guadiana op naar Alcoutim. Vrije
tijd. Vertrek van de cruise richting Vila Real de San
Antonio. Gezamenlijke facultatieve excursie voor
beide pakketten: excursie naar Faro, hoofdstad
van de Algarven en Tavira, contrast tussen stad,
visserswijk en herenhuizen. Avondshow fado aan
boord. ‘s Avonds vertrek van de cruise naar El
Puerto de Santa Maria. ‘s Nachts varen we.
DAG 6 l EL PUERTO DE SANTA MARÍA
ISLA MINIMA • SEVILLA
Aankomst vroeg in de ochtend. Voorgestelde
facultatieve excursies:
KLASSIEK: bezoek aan de bodega Osborne en
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CADIZ

wijndegustatie.
DYNAM I S C H : w a n d e l i n g i n S a n l u c a r d e
Barrameda door het Doñana Park, één van de
meest belangrijke natuurgebieden in Europa.
In de namiddag varen we naar Isla Minima. We
komen voorbij het Doñana park, geklasseerd
door UNESCO werelderfgoed “natuurlijke biosfeer
reservaat” en ook Sanlucar de Barrameda waar de
rivier in de Atlantische Oceaan uitkomt. Bezoek
een echte Andalusische haciënda in Isla Minima
gelegen langs de Guadalquivir, gevolgd door
een paardenshow. Na de show, cruise vertrek
naar Sevilla. Show van de bemanning. `s Nachts
varen we.
DAG 7 l SEVILLA • Granada • SEVILLA
Gezamenlijke inbegrepen excursie voor beide
pakketten: deze dag is gewijd aan Granada.
Deze stad dankt zijn prestige aan zijn Arabische
monumenten en vooral het Alhambra, een
waar paleis van duizend-en-één-nachten en het
Generalife, de zomerresidentie van de koningen.
Terugkeer aan boord. Gala-avond.
DAG 8 l SEVILLA
Ontscheping om 9u. Transfer(3) en terugvlucht(1).
Einde van onze diensten.

HET ZUIDEN VAN EUROPA

DE GUADALQUIVIR

Hoogtepunten
ALCOUTIM

  teden van Spanje en Portugal:
  nada en Cordoba
16 tot 23 • 23 tot 30 • 30/05 tot 6/06
6 tot 13 • 13 tot 20

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019

MOGELIJKHEID TOT LIJNVLUCHT OP ALLE DATA
MET VERTREK VAN BRUSSEL(1)
MEI
JUNI

• Ontdekking van Andalusië en de
Algarve in één enkele cruise
• Reis naar het hart van het
traditionele Spanje en Portugal
• Drie pareltjes van de gouden
Andalusische driehoek: Sevilla,
Córdoba en Granada
• Bezoek in een echte Andalusische
haciënda
• Alcoutim, het authentieke karakter
van een Portugees dorpje

5 ANKERS
Haven/haven (2)

SEPTEMBER 5 tot 12 • 12 tot 19 • 19 tot 26 • 26/09 tot 3/10

Mei, juni en september

Dubbele
kajuit

Eenpersoonskajuit

1299

1919 €

€

Optie

185 €
Bovendek
249 €
Transfer(3) luchthaven/haven/luchthaven 49 €
Tussendek

GOLF IN ANDALUSIË

IN OPTIE: 4 golfterreinen
• Inbegrepen: transfer heen/terug van de
aanmeerplaats tot het golf terrein, green fee,
Spanje heeft een uitgebreid netwerk
buggy, karretje (behalve bij Golf Hato Verde),
van prachtige golfterreinen. Met haar
het lunchpakket tijdens de golf dagen.
excellent klimaat tijdens het hele jaar en
•N
 iet inbegrepen: de chariot in golf Hato
de kwaliteit van haar terreinen, aangepast
Verde, het verhuur van materiaal, de verzeaan alle categorieën, is dit één van de beste
keringen, de bagagetoeslag indien u uw
bestemmingen om deze sport te beoefenen. eigen materiaal meebrengt.
REF. SXS_GOLF (tarief op anvraag)

Mogelijkheid vertrek van Brussel(1),
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

276 €

388 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

295 €

415 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • de excursie naar Granada • het bezoek aan
Isla Minima.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz. 266 • de vlucht(1)
van Brussel naar Sevilla H/T • de luchthaventaksen(1) • de
transfer(3) luchthaven/haven/luchthaven.
(1)	
Mogelijkheid tot lijnvlucht op alle data met vertrek van
Brussel. Beperkte plaatsen en onder voorbehoud van
beschikbaarheid op het moment van reservatie. Voor meer
details, gelieve u te wenden naar vervoer transport informatie
pagina’s 270 tot 272.
(2)	Formule haven/haven: inscheping in Sevilla op D1 om 17u en
ontscheping in Sevilla op D8 om 9u. Beperkt aantal plaatsen.
(3)	Prijs berekend vanaf de luchthaven van Sevilla. Geldig voor de
formule haven/poort en gegarandeerd voor minimaal 25 personen. Indien minder, privé-transfer, gelieve ons te raadplegen.
SEVILLA

JEREZ
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SEVILLA, PLAZA D’ESPANA

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. SHF_PP(2)

EXCLUSIEVE AANBIEDING

Andalusië: traditie, gastronomie en flam  
DAG 1 l SEVILLA
Lijnvlucht (1) naar Sevilla mogelijk. Transfer (3) en
inscheping om 17u. Voorstelling van de bemanning.
Welkomstcocktail. Vrije avond.

van Doñana, beschermd door de UNESCO als
“natuurreservaat van de Biosfeer” . Aankomst in
de loop van de avond in Cadiz. Ontdekking van
Cadiz “by night”.

DAG 2 l SEVILLA • Cordoba • SEVILLA
Bezoek aan Cordoba, de stad van de kaliefen.
Terug naar Sevilla.

DAG 4 l CADIZ • EL PUERTO DE SANTA MARIA
Excursie naar Jerez, met bezoek aan een
“ganaderia” (stierenfokkerij). In de namiddag,
geleid bezoek aan Cadiz. Gebouwd op een rots
en aan alle kanten omgeven door de zee, is dit
vestingstadje verbonden met het vasteland door
een smal strand. Afvaart van de cruise richting El
Puerto de Santa Maria. Flamencoshow aan boord.

DAG 3 l SEVILLA • CADIZ
Geleid bezoek te voet aan Sevilla. In de namiddag
vertrekt de cruise. We varen voorbij het Park

DAG 5 l EL PUERTO DE SANTA MARIA
ISLA MINIMA
Bezoek aan de bodega Osborne en wijndegustatie
met onze hostess. Navigatie naar Isla Minima.
Bezoek deze echte Andalusische haciënda
gelegen langs de Guadalquivir en paardenshow
in zijn privé-arena’s. Terug aan boord. Vertrek van
de cruise, naar Sevilla.

DAG 6 l SEVILLA • Granada • SEVILLA
Excursie naar Granada. De stad dankt zijn prestige
aan zijn Arabische monumenten, en vooral het
Alhambra, een waar paleis van duizenden- éénnacht en de Generalife, de zomerresidentie van
de koningen. Terug naar Sevilla.
DAG 7 l SEVILLA
Vrije tijd in Sevilla. In de namiddag, excursie in een
natuurpark met een bosgids. Van juni tot augustus,
excursie aan de park van Caravelles. Gala-avond.
DAG 8 l SEVILLA
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Transfer (3) en terugvlucht (1) . Einde van onze
diensten.
CRUISE

fitness,
ontspanning
en wellness
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8-DAAGSE / 7-NACHTEN • REF. SHF_SIEL

Van 14 tot 21 november 2019
Zie blz. 197.

CORDOBA

CRUISE FITNESS,
ONTSPANNING EN WELLNESS

HET ZUIDEN VAN EUROPA

DE GUADALQUIVIR

Hoogtepunten
PARK VAN CARAVELLES
????

  enco

• Alle excursies inbegrepen
• Het beste van Andalusië: Sevilla,
Córdoba, Granada en Cadiz
• Bezoek aan een stierenfokkerij
in Jerez
• Trekvogels spotten in een
natuurpark
• Bezoek aan het klooster van
Rabida en de haven van de
karvelen van Christoffel Columbus
(van juni tot augustus)
• Proeverij van streekproducten
in een bodega
ALL IN
aan boord
EXCURSIES
INBEGREPEN
SPECIALE FAMILIE AANBIEDING
IN JULI-AUGUSTUS REF. SHF_FAM
Prijs per persoon
Data 2019

5 ANKERS
Haven/haven(2)

Laagseizoen
Hoogseizoen

Dubbele
kajuit

Eenpersoonskajuit

1055 €
1239 €

1675 €
1859 €

Optie

185 €
249 €
(3)
Transfer luchthaven/haven/luchthaven 49 €

Tussendek
Bovendek
CADIZ

Vind de excursies gedetailleerd
 het einde van het hoofdstuk
aan
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • de excursie naar Granada • het bezoek aan
Isla Minima.

MOGELIJKHEID TOT LIJNVLUCHT OP ALLE DATA
MET VERTREK VAN BRUSSEL(1)
LAAGSEIZOEN
FEBRUARY 14 tot 21 • 21 tot 28 • 28/02 tot 7/03
MAART 7 tot 14 • 14 tot 21 • 21 tot 28 • 28/03 tot 4/04
JULI
4 tot 11 • 11 tot 18 • 18 tot 25 • 25/07 tot 1ste/08
AUGUSTUS 1 ste tot 8 • 8 tot 15 • 15 tot 22 • 22 tot 29
29/08 tot 5/09
NOVEMBER 7
 tot 14 • 14 tot 21

HOOGSEIZOEN
APRIL
4 tot 11 • 11 tot 18 • 18 tot 25 • 25/04 tot 2/05
MEI
2 tot 9 • 9 tot 16 (Feria)
JUNI
20 tot 27 • 27/06 tot 4/07
SEPTEMBER 5 tot 12
OKTOBER 3 tot 10 • 10 tot 17 • 17 tot 24 • 24 tot 31
31/10 tot 7/11

SPECIAL “FERIA”
8-DAAGSE / 7-NACHTEN • REF. SHF_FERIPP

De charmes van Andalusië
Vanaf 1239 € /pers.

(Formule haven/haven)

Zie gedetailleerd programma blz. 195.
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Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266 • de vlucht(1)
van Brussel naar Sevilla H/T • de luchthaventaksen(1) • de
transfer(3) luchthaven/haven/luchthaven.
(1)	
Mogelijkheid tot lijnvlucht op alle data met vertrek van
Brussel. Beperkte plaatsen en onder voorbehoud van
beschikbaarheid op het moment van reservatie. Voor meer
details, gelieve u te wenden naar vervoer transport informatie
pagina’s 270 tot 272.
(2)	
Formule haven/haven: inscheping Sevilla D1 om 17u en
ontscheping Sevilla D8 om 9u. Beperkt aantal plaatsen.
(3)	Transfer geldig voor een minimum van 25 personen. Onder bovenvermeld aantal, privé-transfer: gelieve ons te contacteren.

Onze excursies in Andalusië
“EXCURSIEPAKKET”: reserveer het pakket gelijktijdig met uw cruise en geniet van 5% korting. Uitsluitend van toepassing bij het boeken van uw cruise.
Enkel mits reservatie op voorhand.
U hebt de keuze uit volgende excursiepakketten:
• HET “KLASSIEKE” PAKKET: voor een ontdekking gericht op cultuur, architectuur en geschiedenis.
• HET “DYNAMISCHE” PAKKET: originele wandelingen, speciale bezoeken, proeverijen van producten.

KLASSIEKE EXCURSIES

BODEGA in
El Puerto de Santa Maria
Prijs (degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 21 €
• bij reservatie aan boord: 28 €
DUUR: +/- 2u.
Vertrek te voet begeleid door een
animatrice naar de wijnkelder Osborne.
Eén van de oudste wijnkelders uit de
regio die al sinds 1772 wijn produceert. De
mascotte van deze zaak is een enorme
zwarte stier. Degustatie* van 3 wijnen
met tapas.

CADIZ TE VOET

CADIZ EN KATHEDRAAL

CORDOBA

(Gids)
DUUR: 2u.
Vertrek te voet aan de pier om het bezoek
van Cadiz te beginnen. Het oude centrum
brengt al de typische wijken van de stad
samen, het bezit over prachtige barokke
kerken en elegante herenhuizen. U gaat
verder met het bezoek richting “Plaza de
Espana”. Het bezoek eindigt op de Plaza
de las Flores.

Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 29 €
• bij reservatie aan boord: 39 €
DUUR: +/- 3u.
Vertrek per autobus voor sightseeing in
Cadiz. De meest typerende buurten van
de stad zijn in het centrum te vinden:
prachtige barokke kerken, elegante
herenhuizen waarvan vele met een gevel
in delicate pasteltinten en smeedijzeren
balkons. Bezoek eveneens de kathedraal,
een prachtig bouwwerk in barokke en
neoklassieke stijl, waarvan de bouw 116
jaar duurde, wat de verscheidenheid aan
stijlen verklaart.

Prijs (transport + gids + inkom +
middagmaal):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 79 €
• bij reservatie aan boord: 106 €
DUUR: +/- 10u.
Vertrek met autocar uit Sevilla. De
glorieperiode van Cordoba begon in de
8ste eeuw toen de stad veroverd werd
door de Moren en er 300 moskeeën en
talrijke paleizen en publieke gebouwen
werden opgetrokken. De stad kon zo
rivaliseren met de pracht en praal van
Konstantinopel, Damascus en Bagdad.
In de 13de eeuw werd onder Ferdinand III
de Heilige de grote Moskee van Cordoba
omgevormd tot kathedraal en werden
ook nieuwe defensieve constructies
opgetrokken, onder meer het Alcazar
de los Reyes Cristianos en de toren en
het fort van Calahorra. Lunch in een
restaurant. Vrije namiddag. Terug aan
boord in Sevilla.

Betreft de cruise ref. SHF (INBEGREPEN).

Betreft de cruises ref. SXS / (INBEGREPEN
voor ref. SHF).

Betreft de cruise ref. SXS.

Betreft de cruises ref. SXS / (INBEGREPEN
voor ref. SHF).

FARO EN TAVIRA

FLAMENCO-AVOND

GRANADA

Prijs (transport + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 28 €
• bij reservatie aan boord: 38 €
DUUR: +/- 4u.
Vertrek met autocar naar Faro. Het
bezoek start met de kathedraal. Van haar
oorspronkelijke bouwstijl in de 13e/14e eeuw,
behield de Kerk van de Heilige Maagd,
in de 16e eeuw tot kathedraal verheven,
enkele architecturale elementen zoals de
klokkentoren en twee kapellen van de
kruising (bezoek van buitenaf). Daarna
gaan we op weg naar Tavira. De witte
muren, de Moorse poorten en daken zijn
typisch voor deze stad. De rivier Gilão
doorkruist deze charmante kuststad
met talrijke mooie bruggen, waarvan de
meest opmerkelijke de “Ponte Romana”
is met zijn 7 Romeinse bogen. Terugkeer
aan boord te Vila Réal de San Antonio.

Prijs (begeleiding + spektakel
+ drankje in Cadíz of Sevilla naargelang
de beschikbaarheid):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 37 €
• bij reservatie aan boord: 49 €
DUUR: 2u30.
Vertrek we te voet voor een flamencoavond. De flamenco is een kunst die
werd ontwikkeld door de zigeuners en
de Andalusische bevolking op basis van
een populaire folklore die gebaseerd is op
de diverse culturen die zich gedurende
de eeuwen in Spanje vestigden.

(Transport + gids + inkom + middagmaal)
DUUR: 14u30.
Vertrek vanuit Sevilla. Bezoek aan het
Alhambra, wat betekent “de rode”,
doordat de muren deze kleur krijgen
bij zonsondergang. Dit is één van de
belangrijkste monumenten van de
islamitische architectuur en het meest
belangrijke middeleeuwse Acropolis
van de mediterrane wereld. U gaat
verder met het bezoek van Generalife,
wat de zomerresidentie was van de
prinsen Nasrides, en zijn prachtige tuinen
ontworpen in de 14 de eeuw. Lunch in
het stadscentrum. Vrije tijd. Terugkeer
naar Sevilla.

Betreft de cruises ref. SXS / (INBEGREPEN
voor ref. SHF).

Betreft de cruises ref. SHF / SXS (INBEGREPEN).

HET KLOOSTER
VAN LA RABIDA en het park
van caravelles
(Transport + gids + inkom)
DUUR: 5 H.
Ver trek met de autocar voor het
geleid bezoek aan het klooster van la
Rabida. Hier werd Christoffel Columbus
opgevangen door de pater Peres. Dit
klooster was één van de twee tot drie
wereldwijd waar men de navigatie op
basis van de sterren bestudeerde. Daar
hield Christoffel Columbus halt voor zijn
vertrek naar Amerika. Daarna bezoekt u
het park van Caravelles waar u de replica’s
kunt zien van de karvelen van Christoffel
Columbus. Met de karvelen La Pinta en
La Niña en de kraak Santa Maria ontdekte
Christoffel Columbus Amerika in 1492.
Terug aan boord in Sevilla.
Van juni tot augustus wordt deze excursie
vervangen door het excursie naar het
natuurpark.

Betreft de cruise ref. SXS.

Betreft de cruise ref. SHF_ETE (INBEGREPEN).
* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.
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HET ZUIDEN VAN EUROPA

DE GUADALQUIVIR

ISLA MINIMA

JEREZ EN GANADERIA

(Bezoek + paardenshow)
DUUR: +/- 1u30.
Na het avondmaal, bezoek aan een
typische Andalousische haciënda. U
bezoekt er de ver-schillende gebouwen
met de mooie Andalousische patio en
u woont er een paardenspektakel bij in
de privé-arena, “la petite maestranza“
genaamd. Terugkeer aan boord.

Prijs (transport + gids + ganaderia):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 49 €
• bij reservatie aan boord: 66 €
DUUR: 5u.
Afvaart van El Puerto de Santa Maria naar
Jerez. Rondrit door Jerez, waarbij u de
kathedraal ziet die in 1695 gebouwd werd
op de oude moskee van Jerez evenals
de oude Kerk van El Salvador. Verder
ziet u ook het Alcazar, waar een groot
gedeelte van de primitieve constructie
werd bewaard. Deze vierkante bouw
is van Almohadische afkomst en werd
in de 12 de eeuw opgetrokken. U zet
uw bezoek verder in een “Ganaderia”
(stierenkwekerij). De Ganadería is bedoeld
om “moedige” stieren te verkrijgen voor
de corrida’s.

Betreft de cruises ref. SHF / SXS (INBEGREPEN).

NATUURPARK
en vogelobservatorium
(Transport + gids + inkom)
DUUR: 4 H.
Vertrek met de autocar vanuit Sevilla
naar een natuurpark waar u samen met
een bosgids een bezoek brengt. Hij toont
u een stukje ongerepte natuur dat zijn
eigenheid heeft weten te bewaren. U
bereikt een vogelobservatorium waar u
een aantal vogelsoorten kunt ontdekken.
Van juni tot augustus wordt deze excursie
vervangen door het bezoek aan het klooster
van Rabida en het park van Caravelles van
Christoffel Columbus.
Betreft de cruise ref. SHF (INBEGREPEN).

Betreft de cruises ref. SXS / (INBEGREPEN
voor ref. SHF).

SEVILLA
Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 47 €
• bij reservatie aan boord: 62 €
DUUR: 4u30.
Vertrek met autocar voor de excursie naar
Sevilla. We beginnen het bezoek met de
Plaza de España en daarna de wijk Santa
Cruz. Dit is de oude joodse buurt en ze
bevindt zich binnen de oude stadsmuren.
Ontdek daarna het Alcazar dat de koning
van Spanje huisvest. Het is één van de
oudste Koninklijke Paleizen van Europa.
U beëindigt dit volledige bezoek aan
Sevilla met zijn kathedraal, één van de
laatste in gotische stijl. Het gebouw werd
in de plaats van een almohade-moskee
opgetrokken om via een prestigieus
monument de welvaart te symboliseren
van de Andalusische hoofdstad.
Betreft de cruise ref. SXS.

SEVILLA TE VOET
(Gids + inkom)
DUUR: 2u30.

Ontdek deze prachtige stad en haar rijk
Arabisch verleden. De hoofdstad van
Andalusië herbergt een kostbare schat
van monumenten die geklasseerd zijn als
werelderfgoed van de UNESCO.
Betreft de cruise ref. SHF (INBEGREPEN).

DYNAMISCHE EXCURSIES

CADIZ, strandwandeling
tot aan het kasteel van San
Sebastian
Prijs (gids + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 24 €
• bij reservatie aan boord: 32 €
DUUR: 2u30 - 3u.
Wandeling aan het strand tot aan het
kasteel van San Sebastian. Deze Gaditaanse
vesting met rijk verleden bevindt zich
op een eilandje in één van de uithoeken
van La Caleta. Volgens de legende was
het hier dat de Tempel van Kronos zich
bevond. Een onregelmatig gevormde
versterkte muur omringt het kasteel
dat vroeger de noordflank van Cadiz
verdedigde. Dit kasteel met zicht op zee
werd voor verschillende films die in Cadiz
opgenomen werden als decor gebruikt
dankzij zijn unieke aspect. Terugkeer via de
historische kern van Cadiz en zijn typische
wijken waar een groot aantal elegante
landhuizen versierd is met voorgevels in
pastelkleuren en balkons die met sierlijk
smeedijzer afgewerkt werden.
Betreft de cruise ref. SXS.

FIETSTOCHT IN SEVILLA

WANDELTOCHT
SANLUCAR DE BARRAMEDA

Prijs (gids + inkom + fietsverhuur):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 48 €
• bij reservatie aan boord: 64 €
DUUR: 2u30 - 3u.
Elke deelnemer zal de fiets kunnen
kiezen die hem het best schikt voor deze
fietstocht in Sevilla. De hele ochtend lang,
fietsen we met een gids door de stad.
Sevilla wordt beschouwd als het paradijs
van de tweewielers en werd in 2013 als
4de beste stad ter wereld uitgeroepen om
te fietsen. De stad beschikt over 170 km
aan fietspaden.

Prijs (transport + gids + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 45 €
• bij reservatie aan boord: 60 €
DUUR: 5u.
Vertrek per autocar naar Sanlucar (ca.
25 km). Bij uw aankomst wordt u onthaald
door onze gids. Wandeling in het park
van Doñana. Dit pad vertoont geen
moeilijkheden en is voor elke wandelaar
geschikt. Het landschap en de flora zijn
typisch: zanddennen en eucalyptussen.
Tijdens deze tocht komen we dicht voorbij
de baai, waar u de volgens het seizoen
de kans zal hebben om trekvogels te
observeren. We komen voorbij een
gedeelte van de rivier waar zich ook
moerassen bevinden.

Parcours van ca. 15 km.
Betreft de cruise ref. SXS.

Betreft de cruise ref. SXS.
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DE VALLEI VAN DE DOURO

PORTUGAL

De vallei van
de Douro
Guimaraes
PORTO

REGUA

PINHAO
FERRADOSA

DOURO

LEVERINHO FOLGOSA

De Douro, 850 km lang,
ontspringt in Spanje op 2250 m
boven de zeespiegel en is
door de UNESCO erkend als
werelderfgoed sinds 2001.
De “gouden rivier” van Portugal
vertelt het prachtige liefdesverhaal
van de mens en de wingerd
op een fadomelodie. De
wijngaarden vormen
de grootste
aantrekkingskracht
van de vallei van de Douro. Lissabon
Het duurde tot twintig
eeuwen na de Romeinen
om deze architectuur van
terrassen en trappen aan te
leggen en de wijnstokken
te planten op hellingen waarvan
sommige tot 70° schuin zijn.

SENHORA
DA RIBEIRA
Coimbra

BARCA VEGA DE TERON
D’ALVA
Salamanca

PORTUGAL

SPANJE

De Douro is een rustige rivier in de oversteek van Castilië.
Vijf dammen vormen een attractie van de rivier en zorgen voor een rustpunt:
Crestuma, Carrapatello, de hoogste van Europa, met een hoogteverschil van
35 m, Regua, Valeria en Pocinho accentueren de loop van de rivier.

TARIEVEN
ALL IN

in verband gebracht met de

EUROPESE

REGELGEVING

UW CROISEUROPE VOORDELEN

• Stroomopwaartse vaartocht op de Douro van de oceaan tot de Spaanse grens
• Een van de mooiste canyons van Europa met adembenemende
landschappen die alleen vanaf de rivier te zien zijn!
• De vallei van de Douro, die als werelderfgoed erkend is door de UNESCO
• De schoonheid van en verwondering bij de wilde rivierlandschappen
• De schitterende kleuren van de wijngaarden in de herfst
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PORTO

ONZE SCHEPEN OP DE DOURO
5 ANKERS

• MS Gil Eanes
• MS Miguel Torga
• MS Amalia Rodrigues

KAJUIT (MS GIL EANES)

ZONNEDEK MET ZWEMBAD (MS MIGUEL TORGA)

SALON / BAR (MS GIL EANES)

4 ANKERS

• MS Fernao de Magalhaes
• MS Infante don Henrique
• MS Vasco de Gama

KAJUIT (MS VASCO DE GAMA)

RESTAURANT (MS INFANTE DON HENRIQUE)
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SALON / BAR (MS VASCO DE GAMA)

Hoogtepunten
• Zacht klimaat van de Douro

???????

PINHAO

Ontdekking van de mooiste
Portugese steden(1) :
• Vila Réal en de Franse tuinen van
La Casa de Mateus
• Porto, de parel van Portugal
• Guimarães en zijn middeleeuwse
centrum
• Folkloristische show aan boord

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. POB_PP

Porto en de Dourovallei
DAG 1 l PORTO
Inscheping om 17u. Voorstelling van de bemanning,
welkomstdrank. Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: uitstap op
ontdekking van het verlichte Porto per autocar.
DAG 2 l PORTO • REGUA
We varen in de voormiddag. Gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
geleid bezoek aan Lamego. Dansavond.
DAG 3 l REGUA • PINHAO • PORTO ANTIGO
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: op ontdekking van Solar de Mateus in
Vila Real. In de namiddag varen we. Animatieavond.
DAG 4 l PORTO ANTIGO • PORTO
‘s Morgens varen we, voorgestelde facultatieve
excursies:
KLASSIEK: op ontdekking in Porto, één van de
oudste steden van Europa, waar het centrum
geklasseerd is als UNESCO werelderfgoed.

(2)

ALL IN
aan boord

DYNAMISCH: ontdek Porto via de tramlijn die gaat
tot de monding van de Douro, een ware reis terug
in de tijd. Degustatie van lokale producten.
Vrije avond.
DAG 5 l PORTO • Guimaraes
Vrije voormiddag in Por to. Voorgestelde
facultatieve excursies:
KLASSIEK: bezoek aan Guimaraes.
DYNAMISCH: wandeling langsheen de Atlantische
Oceaan tot aan Vila Nova de Gaïa en degustatie.
Gala-avond, gevolgd door een folklorische avond.
DAG 6 l PORTO
Ontbijtbuffet aan boord, ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

Prijs per persoon
Data 2019

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

Maart: 20 • 20 • 21 • 26
April: 1ste • 1ste
Oktober: 26
November: 1ste • 11 • 13

649 €

775 €

Eenpersoonskajuit

1048 €

1225 €

Optie
Tussendek
135 €
Bovendek
170 €
Suite
170 €
Transfer(3) luchthaven/haven/luchthaven

145 €
180 €
180 €
49 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel(4),
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

164 €

231€

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

162 €

227€

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE
REF. PLI_PP

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • folklore avond.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.

Cruise
met verlenging
naar Lissabon

(1) Facultatieve excursies.
(2)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.
(3) Transfer geldig voor een minimum van 25 personen. Onder
bovenvermeld aantal, privé-transfer: gelieve ons te contacteren.
(4) Mogelijkheid tot lijnvlucht met vertrek van Brussel. Voor meer
details, gelieve u te wenden naar vervoer transport informatie
pagina’s 270 tot 272.

Vanaf 969 € /pers.

(Formule haven/haven)

LISSABON

Vraag ons naar het gedetailleerde programma.

PORTO “BY NIGHT”
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Het aantal aanlegplaatsen langs de Douro is beperkt, daarom is
het mogelijk dat de schepen naast elkaar moeten aanmeren.
Aankomsttijden aan de haltes en de volgorde van excursies kan
worden gewijzigd.

HET ZUIDEN VAN EUROPA

DE VALLEI VAN DE DOURO

Hoogtepunten
SALAMANCA
????

• Het beste van de Douro in 6 dagen
• Een originele manier om Portugal
en Spanje te ontdekken
Kennismaking(1):
• Porto, stralende en kleurrijke stad
• Vila Réal en de Franse tuinen van
La Casa de Mateus
• Salamanca, gouden stad en bron
van kennis
• De wijnroute, een uniek
landschap, door de UNESCO
uitgeroepen tot werelderfgoed

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. POF_PP/POF_PPETE(2)

Porto, de vallei van de Douro
en Salamanca
DAG 1 l PORTO
Inscheping om 17u. Welkomstdrankje en voorstelling
van de bemanning. Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: uitstap op
ontdekking van het verlichte Porto per autocar.

SPECIALE FAMILIE AANBIEDING
IN JULI-AUGUSTUS REF. POF_FAMPP

DAG 2 l PORTO • REGUA
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Porto, één van de
oudste steden van Europa, waarvan het centrum
geklasseerd is als werelderfgoed van UNESCO.
DYNAMISCH: ontdek Porto via de tramlijn die gaat
tot de monding van de Douro, een ware reis terug
in de tijd. Degustatie van lokale producten.
In de namiddag varen we. Animatieavond.

Prijs per persoon
Data 2019

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

799 €

April: 3 • 7 • 18 • 30
Oktober: 18 • 21

DAG 3 l REGUA • PINHAO • VEGA DE TERON
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: ontdekking van de tuinen van het solar
de Mateus. Spaanse avond.
DAG 4 l BARCA D’ALVA • Salamanca
SENHORA DA RIBEIRA
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: ontdekking van Salamanca, haar
atypische kathedraal en haar fameuze universiteit
daterend van 1218: één van de oudste van de
wereld.
DYNAMISCH: ontdekking van Salamanca per fiets.
Gala-avond.

(3)

ALL IN
aan boord

PORTO

DAG 5 l SENHORA DA RIBEIRA
FERRADOSA • FOLGOSA • LEVERINHO
Gezamenlijke facultatieve excursie voor
beide pakketten: uitstap naar de “Porto-wijnen”.
Navigatie in de namiddag. Folkloreavond aan
boord.
DAG 6 l LEVERINHO • PORTO
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u in
Porto. Einde van onze diensten.

915 €

Eenpersoonskajuit

1209 €

1365 €

Dubbele kajuit

Mei: 5 • 17 • 29
Juni: 3 • 3 • 15 • 22 • 27
September: 7 • 19 • 24
Oktober: 6 • 9
Juli: 2 • 4 • 14 • 19
23 • 31
Augustus: 2 • 12 • 14 • 17
18 • 19 • 23

849 €

979 €

Eenpersoonskajuit

1259 €

1429 €

Dubbele kajuit

775 €

885 €

Eenpersoonskajuit

1185 €

1335 €

135 €
170 €
170 €

145 €
180 €
180 €
49 €

Optie
Tussendek
Bovendek
Suite

Transfer(4) luchthaven/haven/luchthaven
Mogelijkheid vertrek van Brussel(5),
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET

Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

200 €

281€

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

222 €

313 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • de folklore avond.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266
(1) Facultatieve excursies.
(2) Ref. POF_PPETE: verschillend programma van mei tot augustus.
(3)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.
(4) Transfer geldig voor een minimum van 25 personen. Onder
bovenvermeld aantal, privé-transfer: gelieve ons te contacteren.
(5) Mogelijkheid tot lijnvlucht met vertrek van Brussel. Voor meer
details, gelieve u te wenden naar vervoer transport informatie
pagina’s 270 tot 272.

DE VALLEI VAN DE DOURO
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Het aantal aanlegplaatsen langs de Douro is beperkt, daarom
is het mogelijk dat de schepen naast elkaar moeten aanmeren.
Aankomsttijden aan de haltes en de volgorde van excursies kan
worden gewijzigd.

Hoogtepunten
???????

LISSABON

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. POI_PP/POI_PPETE(2)

Lissabon, Porto en de vallei van de Douro
DAG 1 l Lissabon
Op het einde van de dag, installatie in het hotel 3*
in Lissabon.
DAG 2 l Lissabon
‘s Morgens, geleid bezoek aan Lissabon. ‘s
Namiddag, panoramische rondrit per autocar.
DAG 3 l Lissabon • Coimbra • PORTO
Bezoek aan Coimbra. Inscheping in Porto om
17u. Welkomstdrankje en voorstelling van de
bemanning. Gezamenlijke facultatieve excursie
voor beide pakketten: uitstap op ontdekking van
het verlichte Porto per autocar.
DAG 4 l PORTO • REGUA
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Porto, één van de
oudste steden van Europa, waarvan het centrum
geklasseerd is als werelderfgoed van UNESCO.
DYNAMISCH: ontdek Porto via de tramlijn die gaat
tot de monding van de Douro, een ware reis terug
in de tijd. Degustatie van lokale producten.
In de namiddag varen we. Animatieavond.

DAG 5 l REGUA • PINHAO • VEGA DE TERON
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: op ontdekking van Solar de Mateus in
Vila Real. ‘s Namiddag varen we. Spaanse avond.
DAG 6 l BARCA D’ALVA • SENHORA DA RIBEIRA
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: ontdekking van Salamanca, haar
atypische kathedraal en haar fameuze universiteit
daterend van 1218: één van de oudste van de
wereld.
DYNAMISCH: ontdekking van Salamanca per fiets,
met haar oude stad en kathedraal.
Gala-avond.
DAG 7 l SENHORA DA RIBEIRA • FERRADOSA
FOLGOSA • LEVERINHO
Gezamenlijke facultatieve excursie voor
beide pakketten: uitstap naar de “Porto-wijnen”.
Navigatie in de namiddag. Folkloreavond.
DAG 8 l LEVERINHO • PORTO
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

• Een originele manier om Portugal
te ontdekken
• Inclusief : verlenging “Lissabon Coimbra” - 3-daagse / 2 nachten
• Bezoek aan Lissabon, de
Portugese hoofdstad en Coimbra,
de beroemde universiteitsstad
• Porto(1), met zijn trapvormige
steegjes en zijn azulejos
• De wijnhuizen van Vila Nova de Gaia(1)
• Salamanca(1) en zijn beroemde
universiteit
• De kronkelige wijngaardroute(1)
ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

1069 €

April: 1ste • 16

1249 €

Eenpersoonskajuit

1664 €

1869 €

Dubbele kajuit

Mei: 3 • 27
Juni: 1ste • 13 • 25
September: 17 • 22
Oktober: 4 • 7

1139 €

1299 €

Eenpersoonskajuit

1734 €

1919 €

Dubbele kajuit

Juni: 30
Juli: 2 • 12 • 31
Augustus: 17 • 21

1039 €

1219 €

Eenpersoonskajuit

1634 €

1839 €

135 €
170 €
170 €

145 €
180 €
180 €
49 €

Optie
Tussendek
Bovendek
Suite

Transfer(3) luchthaven/haven/luchthaven
Mogelijkheid vertrek van Brussel(4),
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET

Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

200 €

281€

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

222 €

313 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • het volpension in een 3* hotel in Lissabon
van het diner van D1 tot het ontbijtbuffet van D3 • de
excursies van Lissabon en Coimbra • de folkloreavond.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2) Ref. POI_PPETE: verschillend programma van mei tot augustus.
(3)	Transfer geldig voor een minimum van 25 personen. Onder bovenvermeld aantal, privé-transfer: gelieve ons te contacteren.
(4) Mogelijkheid tot lijnvlucht met vertrek van Brussel. Voor meer
details, gelieve u te wenden naar vervoer transport informatie
pagina’s 270 tot 272.

COIMBRA, UNIVERSITEIT
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Het aantal aanlegplaatsen langs de Douro is beperkt, daarom
is het mogelijk dat de schepen naast elkaar moeten aanmeren.
Aankomsttijden aan de haltes en de volgorde van excursies kan
worden gewijzigd. De gesproken talen tijdens de excursies door
de gids zijn enkel Frans of Engels. Voor alle andere talen, moet dit
op voorhand aangevraagd en gereserveerd worden. Mogelijk mits
toeslag en afhankelijk van de beschikbaarheid.

HET ZUIDEN VAN EUROPA

DE VALLEI VAN DE DOURO

Hoogtepunten
????PINHAO

EXCLUSIEVE AANBIEDING
8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. POC_PP(2)

De Douro, de ziel van Portugal
DAG 1 l PORTO
Lijnvlucht(1) naar Porto, transfer(3) en inscheping
om 17u. Voorstelling van de bemanning en
welkomstcocktail. Vrije avond.

DAG 5 l BARCA D’ALVA • FERRADOSA
PINHAO
In de voormiddag varen we. Vertrek voor de
excursie “Portowijnen” en degustatie. Gala-avond.

DAG 2 l PORTO • REGUA
Geleid bezoek aan Porto en wijndegustatie in Vila
Nova de Gaia. In de voormiddag varen we.

DAG 6 l PINHAO • PORTO
Geleid bezoek aan Lamego. In de namiddag varen
we naar Porto. Fado-avond.

DAG 3 l REGUA • PINHAO • VEGA DE TERON
Excursie naar Vila Real, stad waar religieuze
architectuur zeer gevarieerd is, en wandeling door
de tuinen van Casa de Mateus. In de namiddag
varen we. Flamenco-avond.

DAG 7 l PORTO
Vrije voormiddag in Porto. Excursie naar Aveiro.
Folklore-avond.

DAG 4 l VEGA DE TERON • Salamanca
BARCA D’ALVA
Excursie naar Salamanca met lunch. Ontdekking
van de stad en haar atypische kathedraal en haar
fameuze universiteit daterend van 1218, één van
de oudste van de wereld. Terugkeer aan boord.
Animatieavond.

• De hoogtepunten van de vallei
van de Douro
Alle excursies inbegrepen:
• Porto, een stad aan zee, waar
cultuur en traditie samenkomen
• De Franse tuinen van La Casa
de Mateus
• Salamanca, betoverende
Spaanse stad
• Wijnroute van Porto, de oudste
wijnstreek ter wereld
• Lamego en het mooiste barokke
heiligdom van Portugal
• Aveiro, “het Portugese Venetië”
• Flamenco-, fado-, en
folkloristische avonden aan boord
ALL IN
aan boord

DAG 8 l PORTO
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Transfer (3) en terugvlucht (1) . Einde van onze
diensten.

EXCURSIES
INBEGREPEN
Prijs per persoon
Data 2018/2019
4 ANKERS
5 ANKERS
Benedendek

November 2018:
5•5•9
Maart 2019: 19 • 20
25 • 25 • 27 • 27 • 31
Oktober 2019: 25 • 26
28 • 30 • 31
November 2019: 4
6•7

Dubbele kajuit

1099 €

1245 €

Eenpersoonskajuit

1614 €

1865 €

180 €
250 €
250 €

195 €
265 €
265 €
49 €

Optie
Tussendek
Bovendek
Suite

Transfer(3) luchthaven/haven/ luchthaven
Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren

Vind de excursies gedetailleerd
 het einde van het hoofdstuk
aan
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • de excursies vermeldt in het programma •
de flamenco, fado en folklore avond aan boord.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz. 266 • de vlucht(1)
van Brussel tot Porto H/T • de luchthaventaksen(1) • de transfer(3) luchthaven/haven/luchthaven.
(1)	Mogelijkheid tot lijnvlucht met vertrek van Brussel. Voor meer
details, gelieve u te wenden naar vervoer transport informatie
pagina’s 270 tot 272.
(2)	Formule haven/haven: inscheping in Porto D1 om 17u,
ontscheping in Porto D8 om 9u. Beperkt aantal plaatsen.
(3)	Transfer geldig voor een minimum van 25 personen. Onder bovenvermeld aantal, privé-transfer: gelieve ons te contacteren.
Het aantal aanlegplaatsen langs de Douro is beperkt, daarom
is het mogelijk dat de schepen naast elkaar moeten aanmeren.
Aankomsttijden aan de haltes en de volgorde van excursies kan
worden gewijzigd.
LAMEGO

49

???????
PORTO

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. POP/POP_PP(2)

Van Porto naar Spanje,
de vallei van de Douro en Salamanca
DAG 1 l PORTO
Lijnvlucht(1) naar Porto, transfer(5) en inscheping
om 17u. Welkomstdrank en voorstelling van de
bemanning. Gezamenlijke facultatieve excursie
voor beide pakketten: uitstap per autocar op
ontdekking van het verlichte Porto.
DAG 2 l PORTO • REGUA
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK op ontdekking in Porto, één van de
oudste steden van Europa, waar het historisch
centrum geklasseerd is als UNESCO werelderfgoed.
DYNAMISCH: ontdek Porto via de tramlijn die gaat
tot de monding van de Douro, een ware reis terug
in de tijd. Degustatie van lokale producten.
In de namiddag varen we. Dansavond of vrije avond
in Regua.
DAG 3 l REGUA • VEGA DE TERON
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: uitstap naar Vila Real. In de namiddag
varen we. Flamencoavond.

DAG 4 l BARCA D’ALVA • Salamanca
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: ontdekking van de stad en haar
atypische kathedraal en haar fameuze universiteit
daterend van 1218, één van de oudste van de wereld.
DYNAMISCH: ontdekking van Salamanca per fiets.
Animatieavond.
DAG 5 l BARCA D’ALVA • FERRADOSA
PINHAO
In de voormiddag varen we. Gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
uitstap naar de “Porto-wijnen”. Gala-avond aan
boord.

KLASSIEK: Ontdekking van Guimarães.
DYNAMISCH: wandeling langs de Atlantische
Oceaan tot aan Villa Nova de Gaïa en wijndegustatie.
Folklore avond.
DAG 8 l PORTO
Ontscheping om 9u. Terugvlucht(1). Einde van onze
diensten.

DAG 6 l PINHAO • PORTO
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: geleid bezoek aan Lamego. In de
namiddag varen we. Fadoavond.
DAG 7 l PORTO
‘s Morgens, vrije tijd in Porto. Vrije namiddag of
voorgestelde facultatieve excursies:

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. PPH_PP(2)
DAG 1 l PORTO
Lijnvlucht(7) naar Porto. Transfer(5) en inscheping
om 17u. Welkomstdrank en voorstelling van
de bemanning. Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: uitstap per
autocar op ontdekking van het verlichte Porto.
DAG 2 l PORTO
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Porto.
DYNAMISCH: Porto per tram en bezoek aan het
Portugese trammuseum.

Vrije namiddag of mogelijkheid tot transfer per
rabello naar het stadscentrum. Fadoavond.
DAG 3 l PORTO • REGUA
In de voormiddag, vrije tijd of voorgestelde
facultatieve excursies:
KLASSIEK: ontdekking van Guimaraes
DYNAMISCH: wandeling langs de Douro.
In de namiddag varen we. Dansavond of vrije
tijd in Regua.
DAG 4 l REGUA • VEGA DE TERON
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide

pakketten: Vila Real en de tuinen van het Solar
de Mateus.
In de namiddag varen we. Flamencoavond.
DAG 5 l BARCA D’ALVA • Salamanca
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: ontdekking van Salamanca en haar
atypische kathedraal.
DYNAMISCH: ontdekking van de oude stad van
Salamanca per fiets.
Animatieavond.
DAG 6 l BARCA D’ALVA • FERRADOSA
PINHAO
In de voormiddag varen we. Gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
uitstap naar de “Porto-wijnen” en degustatie.
Gala-avond.
DAG 7 l PINHAO • PORTO
Gezamenlijke facultatieve excursie voor
beide pakketten: geleid bezoek aan Lamego.
Folkloreavond aan boord.

VALLEI VAN DE DOURO
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DAG 8 l PORTO
Ontbijtbuffet aan boord en ontscheping om
9u. Transfer(5) en terugvlucht(7). Einde van onze
diensten.

HET ZUIDEN VAN EUROPA

DE VALLEI VAN DE DOURO

Hoogtepunten
• Volledige ontdekking van de vallei
van de Douro
• Bedwelmende escapades tussen
wijngaarden en rivieren
• Traditioneel erfgoed, keuken,
dans en zingen
• Porto(4) en zijn tram
• Salamanca(4) te voet of per fiets
• Guimaraes(4) en zijn middeleeuwse
centrum
(3)

ALL IN
aan boord

????
SALAMANCA

SPECIALE FAMILIE AANBIEDING
IN JULI-AUGUSTUS REF. POP_FAM
FORMULE MET CHARTERVLUCHT(1) H/T PARIJS/PORTO
EN BRUSSEL/PORTO OP BEPAALDE DATA - REF. POP/POP_PP
Formule haven/haven mogelijk op alla data mits beperkte beschikbaarheid.
Optioneel vertrek van Brussel(6): 99 € toeslag per persoon.
1ste tot 8 • 8 tot 15 • 15 tot 22 (WANDEL) • 22 tot 29

APRIL

29/04 tot 6/05

MEI

6 tot 13 • 13 tot 20 • 20 tot 27 • 27/05 tot 3/06

JUNI

3 tot 10 • 10 tot 17 • 17 tot 24 • 24/06 tot 1ste/07

JULI

1 tot 8 • 8 tot 15 • 15 tot 22 • 22 tot 29 • 29/07 tot 5/08

AUGUSTUS 5 tot 12 • 12 tot 19 • 19 tot 26 • 26/08 tot 2/09
SEPTEMBER 2 tot 9 • 9 tot 16 • 16 tot 23 • 23 tot 30

30/09 tot 7/10

OKTOBER 7 tot 14 • 14 tot 21 • 21 tot 28

ste

Prijs ALL IN per persoon
Data 2019
REF. POP

4 ANKERS
Met vlucht (1) Haven/haven (2)
Dubbele kajuit

1385 €

April en vanaf
16 oktober

1900 €

Mei, juni, september
en van 1ste tot 15
oktober

1585 €

2100 €

4 tot 11 • 6 tot 13 • 8 tot 15 • 11 tot 18 • 12 tot 19
13 tot 20 • 15 tot 22 • 19 tot 26 • 20 tot 27 • 22 tot 29
23 tot 30 • 26/04 tot 3/05 • 27/04 tot 4/05

AUGUSTUS 3 tot 10 • 4 tot 11 • 5 tot 12 • 7 tot 14 • 10 tot 17

3 tot 10 • 4 tot 11 • 10 tot 17 • 11 tot 18 • 17 tot 24

SEPTEMBER 4 tot 11 • 6 tot 13 • 7 tot 14 • 12 tot 19 • 13 tot 20

18 tot 25 • 22 tot 29 • 24 tot 31 • 25 tot 1ste/06
27 tot 3/06 • 31/04 tot 7/06

JULI

1750 €

Dubbele kajuit

MOGELIJKHEID TOT LIJNVLUCHT VAN BRUSSEL(7) - REF. PPH_PP

JUNI

1235 €

Eenpersoonskajuit

1299 €

Juli en augustus

MEI

1534 €

Dubbele kajuit

Vertrekken vanuit Brussel

APRIL

1019 €

Eenpersoonskajuit

1 ste tot 8 • 7 tot 14 • 8 tot 15 • 8 tot 15 • 14 tot 21
15 tot 22 • 15 tot 22 • 20 tot 27 • 21 tot 28 • 22 tot 29
27/06 tot 3/07 • 28/06 tot 4/07 • 29/06 tot 5/07

11 tot 18 • 17 tot 24 • 23 tot 30 • 24 tot 31
28/09 tot 4/10 • 30/09 tot 6/10 • 31/09 tot 7/10

14 tot 21 • 20 tot 27 • 21 tot 28 • 27/09 tot 4/10
28 tot 5/10 • 29 tot 6/10

OKTOBER 4 tot 11 • 5 tot 12 • 11 tot 19 • 12 tot 19 • 14 tot 21

18 tot 25 • 19 tot 26 • 21 tot 28 • 23 tot 30

989 €

Eenpersoonskajuit

1814 €
REF. PPH_PP (2)

1504 €

4 ANKERS
5 ANKERS
Haven/haven (2)
Dubbele kajuit

1019 €

April en vanaf
18 oktober

1339 €

Eenpersoonskajuit

1534 €

1959 €

Dubbele kajuit

1235 €

Mei, juni, september
en van 4 tot 14 oktober

1525 €

Eenpersoonskajuit

1750 €

2145 €

Dubbele kajuit

5 tot 12 • 6 tot 13 • 7 tot 14 • 9 tot 16 • 12 tot 19

989 €

Juli en augustus

13 tot 20 • 16 tot 23 • 19 tot 26 • 20 tot 27 • 24 tot 31
26/07 tot 2/08 • 27/07 tot 3/08 • 28/07 tot 4/08

1299 €

Eenpersoonskajuit

1504 €

1919 €

Optie
Tussendek
150 €
Bovendek
185 €
Suite
185 €
Transfer(5) luchthaven/haven/luchthaven
Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren

160 €
200 €
200 €
49 €

EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma
DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

CRUISE

& GASTRONOMIE

373 €

281€

396 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • de flamenco, fado en folkloreavonden
aan boord. REF. POP: de vlucht(1) naar Porto H/T • de
luchthaventaksen(1) (79 € - tarief 2018) • de transfer(1)
luchthaven/haven/luchthaven.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266. REF PPH_PP:
de vlucht(7) van Brussel naar Porto H/T • de luchthaventaksen(7) • de transfer(5) luchthaven/haven/luchthaven.

GUIMARAES

CROISI
CYCLO

265 €

WANDEL
CRUISES

Vanaf 1475 € /pers.

FAMILIE EN WANDELINGEN
CRUISE
CRUISES / 7-NACHTEN • REF. ROP_PP
8-DAAGSE

Gedetailleerde programma zie blz. 173.

De
vallei van de Douro, een gereserveerde natuur
CRUISE
MUZIEK

Een
cruise die de plezier van wandeltochten combineert met
& WIJNuniekeCRUISE
ontdekkingen.
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(1) Vlucht uit Parijs, op bepaalde datums; vlucht van Brussel met
een toeslag van 99 € per persoon, voor meer details verwijzen we
u naar de informatiepagina’s 270 tot 272. (2) Formule haven/haven
(ref. POP_PP/PPH_PP): inscheping in Porto D1 om 17u en ontscheping
in Port D8 om 9u. Beperkt aantal plaatsen. (3) Aangepaste kajuit
beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van
de datum van uw cruise. (4) Facultatieve excursies. (5) Transfer
geldig voor een minimum van 25 personen. Onder bovenvermeld
aantal, privé-transfer: gelieve ons te contacteren. (6) De geplande
vertrekken van Brussel zijn gegarandeerd mits min 80 passagiers. Indien dit minimum niet wordt bereikt, zal u een ander
voorstel met trein of vliegtuig worden gedaan. (7) Mogelijkheid
tot lijnvlucht vanuit Brussel. Voor meer details, gelieve u te wenden naar vervoer transport informatie pagina’s 270 tot 272.
Het aantal aanlegplaatsen langs de Douro is beperkt, daarom
is het mogelijk dat de schepen naast elkaar moeten aanmeren.
Aankomsttijden aan de haltes en de volgorde van excursies kan
worden gewijzigd.

Onze excursies in Portugal
“EXCURSIEPAKKET”: reserveer het pakket gelijktijdig met uw cruise en geniet van 5% korting. Uitsluitend van toepassing bij het boeken van uw cruise.
Enkel mits reservatie op voorhand.
U hebt de keuze uit volgende excursiepakketten:
• HET “KLASSIEKE” PAKKET: voor een ontdekking gericht op cultuur, architectuur en geschiedenis.
• HET “DYNAMISCHE” PAKKET: originele wandelingen, speciale bezoeken, proeverijen van producten.

KLASSIEKE EXCURSIES

AVEIRO

DE WIJNROUTE VAN PORTO

(Transport + gids)
DUUR: 2u.
Aveiro wordt ook wel het “Venetië van
Portugal” genoemd en staat bekend als
de Portugese hoofdstad van het zout, het
wordt omgeven door moerassen, meren
en lagunes en wordt gedomineerd door
het centraal kanaal dat door de stad
stroomt. Deze kleine middeleeuwse stad
is gebouwd op de lagune en kende in
de 15de en de 16de eeuw een opmerkelijke
ontwikkeling als zeehaven dankzij de
kabeljauwvangst. Aveiro heeft nog
enkele halvemaanvormige schepen, de
moliceiros. Vandaag vertegenwoordigen
Aveiro en zijn omgeving een zeer
belangrijke industriële regio waar
men nog zout extraheert, waar er
scheepswerven zijn, mechanische
industrie, siderurgie, cellulosefabrieken,
porselein, keramiek en visvangst. De
universiteit is één van de belangrijkste
van Portugal.

Prijs (transport + gids + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 38 €
• bij reservatie aan boord: 51 €
DUUR: 4u.
Vertrek vanuit Ferradosa. Bewonder
deze ongelooflijke wijngaard, die zich
kilometers langs de Douro tot aan de
Spaanse grens uitstrekt, en hoofdzakelijk
in terrasbouw is aangelegd. We gaan naar
San Salvator do Mondo en Sao Joao da
Pesqueira, kleine dorpjes gelegen in de
wijngaarden van de vallei “Rio Torto”.
In Sao Joao da Pesqueira heeft u de
mogelijkheid het centrale met bogen
versierde plein te bezoeken, alsook de
kapel en de witte huizen met balkon.
Tijdens een stop in een quinta (wijnkelder)
kunt u proeven* van de beroemde Porto.
Terug aan boord in Pinhao of Folgosa.

FIGUEIRA DE CASTELO
RODRIGO
(Transport + gids + inkom)
DUUR: 3u30.
Oprijzend op een rots in het midden van
een bebouwde vlakte heeft dit charmante
dorp met smalle gerestaureerde straatjes
al zijn authenticiteit behouden. U bezoekt
het kasteel en het etnografisch museum.
Prachtig uitzicht over de vallei.
Betreft de cruise ref. ROP (INBEGREPEN).

GUIMARAES
Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 36 €
• bij reservatie aan boord: 48 €
DUUR: 4u.
Vanuit Porto gaat u met de autocar
naar de steden Guimaraes en Braga.
Bezoek te voet aan Guimaraes. U ziet
er ook de kathedraal met elementen
uit verschillende architecturale stijlen:
romaans, gotisch, renaissance en barok.
Daarna gaat u naar Braga, de “Portugese
Rome“. Terug aan boord in Porto.
Paleis gesloten op 1 mei en Pasen.
Betreft de cruises ref. PLI / POB / POP / PPH /
(INBEGREPEN voor ref. ROP).

Betreft de cruises ref. POF / POI / POP / PPH /
(INBEGREPEN voor ref. POC / ROP).

Betreft de cruise ref. POC (INBEGREPEN).

LAMEGO

PORTO

PORTO “by night”

SALAMANCA

Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 33 €
• bij reservatie aan boord: 44 €
DUUR: 4u.
Vertrek met de autocar uit Regua naar
Lamego. U ziet er het heiligdom van
Nossa Senhora dos Remedios waarvan
de gevel dateert uit de 18 de eeuw. De
witte crepi toont de elegante rondingen
in graniet en domineert de trap met
gekruiste leuningen, versierd met azulejos
en tal van bogen. De eerste steen van
het gebouw werd op 14 februari 1750
gelegd en leidde daarop tot een tempel
die van boven de 700 treden de stad
domineerde en een prachtig zicht biedt
op de in nevel gehulde bergen. Terug
aan boord in Regua.

Prijs (transport + gids + inkom +
degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 38 €
• bij reservatie aan boord: 51 €
DUUR: 4u.
Vertrek met de autocar van Villa Nova
de Gaia, vlak voor de grote stad Porto
en ervan gescheiden door de Douro en
de beroemde Dom Luis-brug, gebouwd
tussen 1881 en 1886 door ingenieur
Théophile Seyrig, leerling van Gustave
Eiffel. Verder met het bezoek aan het
Beursplein en het een bezoek aan de
Sao Francisco-kerk, ook “gouden kerk”
genoemd. U keert via de Dom Luis-brug
opnieuw terug naar Vila Nova de Gaia
waar u een van de beroemde wijnkelders
van de stad bereikt. Een van de andere
glories van Porto is dat het zijn naam gaf
aan de beroemde wijnen die over de hele
wereld gedronken worden. Bezoek aan
een wijnkelder en degustatie*.

Prijs (transport + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 22 €
• bij reservatie aan boord: 29 €
DUUR: 1u - 1u 30.
Geniet van de schoonheid van een
van de oudste steden van Europa, als
werelderfgoed geklasseerd door de
UNESCO tijdens een rondrit met de
autocar. Porto, wereldwijd bekend bij
wijnliefhebbers, ligt aan de monding van
de “rio Douro”. Deze “stad van graniet” is
uitgestrekt over nauwe straatjes tussen
de heuvels en de meanders van de
rivier. U houdt natuurlijk halt om een
bezoek te brengen aan het station van
Sao Bento, beroemd omwille van zijn
beroemde azulejos. Deze keramieken
tegels vormen grote fresco’s die de grote
momenten vertellen uit het verleden van
de stad of die traditionele beelden uit het
Portugese leven tonen.

Prijs (transport + gids + inkom +
middagmaal) :
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 68 €
• bij reservatie aan boord: 91 €
DUUR: 10u - 11u.
Vertrek met de bus naar Salamanca,
waar u stadsgidsen ver voegd. U
ontdekt de stad te voet. U bezoekt de
kathedraal waar de opeenvolgende
uitbreidingen een combinatie van stijlen
heeft gecreëerd, gaande van late gotiek
tot de barok via de renaissancestijl.
Bezoek de universiteit die zijn deuren
opende in 1218, één van de oudste
universiteiten ter wereld, ook wel
“Escuelas Mayores” genoemd. Vanuit de
beglaasde vestibule kunt u de prachtige
bibliotheek bewonderen met rekken vol
manuscripten en oude publicaties uit de
19de eeuw. Lunch in een restaurant. Vrije
tijd om in de stad te gaan wandelen.
Terugkeer aan boord.

Betreft de cruises ref. PLI / POB / POP / PPH /
(INBEGREPEN voor ref. POC).

Betreft de cruises ref. PLI / POB / POF / POI /
POP / PPH.

Betreft de cruises ref. PLI / POB / POF / POI /
POP / PPH / (INBEGREPEN voor ref. POC / ROP).

Betreft de cruises ref. POF / POI / POP / PPH /
(INBEGREPEN voor ref. POC / ROP).

* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.
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HET ZUIDEN VAN EUROPA

DE VALLEI VAN DE DOURO

VILA REAL EN DE TUINEN VAN HET SOLAR DE MATEUS
Prijs (transport + gids + inkom + degustatie):
• reserveer gelijktijdig met uw cruise: 44 €
• bij reservatie aan boord: 59 €
DUUR: 4u.
Vertrek met de autocar naar Vila Real, een klein stadje met talrijke gebouwen.
Panoramische tour, gevolgd door een proeverij van “Cristas de Galo”, lokaal
gebak. Maak kennis met het Solar de Mateus (buitenkant), het mooiste en meest
verbazingwekkende landgoed van het noorden van Portugal. Wandeling in de
prachtige tuin vol buxus en hagen. Terug aan boord.
Betreft de cruises ref. PLI / POB / POF / POI / POP / PPH / (INBEGREPEN voor ref. POC / ROP).

DYNAMISCHE EXCURSIES

PORTO PER TRAM EN BEZOEK AAN HET PORTUGESE
TRAMMUSEUM

SALAMANCA PER FIETS
Prijs (gids + transport + fietsverhuur
+ inkom + middagmaal):
• r eserveer gelijktijdig
met uw cruise: 88 €
• bij reservatie aan boord: 118 €
DUUR: 10u - 11u.
Vertrek per autocar met onze animatrice
naar Salamanca. Deze Spaanse stad per
fiets verkennen maakt uw stadsrit uniek,
zoveel is zeker! Met uw gids fiets u langs
de oevers van de rivier de Tormes en
ontdekt u vervolgens de oude binnenstad
van Salamanca, door de UNESCO als
werelderfgoed erkend. U bezoekt de
grandioze gotische kathedraal en de
beroemde universiteit daterend uit 1218
en één van de oudste ter wereld. Lunch
in het restaurant. Vrije tijd om in de stad
te kuieren. Terug aan boord.

Prijs (gids + transport + inkom + degustatie + tram):
• r eserveer gelijktijdig met uw cruise: 42 €
• bij reservatie aan boord: 56 €
DUUR: 4u.
Vertrek per autocar vanuit Vila Nova de Gaia tot aan het stadscentrum van Porto.
Daar gaat u aan boord van de tram van Porto voor een aangename ontdekking
van de stad. Hij brengt u tot aan de monding van de Douro. Tijdens het bezoek
houden we halt aan het trammuseum - Museu do Carro Electrico - dat ingericht is
in de vroegere thermo-elektrische centrale die zich langs de Douro rivier bevindt.
Het museum zal u door de tijd doen reizen, want u krijgt een overzicht van meer
dan een eeuw geschiedenis van de stad. Het herbergt een rijke collectie trams
en diverse vervoermiddelen die vroeger in Porto gebruikt werden. We ronden de
tocht af in de oude binnenstad van Porto met een proeverij van lokale specialiteiten.
Terugkeer met de bus.
Betreft de cruises ref. PLI / POB / POF / POI / POP / PPH.

Betreft de cruises ref. POF / POI / POP / PPH.

WANDELING LANGS
DE DOURO
Prijs (gids + transport + degustatie):
• r eserveer gelijktijdig
met uw cruise: 29 €
• bij reservatie aan boord: 39 €
DUUR: 3u.
Vertrek in autocar tot aan de monding van
de Douro. We wandelen met onze gids
langs de kust van de Atlantische Oceaan
om daarna via Sao Pedro de Afurada
langs de Douro te flaneren. We genieten
van een adembenemend uitzicht over
de stad Porto en haar welbekende wijk
Ribeira. Daarna begeven we ons naar Vila
Nova de Gaia waar de wijnkelders (“chais”)
van Porto zich bevinden. Bezoek aan de
kelders gevolgd door een wijnproeverij*.
We keren te voet terug naar de kade
Quebrantoes.
Betreft de cruises ref. PLI / POB / POP / PPH.

* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.
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UW CROISEUROPE VOORDELEN
• Vaartocht in de Venetiaanse lagune
• Schip aangemeerd in de buurt van het San Marcoplein
• Ontdek Venetië in alle vrijheid of neem deel aan de vele bezoeken
die worden aangeboden
• Uitzonderlijke prijs-kwaliteitsverhouding
• Het carnaval van Venetië met zijn kleurrijke traditionele kostuums
• De steden van Veneto die als werelderfgoed erkend zijn door de UNESCO
54
VENETIË, GROOT KANAAL

ITALIË

Venetië
en zijn lagune
Verona
Padua
VENETIË

Tijdens de cruise in de lagune
CHIOGGIA
van Venetië zult u aanleggen
POLESELLA
PO
op een paar honderd meter
van het iconische San Marcoplein
Ferrara
ITALIË
om te genieten van een weergaloos
uitzicht op de in de 5e eeuw gestichte
Bologna
stad die zich uitstrekt over niet minder dan
118 eilandjes. Een reis in het hart van Venetië en de
lagune, die sinds 1987 als werelderfgoed erkend zijn door
de UNESCO, is een lust voor het oog en de smaakpapillen.

Murano
Burano
TAGLIO DI PO

ADRIATISCHE
ZEE

Venetië is immers een openluchtmuseum met een buitengewone
geheel van architecturale meesterwerken die de creaties
van de grootste kunstenaars ter wereld herbergen. Laat u van
het Dogenpaleis tot de eilanden van de lagune, Burano en Murano,
veroveren door een uitgebreid programma dat u het beste van de
ambachtelijke tradities tot de lekkernijen van de Italiaanse gastronomie aanbiedt.
Ontdek ook Bologna, Padua, Ferrara en Verona: elk van deze steden
verbergt mysteries en is het waard om er halt te houden!

ONS SCHIP IN VENETIË
4 ANKERS

• MS Michelangelo

KAJUIT

SALON / BAR

RESTAURANT
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Hoogtepunten
• Ontdek Venetië en Veneto
REF. VEN

VENETIË

• De bijzondere sfeer van de
grachtenstad
• De Venetiaanse ambachten,
bezoek aan een gondel- en
maskerfabriek(1)
• Het Dogenpaleis(1)
REF. VSI

TWEE BEZOEKEN INBEGREPEN:
• Ferrara, stad uit de renaissance
• Burano en Murano, betoverende
eilanden van de lagune

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. VEN_PP

De schatten van Venetië
DAG 1 l VENETIË
Inscheping om 18u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstdrank. Diner aan boord. Vrije avond.
DAG 2 l VENETIË • Burano en Murano
VENETIË
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan het Dogenpaleis en
aan het San Marcoplein.
DYNAMISCH: Venetië in de voetsporen van
Casanova, het Dogenpaleis en mysterieuze
gangen. Cruise in de lagune. ‘s Namiddags,
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: de eilanden van de lagune: Burano en
Murano. Terugkeer aan boord.

DAG 3 l VENETIË
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: geleid bezoek aan een gondelfabriek,
en een maskerfabriek. Vrije namiddag in Venetië
en vrije avond.
DAG 4 l VENETIË • CHIOGGIA (of omgeving)
VENETIË
Cruise naar Chioggia. ‘s Namiddags, Gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
geleid bezoek aan Padua, stad van Sint Antonius.
Terugkeer aan boord in Venetië. Gala-avond.
DAG 5 l VENETIË
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. VSI_PP

Venetië, de lagune
en de delta van de Po in Italië
DAG 1 l VENETIË
Inscheping om 18u. Voorstelling van de bemanning.
Welkomstdrank. Vrije avond in Venetië.
DAG 2 l VENETIË • CHIOGGIA • Padua
TAGLIO DI PO • POLESELLA
‘s Morgens varen we naar Chioggia. In de
namiddag, Gezamenlijke facultatieve excursie
voor beide pakketten: geleid bezoek aan Padua,
stad van Sint Antonius.
Terug aan boord in Taglio di Po (2) . Voor de
personen die de excursie niet mee doen: transfer
naar de badplaats Sottomarina (mogelijk om te
zwemmen). Vrije tijd en terugkeer aan boord in
Taglio di Po. Geanimeerde avond.
DAG 3 l POLESELLA • Ferrara • Verona
TAGLIO DI PO
‘s Morgens, Gezamenlijke inbegrepen excursie
voor beide pakketten: bezoek aan Ferrara. In de
namiddag, voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: bezoek aan Verona, de arenas of de
Giusti tuinen.
DYNAMISCH: ontdek Verona per fiets en bezoek
aan de Giusti tuinen.
Terugkeer aan boord in Polesella en afvaart naar
Taglio di Po.
DAG 4 l TAGLIO DI PO
CHIOGGIA (of omgeving) • VENETIË
Vertrek per autocar(2) van al de passagiers naar
Chioggia om vrij de prachtige stad Adria te

bezoeken. Verder naar Chioggia. Even vrije tijd. In
de namiddag cruise naar Venetië. Voorgestelde
facultatieve excursies:
KLASSIEK : geleid bezoek aan het Dogenpaleis en
aan het San Marcoplein.
DYNAMISCH: Venetië in de voetsporen van
Casanova, het Dogenpaleis en mysterieuze
gangen.
Vrije avond.
DAG 5 l VENETIË • Burano en Murano
VENETIË
In de voormiddag, Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: de eilanden van
Burano en Murano. Vrije namiddag in Venetië.
Gala avond.
DAG l VENETIË
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

• Padua, stad van de heilige
Antonius(1)
ALL IN
aan boord
SPECIALE FAMILIE AANBIEDING
IN JULI-AUGUSTUS REF. POP_FAMPP
Prijs per persoon
Data 2019
REF. VEN_PP

CARNAVAL
Februari: 23 • 27
Maart: 3
Maart: 7 • 11 • 15 • 19 • 23
27 • 31
April: 4 • 14 • 24
Oktober: 17 • 21 • 25 • 29
Mei: 4 • 14 • 24
Juni: 3 • 13 • 23
September: 7 • 17 • 27
Oktober: 7
RRF. VSI_PP

CRUISE

CRUISE FITNESS,
ONTSPANNING EN WELLNESS
6-DAAGSE / 5-NACHTEN • REF. VSI_PPSIEL

Van 12 tot 17 augustus 2019
Zie blz. 197.

699 €

979 €

589 €

869 €

639 €

919 €

4 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

Juli: 3 • 8 • 13 • 18 • 23 • 28
Augustus: 2 • 7 • 12 • 17
22 • 27
Optie
Bovendek
Suite

755 €

1090 €

REF. VEN

REF. VSI

110 €
110 €

120 €
120 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
REF. VEN
REF. VSI

174 €
147€

245 €
207€

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
REF. VEN

fitness,
ontspanning
en wellness

4 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

REF. VSI

172 €
151€

243 €
213 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266. REF. VSI : de excursies naar Ferrara, Murano en Burano.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	
De passagiers zullen niet aan boord kunnen blijven gedurende de navigatie tussen Chioggia en Taglio di Po en
omgekeerd.
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HET ZUIDEN VAN EUROPA

VENIETIÊ EN ZIJN LAGUNE

Hoogtepunten
VENETIË, RIALTO
???? BRUG

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. VEB_PP

Venetië, de eilanden
van de lagune en de Po
DAG 1 l VENETIË
Inscheping om 18u. Voorstelling van de bemanning.
Welkomstcocktail. Vrije avond in Venetië.
DAG 2 l VENETIË • Burano en Murano
VENETIË
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan het Dogenpaleis en
aan het San Marcoplein.
DYNAMISCH: Venetië in de voetsporen van
Casanova, het Dogenpaleis en mysterieuze gangen.
In de namiddag, Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: de eilanden van
de lagune: Burano en Murano.

• Grote Venetiaanse paleizen
bij de Romeinse overblijfselen
van Verona: een mozaïek van
ongeëvenaarde rijkdom
• Cruise door de lagune van Venetië
• Venetië en zijn mysteries(1)
• Bologna en zijn smaken(1)
• Verona, stad van de kunst
en de liefde(1)

DAG 6 l CHIOGGIA (of omgeving) • VENETIË
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: bezoek aan het Castellobuurt. We
ontdekken er het geheime Venetië.
DYNAMISCH: ontdek te voet de wijk Dorsoduro,
het enige deel dat op het vaste land gebouwd is.
In de namiddag is er vrije tijd. Gala-avond.
DAG 7 l VENETIË
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019

4 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

April: 8 • 18 • 28

929 €

1354 €

Mei: 8 • 18 • 28
Juni: 7 • 17 • 27
September: 1ste • 11 • 21
Oktober: 1ste • 11(3)

969 €

1394 €

Optie

DAG 3 l VENETIË • CHIOGGIA (of omgeving)
TAGLIO DI PO
Cruise naar Chioggia. Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: geleid bezoek
aan Padua, stad van Sint Antonius.
Ondertussen vaart het schip naar Taglio di Po(2).
Voor de mensen die de excursie niet gereserveerd
hebben, is er een transfer voorzien van Chioggia
naar Taglio Di Po. Een stop in Adria wordt voorzien.
Vrije tijd.

Bovendek

140 €

Suite

140 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

DAG 4 l TAGLIO DI PO • POLESELLA
Cruise naar Polesella. In de namiddag, Gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
op ontdekking naar de smaken van Bologna.
Terugkeer aan boord in Polesella. Animatieavond.

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

307€

432 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

301€

424 €

DAG 5 l POLESELLA • TAGLIO DI PO
CHIOGGIA (of omgeving)
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: Ferrara. Het is een opmerkelijk
voorbeeld van een stad uit de Renaissance waar
het historisch centrum ongeschonden bewaard
is gebleven. In de namiddag, Voorgestelde
facultatieve excursies:
KLASSIEK: bezoek aan Verona, de arenas of de
Giusti tuinen.
DYNAMISCH: ontdek Verona per fiets en bezoek
aan de Giusti tuinen. Ondertussen vaart het schip
naar Chioggia(2). Vrije tijd.

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.

CROISI
CYCLO
CRUISE

& GASTRONOMIE

WANDEL
CRUISES

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.

Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266
(1) Facultatieve excursies.
(2)	De passagiers zullen niet aan boord kunnen blijven gedurende de navigatie tussen Chioggia en Taglio di Po en
omgekeerd.
(3)	
Wandelcruise ref. RVE_PP. Vraag voor het gedetailleerde
programma.

VENETIË, SAN MARCOPLEIN

FAMILIE EN WANDELINGEN
CRUISE
CRUISES

7-DAAGSE / 6-NACHTEN • REF. RVE_PP(3)

Vanaf 1295 € /pers.
Gedetailleerde programma zie blz. 178.

Venetië,
de eilanden van de lagune en de Po,
CRUISE
MUZIEK
& WIJN en trektochten
cruise
op de mooiste paden van Venetië.
CRUISE
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Onze excursies in Italië
“EXCURSIEPAKKET”: reserveer het pakket gelijktijdig met uw cruise en geniet van 5% korting. Uitsluitend van toepassing bij het boeken van uw cruise.
Enkel mits reservatie op voorhand.
U hebt de keuze uit volgende excursiepakketten:
• HET “KLASSIEKE” PAKKET: voor een ontdekking gericht op cultuur, architectuur en geschiedenis.
• HET “DYNAMISCHE” PAKKET: originele wandelingen, speciale bezoeken, proeverijen van producten.

KLASSIEKE EXCURSIES

DE SMAKEN VAN BOLOGNA

FERRARA

Prijs (gids + transport + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 59 €
• bij reservatie aan boord: 79 €
DUUR: 2u30 - 3u.
Vertrek per autocar vanuit Polesella tot
Bologna. Uw gids brengt u naar de Grote
markt (La Piazza Maggiore), het hart van de
stad met zijn prachtige Neptunusfontein,
de scheve torens “ Torre degli Asinelli en
Garisenda ”. Daarna begeven we ons
naar de beroemde “quadrilatero”. Deze
oude middeleeuwse markt in het hartje
van het historische centrum moet u
zeker bezoeken. Het is hier, in het café
de la Corte in de buurt van het prachtige
Santo Stefano plein, dat u de typische
streekproducten zal kunnen proeven.

Prijs (transport + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 38 €
• bij reservatie aan boord: 51 €
DUUR: 4u.
Vertrek met de autocar naar Ferrara. Het
bezoek brengt u naar de middeleeuwse
steden van de stad. U bezoekt het oude
Joodse ghetto, de kathedraal met zijn
indrukwekkende Romaanse gevel en
het kasteel Estense (buitenkant) dat
werd gebouwd tijdens de Renaissance.
Panoramische rondrit met autocar.

GONDELFABRIEK
EN MASKIERFABRIEK
Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 53 €
• bij reservatie aan boord: 71 €
DUUR: 4u 15.
U zal e en e erste stop langs e en
gondelfabriek maken , waar u de
authentieke technieken van de constructie
van deze bark zal ontdekken. Ze was
oorspronkelijk het normaal gebruikte
vervoersmiddel van de inwoners van het
eiland. In de 18de eeuw telden we meer
dan 14000 gondels, maar vandaag zijn
het er nog maar 400. Daarna zal u het
atelier van de carnavalsmaskers bezoeken.
Het symbool van Venetië sinds 1271,
oorspronkelijk waren de maskers zwart,
maar door de eeuwen heen zijn de vormen
veranderd en zijn ze kleurrijker geworden.

Betreft de cruises ref. VEB / (INBEGREPEN
voor ref. VSI).

Betreft de cruise ref. VEB / (INBEGREPEN
voor ref. RVE).

Betreft de cruise ref. VEN.

MURANO EN BURANO
Prijs (privé boot + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 35 €
• bij reservatie aan boord: 47 €
DUUR: 4u.
De Venetiaanse lagune, gecreëerd door
het estuarium van 3 rivieren en van de
Adriatische zee gescheiden door een
dunne zandbank, is ongeveer 52 km
lang. De twee belangrijkste eilanden
in het noorden zijn Murano en Burano.
De boottocht begint aan de pier van
Cornoldi. U kunt deze beide eilanden
bezoeken. Murano, het eiland waar glas
wordt gemaakt, biedt de bezoekers de
mogelijkheid om een glasblazer aan het
werk te zien. Het volgende eiland dat u
bezoekt, is dat van Burano, bekend om
zijn kantproductie. Teneinde de productie
van traditioneel kantwerk te behouden
werd een school opgericht.
Betreft de cruises ref. VEB / VEN /
(INBEGREPEN voor ref. RVE / VSI).

PADUA

VENETIË, Dogenpaleis

VERONA en de arena’s

Wijk Castello in VENETIË

Prijs (transport + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 44 €
• bij reservatie aan boord: 59 €
DUUR: 5u.
Vertrek met de autocar uit Chioggia
naar Padua, beter bekend als de stad
van Sint-Antonius. U begint met een
rondrit door de stad met de autocar,
daarna bezoekt u de Sint-Antoniuskerk,
een enorme basiliek met byzantijnse
koepels en minaretten. Hier bevindt
zich het graf van Sint-Antonius. Op de
square voor de kerk kan iedereen het
bronzen standbeeld uit de 15 de eeuw
van Donatello bewonderen. Wandeling
in het stadcentrum en vrije tijd.

Prijs (gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 51 €
• bij reservatie aan boord: 68 €
DUUR: 2u.
Het bezoek begint met een historische
en artistieke inleiding tot Venetië met
het San Marcoplein daarna bewondert
u de beroemde San Marco-kathedraal
(buitenkant ), het Dogenpaleis, de
verblijfplaats van de hertogen van Venetië
en zetel van de Venetiaanse regering van
de 9de eeuw tot de val van de Republiek
in 1797. Het huidige paleis, dat zowel aan
de binnenkant als aan de buitenkant rijk
versierd is, uit de 14de eeuw. Het wordt
door velen als het mooiste ter wereld
beschouwd. Een bezoek bovenaan de
beroemde gouden trap geeft u een
prachtig zicht op de schilderijen van
Tintoretto en Veronese, om te wandelen
in de grote adviesruimte en op het balkon
van waar u een prachtig zicht hebt.

Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 60 €
• bij reservatie aan boord: 80 €
DUUR: 6u.
Vertrek met autocar. Het bezoek begint
met een rondrit door de stad: u rijdt de
stad binnen via de Porte Palio. Vanop de
Nieuwe brug, verkent u de stad te voet in
het gezelschap van uw gids en u krijgt de
gelegenheid een bezoek te brengen aan
het huis van Julia (buitenkant). Daarna
wandelt u via de Mazzini-straat tot het
Amfitheater voor een kort bezoek.
Vrije tijd.

Prijs (gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 36 €
• bij reservatie aan boord: 48 €
DUUR: 3u30.
Een wandeling doorheen de “calli” nodigt
u uit kennis te maken met de verborgen
meesterwerken van Venetië. U bezoekt
de binnenkant van de kerk Santa Maria
Formosa, in byzantijnse stijl, daarna Heilige
Maria van het Mirakel, een juweeltje uit de
Venetiaanse Renaissance en tenslotte de
kerk van San Giovanni en Paolo, waarvan
de binnenkant een indrukwekkende reeks
grafmonumenten van de Dogen bevat. Op
de terugweg bewondert u de kerk van San
Zaccaria (buitenkant), gebouwd tussen de
gotische en renaissance stijl. Daarna komt u
langs de kerk van de Heilige Maria van het
Medelijden (buitenkant), die in 1346 werd
gesticht en een weeshuis was voor meisjes.

Betreft de cruises ref. VEB / VEN / VSI /
(INBEGREPEN voor ref. RVE).

In geval van sluiting van de Arena en in juliaugustus, bezoek de prachtige Italiaanse
tuinen Giusti gemaakt in 1570 door Auguste
Giusti.
Betreft de cruises ref. VEB / VSI /
(INBEGREPEN voor ref. RVE).

Als de boot niet aangemeerd is aan de
7 Martelarenkaai, voorzie dan een supplement
H/T van ongeveer 20 €/pers. voor de vaporetto.
Aan boord te betalen.

Betreft de cruises ref. VEB / VEN / VSI /
(INBEGREPEN voor ref. RVE).

Betreft de cruise ref. VEB / (INBEGREPEN
voor ref. RVE).

58

HET ZUIDEN VAN EUROPA

VENIETIÊ EN ZIJN LAGUNE

DYNAMISCHE EXCURSIES

VENETIË en de buurt
Dorsoduro

VENETIË, in het voetspoor
van “Casanova”

VERONA PER FIETS
en de Giusti-tuinen

Prijs (gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 26 €
• bij reservatie aan boord: 34 €
DUUR: 3u.
Vertrek te voet vanaf de kaai Zattere of
San Basilio. De buurt Dorsoduro, met zijn
steegjes en kanalen, is één van de meest
aangename wijken van Venetië. Het is de
enige wijk van de stad die op vaste grond
en niet op moerasgrond gebouwd werd.
Onze reisweg voert u langs de kade van
Zattere tot aan de kerk Santo Spirito en
de douane. Vanaf dit punt van Venetië
is het uitzicht uiterst spectaculair, want
u bewondert het hele bekken van San
Marco, het eiland St Georges en het
Grote Kanaal. Daarna bezoeken we
de kerk Santa Maria della Salute (van
buitenaf), een pronkstuk van Venetiaanse
barok. We houden halt in het hartje van
Dorsoduro, de grote markt van campo
Santa Margherita dat door de Venetianen
heel geliefd is. U zal meteen weg zijn van
deze buurt waar het aangenaam wonen
is. Deze chique wijk, waar talrijke paleizen
boven het Grote Kanaal uitsteken, heeft
zijn eenvoudige charme echter weten te
behouden. Terugkeer te voet aan boord.

Prijs (gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 49 €
• bij reservatie aan boord: 66 €
DUUR: 3u.
Giacomo Casanova zag het levenslicht
in Venetië in april 1725 en komt uit een
bescheiden familie van toneelspelers.
Casanova had priester moeten worden.
Maar hij zal jurist, soldaat, violist,
helderziende, hoveling, econoom, filosoof,
schrijver, en vooral een grote libertijn
worden… Tijdens dit bezoek aan het
Dogenpaleis zal de gids u meer vertellen
over de liefdes van Casanova en een
meer somber gedeelte van zijn leven
aanhalen, met name de periode waarin hij
in het Dogenpaleis gevangen gehouden
werd en zijn fantastische ontsnapping.
Giacomo Casanova heeft meer dan
100 levens gekend en zijn losbandige
avonturen zijn beroemd gebleven.
Daarna volgen we een parcours te voet,
in de voetsporen van dit personage door
de steegjes van Venetië via de Casino
Venier (buitenkant) waar de edellieden
van Venetië in de 18de eeuw heel intieme
avonden doorbrachten, het geboortehuis
van Casanova dat vandaag het paleis
Bragadin geworden is (buitenkant), en
ten slotte de Rialtobrug. Terugkeer op
uw eigen tempo naar de boot.

Prijs (gids + transport + inkom +
fietsverhuur):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 66 €
• bij reservatie aan boord: 88 €
DUUR: 6u.
Transfer per autocar van Polesella naar
Verona. Verona is door de UNESCO
als werelderfgoed erkend en haar
schoonheid is onmiskenbaar. Wij
stellen u een ongewoon circuit per fiets
voor. Om de hoek van deze straten en
steegjes zal u huizen met een bijzonder
cachet én de favoriete plaatsen van alle
romantische zielen kunnen ontdekken.
Daarna verkennen we de Giusti-tuinen.
Deze prachtige tuin “à l’italienne” werd
in 1570 door Auguste Giusti gecreëerd.
Hij heeft alle oorspronkelijke structuren
intact weten te bewaren: de fonteinen,
de grotten, de buxushagen, de Italiaanse
bloemperken, de standbeelden en het
labyrint. Talrijke beroemde personen
hebben de tuin bezocht, zoals Goethe
die er een spoor zal nalaten in 1786 door
enkele woorden te schrijven die vandaag
op een gedenkplaat gegraveerd zijn in de
schaduw van ‘zijn’ indrukwekkende cipres.
Terugkeer met de bus naar Polesella.

Als de boot niet aangemeerd is aan de kade
van San Basilio of Zattere, voorzie dan een
supplement H/T van ongeveer 20 €/pers.
voor de vaporetto. Aan boord te betalen.
Betreft de cruise ref. VEB.

Betreft de cruises ref. VEB / VSI.

Betreft de cruises ref. VEB / VEN / VSI.
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PARIJS, EIFFELTOREN

FRANKRIJK
DE VALLEI
VAN DE LOIRE
BLZ.

62

BLZ.

68

BLZ.

78

BLZ.

92

DE GIRONDE,
de Garonne
en de Dordogne

DE RHÔNE
de Camargue
en de Provence

DE SEINE
en zijn grachten
61

62
KASTEEL VAN AZAY-LE-RIDEAU

FRANKRIJK

De vallei
van de Loire
Van de 17e tot de 19e eeuw
was de Loire een van de belangrijkste
Franse waterwegen met een zeer actieve
binnenscheepvaart.

Guérande
SAINT-NAZAIRE

ANCENIS

NANTES

Angers

LOIRE
Saumour

BOUCHEMAINE

Villandry
Ussé Azay-le-Rideau

CroisiEurope laat de raderstoomboot
op de Loire herleven om uitzonderlijke locaties
te bezoeken en de langste rivier van Frankrijk te doorkruisen.
Met zijn buitengewoon rijke erfgoed is de Loire een ideale bestemming voor
cruisetoeristen op zoek naar cultuur en een erfgoed vol contrasten: een streek
die erg aan haar erfgoed gehecht is en door de koninklijke rivier verenigd is.

UW CROISEUROPE VOORDELEN
• Een wereldwijde exclusiviteit: de MS Loire Princesse, de enige
raderstoomboot die op de Loire vaart
• De laatste wilde rivier van Frankrijk
• De Loirevallei, die door de UNESCO erkend is als werelderfgoed
• De Geschiedenis van Frankrijk met de kastelen van de Loire,
juwelen van de Renaissance
• Inbegrepen: een daguitstap naar de kastelen van de Loire: bezoek
aan de kastelen van Ussé, Azay-le-Rideau en de tuinen van het kasteel
van Villandry

ONS SCHIP OP DE LOIRE
5 ANKERS

• MS Loire Princesse

KAJUIT

SALON / BAR

RESTAURANT
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Hoogtepunten
KASTEEL VAN USSÉ

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. NSN_PP(6)

De Loire, een koninklijke rivier
DAG 1 l NANTES
Inschep en om 18 u . Welkomstco ck tail en
voorstelling van de bemanning. Diner aan boord.
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: cruisepromenade op de Erdre.
DAG 2 l NANTES • SAINT-NAZAIRE
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Nantes en aan het
kasteel van de Hertogen van Bretagne.
DYNAMISCH: ontdekking van “Les Machines de
l’île”, geheime binnenplaatsen en gangen van
Nantes.
In de namiddag, Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: Saint-Nazaire,
een stad aan zee. bezoek aan Escal’Atlantic en
aan de scheepswerf van Saint-Nazaire (reserveren
verplicht, vóór vertrek, via uw reisagentschap. Een
geldige identiteitskaart zal worden gevraagd aan
elke deelnemer om toegang te krijgen tot de site).
We keren terug naar de boot in Saint-Nazaire.
Dansavond.
DAG 3 l SAINT-NAZAIRE • ANCENIS
‘s Morgens varen we. Voorgestelde facultatieve
excursies:
KLASSIEK: “de Muscadet-route” en Clisson, een
charmant klein middeleeuws stadje

DYNAMISCH: helikoptervlucht over de Loire (3)
(reserveren verplicht voor het vertrek en zolang
er plaatsen beschikbaar zijn).
Animatieavond.
DAG 4 l ANCENIS • BOUCHEMAINE(2) • Angers
Vertrek van de cruise richting Bouchemaine (2).
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: bezoek aan Angers, de historische
wijken en het beroemde wandtapijt van de
Apocalyps.
DYNAMISCH: bezoek aan het kasteel van Brissac(5)
en wijndegustatie.
Animatieavond.
DAG 5 l BOUCHEMAINE (2)
Kastelen van de Loire • ANCENIS
Gezamenlijke inbegrepen excursie voor beide
pakketten: dagexcursie naar de kastelen van de
Loire. We keren terug naar de boot in Ancenis.
Gala-avond. Vertrek van de boot richting Nantes.
DAG 6 l NANTES
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 10u.
Einde van onze diensten.

• Het beste van de Loire in 6 dagen
• Inclusief een daguitstap naar de
kastelen van de Loire: bezoek
aan de kastelen van Ussé, Azayle-Rideau en de tuinen van het
kasteel van Villandry
• Exclusief bij CroisiEurope
Helikoptervlucht over de Loire(1-3)
• Kennismaking met Nantes(1), haar
binnenplaatsen en geheime plekjes
• De scheepswerf van
Saint-Nazaire(1), een Frans
paradepaardje
• De route van de Muscadet(1),
een wijngaard uit Nantes
• Wijnproeverij in de kelders van
het kasteel van Brissac(1-5)
ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019

5 ANKERS
Dubbele Eenpersoons
kajuit
kajuit

April: 1ste • 13 • 25
Oktober: 27

1169 €

1724 €

Mei: 7 • 19 • 31
Juni: 5 • 10 • 15 • 20
25 • 30
Juli: 5 • 10 • 15 • 20 25 • 30
Augustus: 4 • 9 • 14 • 19
24 • 29
September: 3 • 8 • 13 • 18
23 • 28
Oktober: 3 • 15

1325 €

1880 €

Optie

245 €

Bovendek
Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET

Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

233 €

326 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

289 €

407€

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • de excursie naar de kastelen van de Loire.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	De stop van Bouchemaine kan vervangen worden door
Chalonnes-sur-Loire.
(3)	Onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden en
beschikbaarheid.
(4)	Les Machines de l’Île zijn op maandag gesloten, vervangen
door de klassieke excursie.
(5) Gesloten op dinsdag, vervangen door Serrant Castle.
(6) Mogelijkheid lijnvlucht vanuit Brussel, voor meer informatieNeem contact met ons op.
Deze cruise is afhankelijk van de getijden en de aankomsturen
op de aanlegplaatsen kunnen wijzigen.

VALLEI VAN DE LOIRE
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FRANKRIJK

DE VALLEI VAN DE LOIRE

Hoogtepunten
MS LOIRE PRINCESSE

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. NHN_PP(7)

De Loire, een koninklijke rivier

• Exclusief bij CroisiEurope
Helikoptervlucht over de Loire(1-4)
• Guérande(1), middeleeuwse
stad met zoutmoerassen en de
vakkennis van de zoutboeren
• In het hart van de ruitertradities
van de beroemde Cadre Noir van
Saumour(1-2)
• Pittoreske landschappen
van de Corniche Angevine(1)

DAG 1 l NANTES
Inschep en om 18 u . Welkomstco ck tail en
voorstelling van de bemanning. We varen ‘s nachts
naar Saint-Nazaire.
DAG 2 l SAINT-NAZAIRE • NANTES
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: Saint-Nazaire, een stad aan zee :
bezoek aan Escal’Atlantic, dat met groot vernuft
de geschiedenis van de passagiersschepen
Normandie en France. Daarna zetten we voort
richting de scheepswerf van Saint- Nazaire
(reserveren verplicht, vóór vertrek, via uw
reisagentschap. Een geldige identiteitskaart
zal worden gevraagd aan elke deelnemer om
toegang te krijgen tot de site).
Of:
KLASSIEK: rondleiding in Guérande, een
ommuurd, middeleeuws stadje met proces van
de vorming van het beruchte zout van Guérande.
DYNAMISCH: wandeling in Guérande, langs de
stadswallen en zoutmoerassen op ontdekking van
deze middeleeuws stad en de kwelders.
In de namiddag varen we richting Nantes. ‘s
Nachts, Gezamenlijke inbegrepen excursie voor
beide pakketten: cruisepromenade op de Erdre,
“de mooiste rivier van Frankrijk”.
DAG 3 l NANTES • ANCENIS
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Nantes en aan de
kasteel van de Hertogen van Bretagne.
DYNAMISCH: ontdekking van “Les Machines de
l’île”(5), geheime binnenplaatsen en gangen van
Nantes.
‘s Namiddags varen we naar Ancenis.
Avondanimatie aan boord.
DAG 4 l ANCENIS • BOUCHEMAINE(3)
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: “de Muscadet-route” en Clisson, een
charmant klein middeleeuws stadje
DYNAMISCH: helikoptervlucht over de Loire (4)
(reserveren verplicht voor het vertrek en zolang
er plaatsen beschikbaar zijn).
Daarna varen we verder naar Bouchemaine.
Animatieavond.
DAG 5 l BOUCHEMAINE • Angers
Voorgestelde facultatieve excursies:
(3)

• Volledige ontdekking van de Loire
in 8 dagen
• Inclusief een daguitstap naar de
kastelen van de Loire: bezoek
aan de kastelen van Ussé, Azayle-Rideau en de tuinen van het
kasteel van Villandry

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon

KASTEEL VAN VILLANDRY

KLASSIEK: bezoek aan Angers, de historische
wijken en het beroemde wandtapijt van de
Apocalyps.
DYNAMISCH: bezoek aan het kasteel van Brissac
en wijndegustatie.
In de namiddag, Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: bezoek aan de
“Cadre Noir”(2) en de stad Saumour (reserveren
verplicht, vóór vertrek, via uw reisagentschap). In
2011 heeft UNESCO het paardrijden volgens de
Franse traditie en de “Cadre Noir” van Saumour,
unieke school voor paardrijden in Frankrijk.
Dansavond.
DAG 6 l BOUCHEMAINE
Kastelen van de Loire
Gezamenlijke inbegrepen excursie voor beide
pakketten: dagexcursie naar de kastelen van de
Loire. Animatieavond.

Data 2019

5 ANKERS
Dubbele Eenpersoons
kajuit
kajuit

April: 6 • 18
Oktober: 20

1525 €

2240 €

Mei: 12 • 24
Oktober: 8

1669 €

2384 €

Optie
Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

(3)

DAG 7 l BOUCHEMAINE(3) • ANCENIS • NANTES
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: excursie langs de Corniche Angevine
met pittoreske dorpjes en talloze uitkijkpunten.
DYNAMISCH: fietstocht langsheen de typische
dorpen van de Loire. In de namiddag varen we
naar Nantes. Gala-avond.
DAG 8 l NANTES
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 10u.
Einde van onze diensten.

CROISI CRUISE
WANDELEN FIETSROUTES
FAMILIE
CRUISES / 7-NACHTEN
CRUISES • REF. NHN_BIKPP
CYCLO 8-DAAGSE

Vanaf 2169 /pers.
€

Gedetailleerde programma zie blz. 180.

De Loire per fiets
CRUISE
MUZIEK
Een
originele&CRUISE
manier
om
de streek van de Loire te ontdekken. Pastorale
& GASTRONOMIE
WIJN
CRUISE
landschappen, schilderachtige dorpjes en silhouetten van de grote
kastelen van de Loire... Tijdens deze fietsroute maakt u een unieke reis ter
ontdekking van een uitzonderlijk erfgoed.
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329 €

Bovendek

KLASSIEKE pakket volgens het programma
Met excursie aan de
scheepswerf van Saint-Nazaire
Met bezoek aan Guérande
en de zoutmoerassen

332 €

464 €

314 €

438 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
Met excursie aan de
scheepswerf van Saint-Nazaire
Met wandeling in Guérande

386 €
368 €

543 €
517€

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • de excursie aan de kastelen van de Loire.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	
De rondleidingen bieden geen garantie voor de
aanwezigheid van de ruiters en paarden, vooral in geval van
verplaatsing van de “Cadre Noir de Saumur” of wedstrijden.
(3)	De stop van Bouchemaine kan vervangen worden door
Chalonnes-sur-Loire.
(4)	Onder voorbehoud van beschikbaarheid op het moment
van reservatie en gunstige weersomstandigheden.
(5) Les Machines de l’Île zijn op maandag gesloten, vervangen
door de klassieke excursie.
(6) Gesloten op dinsdag, vervangen door Serrant Castle.
(7) Mogelijkheid lijnvlucht vanuit Brussel, voor meer informatieNeem contact met ons op.
Deze cruise is afhankelijk van de getijden en de aankomsturen
op de aanlegplaatsen kunnen wijzigen.

Onze excursies op de Loire
“EXCURSIEPAKKET”: reserveer het pakket gelijktijdig met uw cruise en geniet van 5% korting. Uitsluitend van toepassing bij het boeken van uw cruise.
Enkel mits reservatie op voorhand.
U hebt de keuze uit volgende excursiepakketten:
• HET “KLASSIEKE” PAKKET: voor een ontdekking gericht op cultuur, architectuur en geschiedenis.
• HET “DYNAMISCHE” PAKKET: originele wandelingen, speciale bezoeken, proeverijen van producten.

KLASSIEKE EXCURSIES

ANGERS

CRUISE OP DE ERDRE

DE CORNICHE ANGEVINE

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 46 €
• bij reservatie aan boord: 61 €
DUUR: 4u.
Deze hoofdstad van de Anjou is een stad
van geschiedenis en kunst die opvalt door
het rijke erfgoed en de resoluut moderne
inslag. In Angers leefden de Plantagenêts,
het was een bloeiende Renaissance-stad.
We zien er de kolossale muren van het
beroemde middeleeuwse fort van koning
René en het buitengewone wandtapijt
rond de Apocalyps. Bezoek aan de burcht
uit de 13de eeuw en kennismaking met het
wandtapijt van de Apocalyps. Dit is het
belangrijkste geheel aan middeleeuwse
wandtapijten ter wereld. Tenslotte ziet u
ook Doutre, een dorp in het hart van de
stad Angers.

Prijs (vervoer + cruise):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 45 €
• bij reservatie aan boord: 60 €
DUUR: 2u 45.
Ontdek via een ongewone route een
van de mooiste rivieren van Frankrijk.

Prijs (vervoer + gids + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 56 €
• bij reservatie aan boord: 74 €
DUUR: 4u.
Vertrek met de autocar naar de route “de
la levée de la Loire Angevine”. Deze route
is voorzien van talrijke uitkijkpunten over
deze grote rivier die als Werelderfgoed
geklasseerd is door de UNESCO. We
houden halt aan het kasteel des Vaults
(of gelijkaardig) waar u een authentieke
site aantreft in een mooi aangelegd park.
Proeven van wijnen uit de Anjou. Verder
langs de corniche Angevine met zijn
pittoreske dorpjes en zijn uitkijkpunten
langs de Loire.

Betreft de cruises ref. NHN / NSN.

Betreft de cruise ref. NHN.

DE ROUTE
VAN DE MUSCADET
Prijs (vervoer + gids + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 48 €
• bij reservatie aan boord: 64 €
DUUR: 5u.
Tocht door vele dorpen die getuigen van
de sterke wijnidentiteit van de streek.
Verder naar de kapel Heulin en halte in het
kasteel Cassemichère (of vergelijkbaar).
Deze uitzonderlijke locatie nodigt u uit
om de wijngaard vol geschiedenis te
ontdekken, de kelders te bezoeken en
de droge, lichte, fruitige witte wijn met
bouquet te proeven. Vervolgens op weg
naar Clisson, een charmant middeleeuws
stadje met overblijfselen van de 15de eeuw
en een Italiaanse sfeer.
Betreft de cruises ref. NHN / NSN.

Betreft de cruises ref. NHN / NSN.

GUÉRANDE
en de moerassen

HET “CADRE NOIR”
en de stad Saumour

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 40 €
• bij reservatie aan boord: 53 €
DUUR: 4u.
Guérande is een versterkte middeleeuwse
stad die uitkijkt over de moerassen en
wordt volledig omgeven door vestingen.
Dit is één van de zeldzame Franse steden
die nog zijn volledige vestingen heeft
weten te bewaren (1434 m omtrek).
Deze stad viel in de smaak bij beroemde
schrijvers zoals Flaubert, Gracq en vooral
Balzac. We gaan verder in de richting
van de moerassen, een onbetwistbaar
symbool van deze streek. Samen met
uw gids bekijkt u hoe het zout van
Guérande wordt gevormd en hoe deze
moerassen werken. Het verkennen van
deze moerassen is zowel een toenadering
tot de natuur als een ontmoeting met de
mens; een gelegenheid voor iedereen
om een globale visie op een leef- en
werkmilieu te ontwikkelen.

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 48 €
• bij reservatie aan boord: 64 €
DUUR: 5u.
In 2011 heeft het UNESCO het paardrijden
volgens Franse traditie erkend als
Immaterieel Cultureel Erfgoed van
de Mensheid en hiermee de plaats
bevestigd die het Cadre Noir inneemt. Het
paardrijden volgens Franse traditie is de
kunst van het paardrijden gebaseerd op
een harmonieuze relatie tussen mens en
paard, die het gebruik van fysieke kracht
uitsluit. U ontdekt de geschiedenis van
deze school, die werd opgericht in 1825,
via de grote manege (geen training in het
weekend), de stallen en de zadelmakerij
Prestige. Voortzetting van het bezoek
met een wandeling in de versterkte stad
Saumour, die wordt gedomineerd door
zijn burcht (buiten).

KASTELEN VAN DE LOIRE
(Vervoer + gids + inkom + middagmaal)
DUUR: 11u.
Vertrek met de autocar naar het kasteel van Azay-le-Rideau. Dit gebouw staat op een
eiland in het midden van de Indre. Het werd zoals we het vandaag kennen gebouwd
onder het regime van François de 1ste door een rijke geldschieter, Gilles Berthelot,
die innovaties uit Italië wou verzoenen met de Franse bouwkunst. Het kasteel van
Azay-le-Rideau is geklasseerd als historisch monument. Verder naar Villandry voor
de lunch. Geniet na de lunch van een wandeling in de tuinen van het kasteel van
Villandry: ze zijn verspreid over drie niveaus en combineren esthetiek met afwisseling
en harmonie. Verder naar Rigny-Ussé voor bezoek aan het kasteel van Ussé. Dit
prachtige kasteel werd gebouwd in de 15de en 16de eeuw. Met zijn versterkte torens,
torentjes en klokkenkoepels lijkt het wel een sprookjeskasteel. Het kasteel wordt
nog steeds bewoond en neemt de bezoeker mee op een reis door de tijd naar het
land van verhalen en legendes. Het zou Charles Perrault geïnspireerd hebben tot
het schrijven van “Doornroosje”.
Betreft de cruises ref. NHN / NSN (INBEGREPEN).

Betreft de cruise ref. NHN.

Betreft de cruise ref. NHN.
* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.
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FRANKRIJK

DE VALLEI VAN DE LOIRE

NANTES

SAINT-NAZAIRE

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 47 €
• bij reservatie aan boord: 62 €
DUUR: 4u30.
Vertrek in het gezelschap van een lokale gids die ons meeneemt door de steegjes
van Bouffay, de middeleeuwse buurt, de Sint-Pieter en Sint-Paulus kathedraal, een
prachtige expressie van de flamboyante gotische kunst. U bezoekt het eiland
Feydeau, een uitzonderlijk architecturaal geheel uit de 18de eeuw en daarna ook de
kaaien van Nantes en de nieuwe handelswijken die ontstonden door de opkomende
industrie in de 19de eeuw rond de schouwburg Graslin en de Pommeraye-passage.
We gaan verder in de richting van het Château des Ducs de Bretagne, het verblijf
van de hertogen waar nu het museum van de geschiedenis van Nantes is gevestigd.

Prijs (vervoer + gids + inkom):
Enkel mits reservatie op voorhand.
• reserveer gelijktijdig met uw cruise: 59 €
DUUR: 4u30.
We beginnen het bezoek met de Escal’Atlantic, die op ingenieuze wijze de geschiedenis
van de schepen Normandie en France vertelt aan de hand van werkelijkheid en
verbeelding. Een weergave op ware grootte ter nagedachtenis van deze twee reuzen.
Daarna zetten we koers naar de scheepswerf van Saint-Nazaire, één van de grootste
scheepswerven van Europa. Hier wordt een wereldwijd vermaarde vakkennis vergaard.
Vroeger wat de bouw van trans-Atlantische schepen betreft (France, Normandie) en
vandaag met reuzengrote cruiseschepen. Dankzij een speciaal ontworpen parcours
ontdekt u deze immense industriële site (108 ha). De verbazingwekkende logistiek
en de geavanceerde technologie die gehanteerd worden om deze reuzen van de
zee te creëren, verschaffen u meer inzicht in de verschillende fasen van de bouw
van deze echte drijvende paleizen van deze moderne tijden.

Betreft de cruises ref. NHN / NSN.

Betreft de cruises ref. NHN / NSN.

DYNAMISCHE EXCURSIES

DE LOIRE PER FIETS

KASTEEL VAN BRISSAC

Prijs (fietsverhuur + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 54 €
• bij reservatie aan boord: 72 €
DUUR: 3u.
Fietstocht vanuit Bouchemaine langs
de Maine en de Loire. De Loire, een
echt levendige stroom, heeft heel wat
verrassingen voor u in petto! Tijdens het
parcours ontdekt u typische dorpjes die
een betoverende charme uitstralen, en
in het midden van de zandbanken zal u
in de verte misschien de eilanden van
de Loire zien, waardige erfgenamen van
de grillen van de stroom.

Prijs (vervoer + gids + inkom + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 58 €
• bij reservatie aan boord: 78 €
DUUR: 4u.
Vertrek per autocar voor het bezoek
aan het kasteel van Brissac (gesloten
op maandag) dat zich op zowat 15 km
van de stad Angers bevindt. Brissac,
hoger dan alle Koninklijke kastelen, telt
7 verdiepingen en 204 vertrekken, en
verdient daardoor de bijnaam van reus
van de Loirevallei. Het kasteel werd in 1502
door René de Cossé, eerste landsheer
van Brissac verworven, en is vandaag de
woonplaats van de 13de hertog van Brissac.
Het park biedt prachtige uitzichtpunten in
de schaduw van honderdjarige bomen,
terwijl het bezoek in het kasteel zelf
schitterende decors onthult. Vergulde
plafonds, kostbaar meubilair, en vooral een
verrukkelijk theater uit de Belle Époque
dat aan de opera gewijd is. We ronden
het bezoek af met een ontdekking van
de wijnkelder van het kasteel en een
wijnproeverij*. Terugkeer aan boord.

Betreft de cruise ref. NHN.

NANTES : LES MACHINES
DE L’ÎLE, GEHEIME
BINNENHOVEN EN
OVERDEKTE PASSAGES
Prijs (gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 43 €
• bij reservatie aan boord: 58 €
DUUR: 4u.
We vertrekken aan de kade van Nantes
en begeven ons naar de ongelooflijke
Machines de l’île. Deze monumentale
structuren, echte stedelijke sculpturen,
bevinden zich op de plek waar vroeger
de scheepswerven lagen. Een boeiende
kruising van de “verzonnen werelden”
van Jules Verne, de mechanische wereld
van Leonardo da Vinci en de industriële
geschiedenis van Nantes. Na deze
fantastische reis verkennen we de stad via
haar geheime binnenhoven en overdekte
passages. De plaatsen weerspiegelen
de geschiedenis van de grote families
uit Nantes van de 15de eeuw tot heden.

ONTDEKKINGSWANDELTOCHT GUÉRANDE
Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 40 €
• bij reservatie aan boord: 53 €
DUUR: 4u.
Verken de middeleeuwse stad Guérande.
Deze stad bezit sinds 2004 het label
“Ville d’art en d’histoire” (stad van kunst
en geschiedenis) en behoort tevens tot
de gesloten kring van de “100 mooiste
omwegen van Frankrijk”. De doorgang
langs de walmuren biedt u een prachtig
zicht op het schiereiland Le Croisic en
de wijnhellingen van Guérande. U zal
tevens een zicht hebben op la Baule
en haar baai, de zoutmoerassen en de
dorpen van de zoutpanarbeiders. Dit
natuurlijke en architecturale patrimonium,
heel typisch voor de Atlantische kust, is
zeker een bezoek waard.
Betreft de cruise ref. NHN.

Betreft de cruises ref. NHN / NSN.

Betreft de cruises ref. NHN / NSN.

VLUCHT PER HELIKOPTER: de Loire in vogelvlucht
Prijs (vlucht per helikopter):
Enkel mits reservatie op voorhand.
• reserveer gelijktijdig met uw cruise: 99 €
VLUCHTDUUR: 10 MIN.
Een onvergetelijke ervaring vanuit Ancenis: vlucht over de Loire. U vliegt over Ancenis, de wijnhellingen en haar kasteel, de
toren van Oudon, het kasteel van Clermont, het kasteel van La Turmelière…
Vlucht onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden - reserveren verplicht voor het vertrek en zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

Betreft de cruises ref. NHN / NSN.
* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.
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SAINT-ÉMILION EN HAAR WIJNGAARD

FRANKRIJK

De Gironde,
de Garonne en
de Dordogne
De trechtermonding van de Gironde,
in het zuidwesten van Frankrijk, ontstaan
uit de ontmoeting van de Garonne en de Dordogne,
is een open deur naar de stad Bordeaux.
Waarvan de naam over de hele wereld
doet denken aan wijn in al zijn adel: Blaye, Pauillac,
Saint-Estèphe en Médoc vertegenwoordigen
enkele parels van de wijnstreek.

GIRONDE
BLAYE
PAUILLAC
BOURG

LIBOURNE
Saint-Émilion

BORDEAUX
Bekken van
Arcachon

De Gironde biedt een grote verscheidenheid
aan landschappen.

UW CROISEUROPE VOORDELEN
• CroisiEurope, pionier van de rivier voor de cruise met kajuitschepen
• Vaartocht tot aan de trechtermonding van de Gironde
• Een buitengewoon rijk erfgoed: op de 2e nationale plaats
na het Île-de France voor het aantal beschermde gebouwen
•D
 e wijnstreek Bordeaux: 120.000 ha wijngaarden, 60 AOC‘s
en 8000 wijnbouwers
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CADILLAC

GARONNE

Op de linkeroever domineert een wijnlandschap
in een alluviale vlakte. Dichtbij de zee moeten de wijngaarden
wijken voor duinen en moerassen.
Op de rechteroever zorgen de grote kliffen en heuvels
voor een contrast met de wijngaarden op de andere oever.
Meer in het noorden vinden we de grote moerassen.

DORDOGNE

70
BORDEAUX, BEURSPLEIN

ONZE SCHEPEN OP DE GIRONDE
5 ANKERS

• MS Cyrano de Bergerac

KAJUIT

SALON / BAR

RESTAURANT

4 ANKERS

• MS Princesse d’Aquitaine

KAJUIT

SALON / BAR

RESTAURANT
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Hoogtepunten
SAINT-ÉMILION

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. BOQ_PP(5)

De Bordelais, een uitzonderlijke streek
DAG 1 l BORDEAUX
Inscheping om 18u . Welkomstdrankje en
voorstelling van de bemanning. Gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
geleid bezoek van Bordeaux by night (reservatie
uitsluitend vóór vertrek - met uw reisbureau).
DAG 2 l BORDEAUX • PAUILLAC(2) • De Médoc
Cruise naar Pauillac. Voorgestelde facultatieve
excursies, reservatie voor vertrek verplicht:
‘s Morgens:
DYNAMISCH: vlucht per helikopter over de
Médoc (3) . Ontdek van bovenaf de kastelen,
omringd door hun wijngaarden die kenmerkend
zijn voor de regio (excursie voorgesteld mits
toeslag voor het klassieke pakket).
In de namiddag:
KLASSIEK: ontdekkingstocht van de Grands Crus
van de Médoc.
DYNAMISCH: “Médoc, fietsen en wijn & kaas”.
Ontdek per fiets de wijngaarden en kastelen
van de Médoc, degustatie van een geklasseerde
Grands Crus geserveerd met een kaasschotel.
Animatieavond.
DAG 3 l PAUILLAC (2) • Monding van Gironde
BLAYE(2)
‘s Morgens vroeg, afvaart en aankomst in Blaye.
Vauban bouwde er een citadel. Voorgestelde
facultatieve excursies:

KLASSIEK: de route van de corniche en de citadel
van Blaye, tradities en authenticiteit.
DYNAMISCH: bezoek aan de ondergrondse
woningen van de citadel van Blaye, een originele
manier om het verdedigingssysteem van de tijd
te ontdekken.
Cruise naar de monding van Gironde. Dansavond.
DAG 4 l BLAYE(2) • LIBOURNE(2) • Saint-Émilion
Cruise over naar Libourne. Gelegen aan de
samenvloeiing van de rivier Isle en de Dordogne.
Door de eeuwen heen heeft Libourne al een hele
erfenis verzameld. Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: Saint-Émilion.
Terug aan boord in Libourne. Gala-avond.
DAG 5 l LIBOURNE (2) • BORDEAUX
Ontbijtbuffet aan boord. Afvaart naar Bordeaux
dat wij in de ochtend bereiken. Ontscheping om
11u. Einde van onze diensten.

• Het beste van de Gironde in 5 dagen
• Exclusief bij CroisiEurope
Helikoptervlucht over de Médoc(1-3)
• Bordeaux “by night”(1)
• Ontdekking(1) van de Grands Crus
van de streek
• Blaye(1) en haar citadel van Vauban
• Saint-Émilion(1), middeleeuwse stad
(4)

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

April: 1ste • 2 • 6 • 14 • 18
23 • 26
Oktober: 20 • 23 • 25

615 €

715 €

Eenpersoonskajuit

910 €

1080 €

Dubbele kajuit

Juli: 4 • 7 • 16 • 19
28 • 31
Augustus: 9 • 12 • 21 • 24

659 €

779 €

Eenpersoonskajuit

954 €

Mei: 5 • 8 • 17 • 20 • 29
Juni: 1ste • 10 • 13 • 22
September: 2 • 5 • 14 • 17
26 • 29
Oktober: 8 • 11

1144 €

Dubbele kajuit

729 €

829 €

Eenpersoonskajuit

1024 €

1194 €

110 €
110 €

100 €
125 €
-

Optie
CRUISE

fitness,
ontspanning
en wellness

CRUISE FITNESS,
ONTSPANNING EN WELLNESS
5-DAAGSE / 4-NACHTEN • REF. BOQ_SIEL

Van 16 tot 20 juli 2019
Zie blz. 197.

Tussendek
Bovendek
Suite

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

174 €

245 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

292 €

410 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies
(2)	Afhankelijk van de getijden kan de stop in Pauillac misschien
vervangen worden door die van Cussac-Fort-Médoc en die
van Libourne en Blaye door Bourg..
(3)	Onder voorbehoud van beschikbaarheid op het moment
van reservatie en gunstige weersomstandigheden.
(4)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.
(5) Mogelijkheid tot vervoer van Brussel, voor info, gelieve ons te
contacteren.
Deze cruise is afhankelijk van de getijden en de aankomsturen op
de aanlegplaatsen kunnen wijzigen.

KASTEEL VAN PAUILLAC
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FRANKRIJK

DE GIRONDE, DE GARONNE EN DE DORDOGNE

Hoogtepunten
BORDEAUX

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. BOS_PP(5)

Bordeaux en haar regio
Ontdekkingsprogramma
DAG 1 l BORDEAUX
Inscheping om 18u . Welkomstdrankje en
voorstelling van de bemanning.
DAG 2 l BORDEAUX • PAUILLAC(2) • De Médoc
Navigatie naar Pauillac. Voorgestelde facultatieve
excursies, reservatie voor vertrek verplicht:
‘s Morgens :
DYNAMISCH: vlucht per helikopter over de
Médoc (3) . Ontdek van bovenaf de kastelen,
omringd door hun wijngaarden die kenmerkend
zijn voor de regio (excursie voorgesteld mits
toeslag voor het klassieke pakket).
In de namiddag:
KLASSIEK: ontdekkingstocht van de Grands Crus
van de Médoc.
DYNAMISCH: “Médoc, fietsen en wijn & kaas”.
Ontdek per fiets de wijngaarden en kastelen
van de Médoc, degustatie van een geklasseerde
Grands Crus geserveerd met een kaasschotel.
Animatieavond.
DAG 3 l PAUILLAC (2) • Monding van de
Gironde • BLAYE(2)
‘s Morgens varen we naar Blaye. Voorgestelde
facultatieve excursies:
KLASSIEK: route van de corniche en de citadel
van Blaye, tradities en authenticiteit.
DYNAMISCH: bezoek aan Blaye en aan de
ondergrondse woningen van de citadel van Blaye,

een originele manier om het verdedigingssysteem
van de tijd te ontdekken.
Afvaart op de Gironde tot aan het estuarium.
Dansavond.
DAG 4 l BLAYE(2) • LIBOURNE(2) • Saint-Émilion
‘s Morgens varen we naar Libourne. Gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
Saint-Emilion. Terug aan boord in Libourne. Galaavond.
DAG 5 l LIBOURNE(2) • BORDEAUX
‘s Morgens varen we. Voorgestelde facultatieve
excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Bordeaux, gekend
voor bekend door zijn architecturale erfgoed.
DYNAMISCH: bezoek aan de Cité du Vin.
Wijnproeverij.
Animatieavond.
DAG 6 l BORDEAUX
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

• Ontdekking van het estuarium
van de Gironde en de Garonne
• Exclusief bij CroisiEurope
Helikoptervlucht over de Médoc(1-3)
• Ontdekking(1) van de Grands Crus
van de streek
• Blaye(1) en haar citadel van Vauban
• Saint-Émilion(1),
middeleeuwse stad
• De Cité du Vin in Bordeaux(1)
(4)

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

April: 1 • 2 • 6 • 14 • 18
23 • 26
Oktober: 20 • 23 • 25
ste

729 €

859 €

Eenpersoonskajuit

1074 €

1289 €

Dubbele kajuit

Juli: 4 • 7 • 16 • 19
28 • 31
Augustus: 9 • 12 • 21 • 24

775 €

899 €

Eenpersoonskajuit

1120 €

Mei: 5 • 8 • 17 • 20 • 29
Juni: 1ste • 10 • 13 • 22
September: 2 • 5 • 14 • 17
26 • 29
Oktober: 8 • 11

1329 €

Dubbele kajuit

865 €

995 €

Eenpersoonskajuit

1210 €

1425 €

120 €
120 €

120 €
150 €
-

Optie
Tussendek
Bovendek
Suite

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

177€

248 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

283 €

398 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Afhankelijk van de getijden kan de stop in Pauillac misschien
vervangen worden door die van Cussac-Fort-Médoc, Blaye en
Libourne door Bourg.
(3)	Onder voorbehoud van beschikbaarheid op het moment van
reservatie en gunstige weersomstandigheden.
(4)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.
(5) Mogelijkheid tot vervoer van Brussel, voor info, gelieve ons te
contacteren.
Deze cruise is afhankelijk van de getijden en de aankomsturen op
de aanlegplaatsen kunnen wijzigen.

CITADEL VAN BLAYE
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Hoogtepunten
SAUTERNES. KASTEEL YQUEM

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. BOP_PP(5)

Wijnen en kastelen
in het estuarium van de Gironde
DAG 1 l BORDEAUX
Inscheping om 18u . Welkomstdrankje en
voorstelling van de bemanning.
DAG 2 l BORDEAUX • PAUILLAC(2) • De Médoc
Cruise naar Pauillac. Voorgestelde facultatieve
excursies, reservatie voor vertrek verplicht:
‘s Morgens:
DYNAMISCH: vlucht per helikopter over de
Médoc (3) . Ontdek van bovenaf de kastelen,
omringd door hun wijngaarden die kenmerkend
zijn voor de regio (excursie voorgesteld mits
toeslag voor het klassieke pakket).
In de namiddag:
KLASSIEK: ontdekkingstocht van de Grands Crus
van de Médoc.
DYNAMISCH: “Médoc, wine & cheese”. Ontdek per
fiets de wijngaarden en kastelen van de Médoc,
degustatie van een geklasseerde Grands Crus
geserveerd met een kaasschotel.
Animatieavond.
DAG 3 l PAUILLAC(2) • Monding van de Gironde
BLAYE(2)
Afvaart over de Gironde tot aan de monding.
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: route van de corniche en de citadel
van Blaye, tradities en authenticiteit.
DYNAMISCH: bezoek aan de ondergrondse
woningen van de citadel van Blaye, een originele
manier om het verdedigingssysteem van de tijd
te ontdekken.
Dansavond.

DAG 4 l BLAYE • LIBOURNE • SaintÉmilion (1)
‘s Morgens varen we naar Libourne. Gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
Saint-Émilion. Animatieavond.
(2)

• Exclusief bij CroisiEurope
Helikoptervlucht over de Médoc(1-3)
• Cadillac(1), historische bastide
gesticht in de XIIIe eeuw
• Het kasteel van Roquetaillade(1),
uniek voorbeeld van feodale
kunst in Frankrijk
• Bordeaux(1) aar geklasseerde
monumenten en het wijnmuseum

DAG 5 l LIBOURNE • CADILLAC
Vertrek naar Cadillac. In de namiddag, voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Roquetaillade, en
bezoek aan Cadillac.
DYNAMISCH: degustatiewandeling in Cadillac, we
wandelen doorheen de stad en komen voorbij
de wijngaarden met prachtige uitzichten. De
wandeling wordt afgesloten door een degustatie.
Vrije avond.
(2)

DAG 6 l CADILLAC • BORDEAUX
We vare n naar B o rd e aux . Voorge stelde
facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Bordeaux.
DYNAMISCH: bezoek aan de Cité du Vin.
Wijnproeverij.
Gala-avond.
DAG 7 l BORDEAUX
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

(4)

ALL IN
aan boord

(2)

Prijs per persoon
Data 2019

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

865 €

April: 7 • 11 • 19 • 28
Oktober: 16

1015 €

Eenpersoonskajuit

1275 €

1515 €

Dubbele kajuit

Juli: 9 • 12 • 21 • 24
Augustus: 2 • 5 • 14 • 17 •
26 • 29

915 €

1045 €

Eenpersoonskajuit

1325 €

Mei: 1ste • 10 • 13 • 22 • 25
Juni: 3 • 6 • 15 • 18 • 27 • 30
September: 7 • 10 • 19 • 22
Oktober: 1ste • 4 • 13

1545 €

Dubbele kajuit

1029

€

1179 €

Eenpersoonskajuit

1439 €

1679 €

140 €
140 €

140 €
175 €
-

Optie
Tussendek
Bovendek
Suite

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

219 €

308 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

317€

446 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Afhankelijk van de getijden kan de stop in Pauillac misschien
vervangen worden door die van Cussac-Fort-Médoc, Blaye en
Libourne door Bourg.
(3)	Onder voorbehoud van beschikbaarheid op het moment van
reservatie en gunstige weersomstandigheden.
(4)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.
(5) Mogelijkheid tot vervoer van Brussel, voor info, gelieve ons te
contacteren.
Deze cruise is afhankelijk van de getijden en de aankomsturen op
de aanlegplaatsen kunnen wijzigen.

KASTEEL VAN ROQUETAILLADE
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Hoogtepunten
BEKKEN VAN ARCACHON

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. BOA_PP(5)

Het Zuid-Westen, tussen het estuarium
van de Gironde, Garonne en Dordogne

• Ontdekking van alle aspecten van
de streek en haar terroir
• Exclusief bij CroisiEurope
Helikoptervlucht over de Médoc(1-3)
• Het bassin van Arcachon(1)
en de duin van Pilat, de hoogste
duin van Europa
• De smaken(1): oesters van
Arcachon, de praslines van Blaye,
de “wine & cheese” van de Médoc

DAG 1 l BORDEAUX
Inscheping om 18u. Welkomstdrankje en
voorstelling van de bemanning.
DAG 2 l BORDEAUX • PAUILLAC(2) • De Médoc
Cruise naar Pauillac. Voorgestelde facultatieve
excursies, reservatie voor vertrek verplicht:
‘s Morgens :
DYNAMISCH: vlucht per helikopter over de
Médoc (3) . Ontdek van bovenaf de kastelen,
omringd door hun wijngaarden die kenmerkend
zijn voor de regio (excursie voorgesteld mits
toeslag voor het klassieke pakket).
In de namiddag:
KLASSIEK : ontdekkingstocht van de Grands Crus
van de Médoc.
DYNAMISCH: “Médoc, fietsen en wine & cheese”.
Ontdek per fiets de wijngaarden en kastelen van
de Médoc, degustatie van een geklasseerde
Grands Crus geserveerd met een kaasschotel.
Animatieavond.
DAG 3 l PAUILLAC(2) • Monding van de Gironde
BLAYE(2)
Afvaart over de Gironde tot aan de monding.
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: de route van de corniche en de citadel
van Blaye, tradities en authenticiteit.
DYNAMISCH: bezoek aan de ondergrondse
woningen van de citadel van Blaye, een originele
manier om het verdedigingssysteem van de tijd
te ontdekken.
Dansavond.
DAG 4 l BLAYE(2) • LIBOURNE(2) • Saint-Émilion
‘s Morgens vroeg, cruise over naar Libourne.
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: Saint-Émilion. Animatieavond.
DAG 5 l LIBOURNE (2) • CADILLAC
Vertrek naar Cadillac. Voorgestelde facultatieve
excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Roquetaillade,
decor van meerdere films, zoals Brotherhood of
the Wolf, en bezoek aan Cadillac.

(4)

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

1065 €

April: 7 • 11 • 19 • 28
Oktober: 16

1560 €

1089 €
1584 €

Mei: 1 • 10 • 13 • 22 • 25
Juni: 3 • 6 • 15 • 18 • 27 • 30
September: 7 • 10 • 19 • 22
Oktober: 1ste • 4 • 13

DAG 6 l CADILLAC • BORDEAUX
We vare n naar B o rd e aux . Voorge stelde
facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Bordeaux, bekend
door zijn architecturale erfgoed.
DYNAMISCH: bezoek aan de Cité du Vin.
Wijnproeverij.
Gala-avond.
DAG 7 l BORDEAUX • Bekken van Arcachon
BORDEAUX
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: bezoek aan het bekken van Arcachon.
Terugkeer naar Bordeaux tegen het einde van de
dag. Animatieavond.
DAG 8 l BORDEAUX
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

CROISI CRUISE
WANDELEN FIETSTOCHTEN
FAMILIE
CRUISES / 7-NACHTEN
CRUISES • REF. BOA_BIKPP
CYCLO 8-DAAGSE

Vanaf 1699 € /pers.
Gedetailleerde programma zie blz. 181.

De Gironde per fiets
CRUISE
MUZIEK
Een
originele&CRUISE
manier
om
de Gironde te ontdekken. De wijngaarden van de
& GASTRONOMIE
WIJN
CRUISE
Médoc, Sauternes en Blaye, opmerkelijke sites zoals Saint-Émilion of de abdij
van La Sauve-Majeure, Bordeaux en het bekken van Arcachon... Stuk voor
stuk charmerende plaatsen die voor een boeiende fietscruise garant staan.
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1265 €

Eenpersoonskajuit

ste

DYNAMISCH: degustatiewandeling in Cadillac, we
wandelen doorheen de stad en komen voorbij
de wijngaarden met prachtige uitzichten. De
wandeling wordt afgesloten door een degustatie.
Vrije avond.

1834 €

Dubbele kajuit

Juli: 9 • 12 • 21 • 24
Augustus: 2 • 5 • 14 • 17
26 • 29

TROGLODYTES HUISJES VAN MESCHERS-SUR-GIRONDE

1239 €

Eenpersoonskajuit

1860 €

Dubbele kajuit

1209 €

1385 €

Eenpersoonskajuit

1704 €

1980 €

160 €
160 €

160 €
200 €
-

Optie
Tussendek
Bovendek
Suite

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

324 €

455 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

422 €

593 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Afhankelijk van de getijden kan de stop in Pauillac misschien
vervangen worden door die van Cussac-Fort-Médoc, Blaye en
Libourne door Bourg.
(3)	Onder voorbehoud van beschikbaarheid op het moment van
reservatie en gunstige weersomstandigheden.
(4)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.
(5) Mogelijkheid tot vervoer van Brussel, voor info, gelieve ons te
contacteren.
Deze cruise is afhankelijk van de getijden en de aankomsturen op
de aanlegplaatsen kunnen wijzigen.

Onze excursies op de Gironde
“EXCURSIEPAKKET”: reserveer het pakket gelijktijdig met uw cruise en geniet van 5% korting. Uitsluitend van toepassing bij het boeken van uw cruise.
Enkel mits reservatie op voorhand.
U hebt de keuze uit volgende excursiepakketten:
• HET “KLASSIEKE” PAKKET: voor een ontdekking gericht op cultuur, architectuur en geschiedenis.
• HET “DYNAMISCHE” PAKKET: originele wandelingen, speciale bezoeken, proeverijen van producten.

KLASSIEKE EXCURSIES

BEKKEN VAN ARCACHON

BLAYE

BORDEAUX

BORDEAUX “BY NIGHT”

Prijs (vervoer + boottocht + gids
+ inkom + degustatie + middagmaal):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 110 €
• bij reservatie aan boord: 147 €
DUUR: 10u 30.
Vertrek per bus naar het bekken van
Arcachon, richting Gujan Mestras. Bezoek
aan het oesterhuis met het oestermuseum
in de haven van Larros. Via een moderne en
interactieve inrichting ontdekt u het werk
van de oesterkwekers en de geschiedenis
van de teelt. Vervolgens bezoeken wij de
oesterhutjes en proeven we de oesters.
Lunch in een restaurant. Daarna gaan we
naar Arcachon, voor een boottocht op
het bekken van Arcachon. U ziet er het
vogeleiland, de hutten, de oesterparken, het
schiereiland cap Ferret en de vissersdorpen.
Vervolgens op gaan we verder naar de
“dune du Pilat”, de hoogste duin van Europa
met zijn 107 m hoogte.

Prijs (vervoer + gids + inkom
+ degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 39 €
• bij reservatie aan boord: 52 €
DUUR: 4u.
Vertrek per autocar voor een rit langs
de route van de Corniche. U ontdekt
oude vissershuizen, opmerkelijke huizen
in het hartje van de klif en “carrelets”,
vissershutjes op de Gironde die op palen
gebouwd zijn. We houden halt te Bourg
om van een prachtig zicht op de Gironde
te genieten. Vervolgens begeven we ons
te voet naar de Halle en proeven er van
een vijg van Bourg, een lokale specialiteit.
Daarna, geleid bezoek aan de citadel die
door Vauban gebouwd werd en gelegen
is op een rotsachtige kaap. We ronden
het bezoek af met een proeverij van de
welbekende “pralines de Blaye”.

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 41 €
• bij reservatie aan boord: 54 €
DUUR: 3u.
Vertrek met autocar voor het geleide
bezoek aan Bordeaux, dit is door de
UNESCO geklasseerd als werelderfgoed
en het verkreeg het prestigieuze label
in de categorie “culturele site”. De helft
van de stad, de lanen aan de oevers van
de Garonne werd zo erkend omwille
van het architecturale patrimonium.
Panoramische rondrit door de stad,
u maakt kennis met de belangrijkste
monumenten. Daarna bezoeken we het
oude Bordeaux te voet.

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 38 €
• bij reservatie aan boord: 51 €
DUUR: 2u.
Vertrek per bus voor een geleid bezoek
aan het verlichte Bordeaux.
Betreft de cruise ref. BOQ.

Betreft de cruises ref. BOA / BOP / BOS.

Betreft de cruises ref. BOA / BOP / BOQ / BOS.

Betreft de cruise ref. BOA.

DE ROUTE VAN DE GRANDS
CRUS VAN DE MÉDOC
Prijs (vervoer + gids + degustatie):
Enkel mits reservatie op voorhand.
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 53 €
• bij reservatie aan boord: 71 €
DUUR: 4u.
Vertrek met de autocar naar Pauillac om
er kennis te maken met de Médoc, een
streek met prestige. Deze uithoek van
de wereld brengt de meest prestigieuze
rode wijnen ter wereld voort en zit
gevangen tussen een oceaan en een
estuarium. We doorkruisen de meest
prestigieuze appellaties van de Médoc
(Saint-Julien, Haut-Médoc...). Op de
beroemde kastelenroute houdt u halt in
één van de kastelen om er deel te nemen
aan een degustatie* van de beroemde
regionale wijnen.
Betreft de cruises ref. BOA / BOP / BOQ / BOS.

KASTEEL VAN
ROQUETAILLADE
EN CADILLAC

SAINT-ÉMILION
Prijs (vervoer + gids + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 53 €
• bij reservatie aan boord: 71 €
DUUR: 3u.
Uw gids zal u toelichting geven bij de
geschiedenis van de middeleeuwse stad.
U ontdekt er uitzonderlijke holwoningen,
met de monolithische kerk als meest
originele monument. Volledig gehouwen
uit de kalkrots, is ze de grootste in Europa
qua afmetingen. U vertrekt vervolgens
naar een familiewijngaard waar u
verwelkomd wordt door de eigenaar.
Hij zal u uitleggen welke stappen de wijn
in Saint-Émilion moet doormaken. Een
toegelichte degustatie* sluit het bezoek af.

Prijs (vervoer + gids + inkom +
degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 45 €
• bij reservatie aan boord: 60 €
DUUR: 4u 30.
Vertrek met de autocar naar het kasteel
van Roquetaillade, geklasseerd als historisch
monument uit de 12de en 14de eeuw. Langs
de weg, bezoek aan een wijnbouwdomein
in de Sauternes en degustatie* van een
Sauternes wijn. Terugkeer naar Cadillac en
geleid bezoek aan de stad. Aan de rechter
oever van de Garonne hebben de Grailly,
de heren van Cadillac, dit bastion gesticht
waar de Hertog van Epernon later zijn
kasteel bouwde.

Betreft de cruises ref. BOA / BOP / BOQ / BOS.

Betreft de cruises ref. BOA / BOP.

* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.
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© Cité du Vin

DYNAMISCHE EXCURSIES

BLAYE en de ondergrondse
monumenten
Prijs (vervoer + gids + inkom
+ degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 48 €
• bij reservatie aan boord: 64 €
DUUR: 4u.
We vertrekken te voet voor een bezoek
aan de citadel van Blaye, gebouwd
volgens de plannen van Vauban tussen
1685 en 1689. U bezoekt deze site met
zijn ondergrondse gangen die u heel wat
geheimen zullen onthullen! Een exclusieve
manier om het verdedigingssysteem uit
het verleden beter te begrijpen. Enkelen
honderd meter verder bevindt zich een
wijnbouwgebied. We genieten er van een
goed glas wijn, en proeven* van enkele
heerlijke streekproducten.
Betreft de cruises ref. BOA / BOP / BOQ / BOS.

BORDEAUX, CITÉ DU VIN

GASTRONOMISCHE
WANDELTOCHT TE
CADILLAC

Prijs (tramticket + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 29 €
• bij reservatie aan boord: 39 €
DUUR: 4u.
D i t m o d e r n e g e b o u w, d a t we rd
ingehuldigd in mei 2016, kijkt als een
vuurtoren uit over de Garonne en is een
unieke plek, een uitnodiging voor een reis
naar het hart van de wijnbeschavingen
in de hele wereld. Op een vrij parcours
van meer dan 3 000 m² nodigen bijna
twintig interactieve thematische ruimtes
u uit tot reizen voor een unieke ervaring
in tijd en ruimte ter ontmoeting van wijn*
in zijn grootste diversiteit. U hebt ook
toegang tot de uitkijktoren van de Cité
du Vin, waar u Bordeaux in 360° kunt
ontdekken met een glaasje wereldwijn
in de hand (5 cl).

MEDOC: FIETS EN
“WINE AND CHEESE”

Prijs (gids + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 36 €
• bij reservatie aan boord: 48 €
DUUR: 3u.
Vertrek voor een wandeltocht met gids
in de wijngaarden op de heuvelhellingen
van Cadillac. U wandelt door de stad
en komt voorbij de vesting die door
de Duc d’Épernon gesticht werd.
Daarna wandelen we op de wegen
met wijnranken, van waar u prachtige
gezichtspunten zal hebben met uitkijk
over de Garonne. De gids zal u alle
landschappen voorstellen die u tijdens
uw parcours zal tegenkomen. De tocht
wordt smakelijk afgerond want we nemen
een gezellige pauze in een familiebedrijf.
Op het programma: bezoek aan de
wijnkelders, wijnproeverij* en degustatie
van overheerlijke lokale specialiteiten.

Betreft de cruises ref. BOA / BOP / BOS.

Prijs (gids + fietsverhuur + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 69 €
• bij reservatie aan boord: 92 €
DUUR: 4u.
Vertrek aan de kade met uw gids per
fiets en ontdekking van de wijngaard
en de prestigieuze kastelen van Pauillac.
U heeft afspraak met architectuur,
anekdotes en ongewone hoekjes! De
fietstocht combineert ontspanning en
kennismaking met de wijngaard van de
Médoc. De beloning na de inspanning: u
zal kunnen proeven van een groot glas
“cru classé”, vergezeld van een heerlijke
kaasschotel, in een kasteel in het hartje
van Pauillac. We keren per fiets naar de
boot terug.
8 km, geen hoogteverschil.

Betreft de cruises ref. BOA / BOP / BOQ / BOS.

Indien de boot niet kan aanmeren in Cadillac
bij terugkeer van de excursie, dient u +/-15€ pp
voorzien voor een terugkeer naar Bordeaux.

Betreft de cruises ref. BOA / BOP.

VLUCHT PER HELICOPTER
Enkel mits reservatie op voorhand:
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 99 €
DUUR: 10 MIN.
Bezwijk voor een vlucht per helikopter in
de Médoc! Vanuit de lucht ziet u talrijke
prestigieuze kastelen omringd met hun
welbekende wijngaarden die de streek
zo befaamd gemaakt hebben! Een nooit
geziene kijk op de Médoc die u nooit
meer vergeten zal!
Vlucht onder voorbehoud van gunstige
weersomstandigheden - reserveren verplicht
vo or h et ve r tre k e n zolang e r plaat se n
beschikbaar zijn. Als de boot te Cussac-FortMédoc aangemeerd ligt: een toeslag van 30€
per persoon voorzien voor een verplaatsing - aan
boord te betalen.

Betreft de cruises ref. BOA / BOP / BOQ / BOS.

* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.
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TAIN L’HERMITAGE

FRANKRIJK

De Rhône
en de Saône
Van Bourgondië tot de Provence hebben de cruises
op de Rhône en de Saône reisroutes voor u
die rijk zijn aan culturele, natuurlijke,
gastronomische en historische ontdekkingen.

Beaune
CHÂLONSUR-SAÔNE
MÂCON

Van de Camargue tot de kloven van de Ardèche,
via het massief van de Vercors, garanderen de cruises
op de Rhône een reis te midden van landschappen
die behoren tot de mooiste en best beschermde
van Frankrijk.
Kunst en geschiedenis hebben hun plaats op deze
cruises die u mythische steden laten ontdekken
zoals Arles, Avignon, Mâcon en Lyon die u in één
reis zult kunnen bezoeken.

SAÔNE

LYON

RHÔNE
TOURNON

VIENNE
TAIN
L'HERMITAGE
Pont-enRoyans

VIVIERS
Vallon
Pont d’Arc

De Camargue

AVIGNON
Les Baux-de-Provence
ARLES
Port-St-Louis

MARTIGUES

MIDDELANDSEZEE

UW CROISEUROPE VOORDELEN
• Vaartocht van Bourgondië tot aan de poorten van de Middellandse Zee
• Ontdek de diversiteit aan landschappen van de Saône en de Rhône:
de wijngaarden van Bourgondië en Beaujolais, de kloven van de Ardèche,
de Vercors of de Camargue.
• Beschermd erfgoed: het oude Lyon, het Pausenpaleis in Avignon,
het Regionaal Natuurpark van de Camargue, de optocht van Donzère,
de Alpilles, ...
• AOC-wijngaarden die bijdragen tot het wijntoerisme
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HET PAUSENPALEIS, AVIGNON

ONZE SCHEPEN OP DE RHÔNE
5 ANKERS

KAJUIT (MS VAN GOGH)

SALON / BAR (MS VAN GOGH)

RESTAURANT (MS CAMARGUE)

4 ANKERS

• MS Mistral

KAJUIT

RESTAURANT

SALON / BAR
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© Damien Lachas

© Damien Lachas

• MS Van Gogh
• MS Camargue

Hoogtepunten
LYON

• Kennismaking met de absolute
pareltjes van de vallei van de
Rhône
• Avignon(1) en het prestigieuze
Pausenpaleis met zijn privéappartementen
• De Gard brug(1), architecturaal
meesterwerk
• Een jeepsafari(1) door de
ongerepte Camargue

3-DAAGSE / 2-NACHTEN CRUISE • REF. LMA/LMA_PP(6)

Escapade in de Provence
DAG 1 l LYON
Inscheping om 15u. Navigatie in de namiddag.
Welkomstdrankje en vo orstelling van de
bemanning. Animatieavond. ‘s Nachts varen we.

(5)

ALL IN
aan boord

DAG 2 l AVIGNON • ARLES
We varen de hele voormiddag. Voorgestelde
facultatieve excursies:
KL A S S I EK : b e zo e k a a n Av i g n o n e n h e t
Pausenpaleis.
DYNAMISCH: wandeling tot aan de Gard brug en
bezoek aan een museum.
Gala-avond. Varen we naar Arles.

Prijs per persoon
Data 2019

4 ANKERS

5 ANKERS

Met
Haven/
Met
Haven/
transfer (3) haven (4) transfer (3) haven (4)
Dubbele kajuit

April: 2 • 16

DAG 3 l ARLES • PORT-SAINT-LOUIS
MARTIGUES (2) • Lyon
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: ontdekking van de Camargue.
DYNAMISCH: de Camargue per 4x4. Een andere
manier om in het hart van de natuur te zijn. In
de namiddag wordt er gevaren. Ontscheping
omstreeks om 16u. Transfer(3) per autocar richting
Lyon. Aankomst tussen 20u en 21u. Einde van
onze diensten.

399 € 385 € 430 € 410 €
Eenpersoonskajuit

589 € 575 € 655 € 635 €
Augustus: 2

Dubbele kajuit

-

-

450 € 430 €

Eenpersoonskajuit

-

675 € 655 €

Dubbele kajuit

Mei: 6 • 28
September: 26

-

-

480 € 460 €

Eenpersoonskajuit

-

705 € 685 €

Optie
Bovendek
DE CAMARGUE

Suite

90 €
90 €

110 €
110 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

74 €

104 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

121€

170 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1)	Facultatieve excursies.
(2)	In functie van de beschikbaarheden van de aanlegsteigers,
kan het aanleggen in Martigues worden vervangen door PortSaint-Louis-du-Rhône.
(3) Formule met autocar: transfer Martigues/Lyon D3. Transfer
gegarandeerd vanaf min 20 personen.
(4)	Formule haven/haven: inscheping in Lyon D1 om 15u en
ontscheping in Martigues D3 om 16u.
(5)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.
(6) 
Vervoer vanuit Brussel mogelijk, voor info, gelieve ons te
contacteren.

DE GARD BRUG
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FRANKRIJK

DE RHÔNE EN DE SAÔNE

Hoogtepunten
REF. ROD

• Vaartocht door de delta van de
Rhône tot in Lyon, hoofdstad van
Gallië

DE KLOVEN VAN DE ARDÈCHE

REF. LLY

4-DAAGSE / 3-NACHTEN CRUISE • REF. ROD(7)/ROD_PP(7)

De Camargue en de wilde Rhône

De kloven van de Ardèche en gebergte van de Vercors
DAG 1 l Lyon • MARTIGUES (2)
Afspraak in Lyon om 12u30 voor de “Brasserie
Georges”. Vertrek per autocar(3) naar Martigues.
Aankomst omstreeks 17u. Inscheping. Voorstelling
van de bemanning. Welkomstdrankje. We varen
naar Avignon.
DAG 2 l AVIGNON • VIVIERS
De kloven van de Ardèche
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: ‘s Morgens, geleid bezoek aan Avignon
en het Pausenpaleis.
In de namiddag, bezoek aan de kloven van de
Ardèche. We varen naar Viviers.

• Avignon(1) en het prestigieuze
Pausenpaleis met zijn privéappartementen
• De kloven van de Ardèche(1),
de mooiste canyon van Europa
• De Vercors(1) en zijn hangende
huisjes
• Vienne(1), oude Romeinse stad

DAG 3 l VIVIERS • TAIN L’HERMITAGE • De Vercors
‘s Morgens varen we. Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: excursie in de
Vercors en proeven van de beroemde Clairette
de Die. Gala-avond.
DAG 4 l TAIN L’HERMITAGE • VIENNE • LYON
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Vienne, rijk aan
Romeinse vestingen.
DYNAMISCH: bezoek aan Vienne per segway.
Een originele manier om deze stad te ontdekken.
Ontscheping om 14u in Lyon. Einde van onze
diensten.

• Vaartocht door prestigieuze
wijngaarden: Côte-Rôtie
of Saint-Joseph
• Wijnproeverij in een wijnkelder
in Tain l‘Hermitage(1) en in de
wijngaarden van de Beaujolais(1)
• Lyon(1) en zijn unieke traboules
• Diner in de abdij van Collonges”(2),
tempel van de gastronomie
van Paul Bocuse
(6)

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon

Data 2019
REF. ROD

4 ANKERS

5 ANKERS

Met
Haven/
Met
Haven/
transfer (3) haven (4) transfer (3) haven (4)
Dubbele kajuit

April: 28
November: 2

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. LLY_PP(3)

Gastronomie en wijngaarden
tussen Rhône en Saône
Met een diner de Abdij
van Collonges bij Paul Bocuse
DAG 1 l LYON
Inscheping om 18u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstcocktail. Diner en animatieavond.
DAG 2 l LYON • TAIN L’HERMITAGE
In de ochtend varen we door de Rhône-vallei.
Aankomst in Tain l’Hermitage. Voorgestelde
facultatieve excursie: proeverij in een kelder waar
u de plaatselijke wijnen kunt proeven. Dansavond.
DAG 3 l TAIN L’HERMITAGE • VIENNE • LYON
COLLONGES-AU-MONT-D’OR
Afvaart naar Vienne. Aankomst in de ochtend.
Voorgestelde facultatieve excursie: geleid
bezoek aan Vienne, te voet. Afvaart naar Lyon,
waar we toekomen in het begin van de namiddag.
Vrije tijd of voorgestelde facultatieve excursie:
geleid bezoek aan Lyon. Vertrek voor een

Juli: 3 (5)

485 € 465 € 525 € 505 €
Eenpersoonskajuit

710 € 690 € 805 € 785 €

Mei: 18 (5)
September: 19(5)

PAUL BOCUSE

tussenstop voor het restaurant “Paul Bocuse” in
Collonges-au-Mont-d’Or. Transfer per autocar naar
“de Abdij van Collonges”: u krijgt er een diner(2) in
de zuiverste culinaire Franse traditie geserveerd.
Terug aan boord naar middernacht.
DAG 4 l COLLONGES-AU-MONT-D’OR
MÂCON • BELLEVILLE • LYON
Vrije tijd in Mâcon. Varen we naar Belleville.
Voorgestelde facultatieve excursie: Beaujolais
wijnstreek. Degustatie in de Hameau du Vin, een
uniek wijn-en druivencentrum in Europa. Cruise
naar Lyon. Gala-avond.
DAG 5 l LYON
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

Optie
Bovendek
Suite

Dubbele kajuit

-

-

525 €

-

825 € 805 €

Dubbele kajuit

-

545 €

Eenpersoonskajuit

-

565 € 545 €

Eenpersoonskajuit

-

845 € 825 €

100 €
100 €

REF. LLY

115 €
115 €
5 ANKERS
Haven/haven

Oktober: 19 • 23

Dubbele
kajuit

Eenpersoons
kajuit

885 €

1335 €

Optie
Bovendek
Suite
Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren

125 €
125 €

EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
REF. ROD
REF. LLY

126 €
106 €

177€
149 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
REF. ROD
(1) Facultatieve excursies. (2) Afhankelijk van de beschikbaarheid van de aanleghaven, kan de haven van Martigues vervangen worden door PortSaint-Louis-du-Rhône. (3) Formule met autocar: transfer Lyon/Martigues D1. Transfer gegarandeerd voor min 20 personen. (4) Formule haven/haven:
inscheping D1 in Martigues om 17u en afvaart in Lyon D4 om 14u. (5) Inscheping in Avignon (ROD_AVI/ROD_AVIPP). (6) Aangepaste kajuit beschikbaar op
sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise. (7) Vervoer vanuit Brussel mogelijk, voor info, gelieve ons te contacteren.
REF. LLY
(1) Facultatieve excursies. (2) Diner in de abdij of in het restaurant van Paul Bocuse, afhankelijk van het aantal mensen. (3) Vervoer vanuit Brussel mogelijk, voor info, gelieve ons te contacteren.
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REF. ROD

182 €

256 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266. REF. LLY: diner en een selectie van drankjes
bij de abdij van Paul Bocuse.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.

Hoogtepunten
• Het beste van de Provence
en de Camargue
• Arles(1) en haar overblijfselen uit
het Romeinse tijdperk
• De kloven van de Ardèche(1),
de mooiste canyon van Europa
• De Vercors(1) en zijn hangende
huisjes
REF. LYL

• Een jeepsafari(1) door de
ongerepte Camargue
LAVENDELVELD

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. LYL_PP(5)

De Provençaalse Rhône en de Camargue
DAG 1 l LYON
Inscheping om 16u. Welkomstcocktail en
voorstelling van de bemanning. Diner en
animatieavond. ‘s Nachts varen we.
DAG 2 l ARLES (2) • De Camargue
In d e vo o rmid da g vare n we naar Arl e s .
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: ontdekking van de Camargue.
DYNAMISCH: de Camargue per 4x4. Een andere
manier om in het hart van de natuur te zijn.
Na het diner, gezamenlijke facultatieve excursie
voor beide pakketten: geleid bezoek aan Arles.
DAG 3 l AVIGNON • VIVIERS
De kloven van de Ardèche
We v a re n n a a r Av i g n o n . Vo o rg e s te l d e
facultatieve excursies:
KLASSIEK: Avignon en de Pausenpaleis.

DYNAMISCH: wandeling tot aan de Gard brug en
bezoek aan een museum.
In de namiddag, gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: bezoek aan de
kloven van de Ardèche. We varen naar Viviers.
DAG 4 l VIVIERS • TAIN L’HERMITAGE
De Vercors
In de voormiddag varen we. In de namiddag,
gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: excursie in de Vercors, met degustatie
van de beroemde Clairette de Die. Terug aan
boord in Tain l’Hermitage. Gala-avond. We varen
naar Lyon.
DAG 5 l LYON
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

REF. LMX

• Les Baux-de-Provence(1), tussen
de mooiste dorpjes van Frankrijk
• De Gard brug(1),
architecturaal meesterwerk
(4)

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019
REF. LYL

April: 1ste • 5 • 12 • 21 • 30
Oktober: 27

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

635 €

720 €

Eenpersoonskajuit

940 €

1095 €

Dubbele kajuit

Juli: 6 • 11 • 15 • 27
Augustus: 17 • 28
Mei: 23
Juni: 8
September: 1ste • 22 • 29
Oktober: 15

-

750 €

Eenpersoonskajuit

-

1125 €

Dubbele kajuit

-

815 €

Eenpersoonskajuit

-

1190 €

110 €
110 €

125 €
125 €

Optie
Bovendek
Suite

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. LMX_PP(5)

REF. LMX

Provençaalse kleuren

April: 7

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

769 €

865 €

Eenpersoonskajuit

1148 €

1325 €

Dubbele kajuit

DAG 1 l LYON
Inscheping om 15u. In de namiddag varen
we. Welkomstcocktail en voorstelling van de
bemanning. Diner en animatieavond. ‘s Nachts
varen we.
DAG 2 l ARLES
‘s Morgens varen we. Voorgestelde facultatieve
excursies:
KLASSIEK: ontdekking van de Baux-de-Provence.
DYNAMISCH: wandeling in de Alpilles tot aan
Baux-de-Provence.
In de avond, gezamenlijke facultatieve excursie
voor beide pakketten: bezoek aan Arles.
DAG 3 l ARLES • PORT-SAINT-LOUIS
MARTIGUES (3)
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: ontdekking van de Camargue.
DYNAMISCH: de Camargue per 4x4. Een andere
manier om in het hart van de natuur te zijn.
In de namiddag varen we. Vrije tijd in Martigues. ‘s
Nachts varen we naar Avignon.

CROISI
CYCLO
CRUISE

& GASTRONOMIE

WANDEL
CRUISES

DAG 4 l AVIGNON • VIVIERS
De kloven van de Ardèche
Voorgestelde facultatieve excursies:
K L A S S I EK : b e zo e k a a n Av i g n o n e n d e
Pausenpaleis.
DYNAMISCH: wandeling tot aan de Gard brug en
bezoek aan een museum.
In de namiddag, gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: bezoek aan de
kloven van de Ardèche. We varen naar Viviers.
DAG 5 l VIVIERS • TAIN L’HERMITAGE
De Vercors
In de voormiddag varen we. Gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
excursie in de Vercors en degustatie van Clairette
de Die proeven. Gala-avond. We varen naar Lyon.
DAG 6 l LYON
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

FAMILIE EN WANDELINGEN
CRUISE
CRUISES
6-DAAGSE / 5-NACHTEN • REF. LON_PP

Juli: 10 • 15 • 31
Augustus: 12
Mei: 1er • 11 • 27
Juni: 12 • 24 • 29
September: 5 • 17
Oktober: 3

-

950 €

Eenpersoonskajuit

-

1410 €

Dubbele kajuit

-

999 €

Eenpersoonskajuit

-

1459 €

125 €
125 €

150 €
150 €

Optie
Bovendek
Suite

Mogelijkheid vertrek van Brussel, gelieve ons te
contacteren
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie

EXCURSIEPAKKET met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
REF. LYL
REF. LMX

180 €
219 €

251€
305 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
REF. LYL
REF. LMX

226 €
265 €

317€
371€

Vind de details van de excursies aan het einde van het hoofdstuk.

Vanaf 1145 € /pers.
Gedetailleerde programma zie blz. 174.

Wandeltochten
CRUISE
MUZIEK

De
Rhône en
de Saône onthullen de rijkdom van hun terroirs.
& WIJN
CRUISE
84

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies. (2) Afhankelijk van doortocht aan de
sluizen, kan de aanlegplaats van Arles worden vervangen door
Avignon. (3) Afhankelijk van de beschikbaarheid van de aanleghaven, kan de haven van Martigues vervangen worden door
Port-Saint-Louis-du-Rhône. (4) Aangepaste kajuit beschikbaar op
sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw
cruise. (5) Vervoer vanuit Brussel mogelijk, voor info, gelieve ons
te contacteren.

FRANKRIJK

DE RHÔNE EN DE SAÔNE

Hoogtepunten
AVIGNON

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. ANT(7)/ANT_PP(7)/CHA(2-7)/CHA_PP(2-7)

De Saône, de Rhône, de Camargue

• Een uitzonderlijke route
van de Saône tot de monding
van de Rhône
• Lyon(1) en zijn unieke traboules
• De grot van de Pont d‘Arc(1),
replica van de Grotte Chauvet
• Een jeepsafari(1) door
de ongerepte Camargue

en de poorten van de Provence
DAG 1 l Lyon • CHALON-SUR-SAÔNE
Afspraak (3) om 14u45 in Lyon, vóór “Brasserie
Georges”. Transfer per autocar (3) naar Chalonsur-Saône. Inscheping om 17u. Welkomstcocktail
en voorstelling van de bemanning. Afvaart naar
Mâcon.
DAG 2 l MÂCON • Beaujolais-wijnstreek
LYON
Vrije tijd in Mâcon. Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: uitstap naar de
Beaujolais-wijnstreek. Cruise Lyon “by night”.
DAG 3 l LYON • TAIN L’HERMITAGE
Vallei van de Côtes du Rhône
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: panoramisch bezoek aan Lyon en haar
beroemde ‘traboules’.
DYNAMISCH: ontdekking van Lyon per fiets,
langsheen de monumenten en wijken, alvorens
een degustatie in het hart van de oude stad.
In de namiddag varen we naar Tain l’Hermitage.
Aankomst in de avond.
DAG 4 l TAIN L’HERMITAGE
De kloven van de Ardèche • AVIGNON
‘s Vo ormiddags varen we . Gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
ontdekking van de “Caverne du Pont d’Arc”,
een replica van de “Grotte Chauvet” (enkel bij
voorafgaande reservatie: verplicht vóór vertrekvia uw reisagentschap). We varen naar Avignon.

DAG 5 l AVIGNON • ARLES
Gezamenlijke facultatieve excursie voor
beide pakketten: bezoek aan Avignon en de
Pausenpaleis.
We varen naar Arles. Vrije tijd in de stad.
DAG 6 l ARLES • De Camargue • MARTIGUES (5)
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: ontdekking van de Camargue.
DYNAMISCH: de Camargue per 4x4. Een andere
manier om in het hart van de natuur te zijn.
In de namiddag varen we naar Martigues. Galaavond.
DAG 7 l MARTIGUES (5) • Lyon
Ontscheping om 9u na het ontbijtbuffet in
Martigues. Terugreis per autocar(3) naar Lyon. Vrije
lunch onderweg. Aankomst in Lyon in de vroege
namiddag. Einde van onze diensten.

(6)

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019

4 ANKERS

5 ANKERS

Met
Haven/
Met
Haven/
transfer (3) haven (4) transfer (3) haven (4)

April: 4 (2) • 10
16 (2) • 18(2) • 22
Oktober:
21(2) • 27
Augustus: 4
10 • 16 (2) • 22
28 (2)

(2)

Mei: 8(2) • 18 • 30(2)
Juni: 5 • 11(2)
17 • 23 (2)
September:
3 • 9 (2) • 28 (2)
Oktober:
4 • 9 (2) • 15

Dubbele kajuit

919 € 885 € 1129 € 1095€
Eenpersoonskajuit

1358 € 1324 € 1679 € 1645€
Dubbele kajuit

-

-

1189 € 1159 €

Eenpersoonskajuit

-

1739 € 1709€

Dubbele kajuit

1069 € 1039€ 1279 € 1249 €
Eenpersoonskajuit

1508 € 1478 € 1829 € 1799€

Optie
CRUISE

fitness,
ontspanning
en wellness

CRUISE FITNESS,
ONTSPANNING EN WELLNESS
7-DAAGSE / 6-NACHTEN • REF. ANT_SIEL

Van 18 tot 24 mei 2019
Zie blz. 196.

Bovendek
Suite

145 €
145 €

175 €
175 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
REF. ANT
REF. CHA

200 €
323 €

282 €
453 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
REF. ANT
REF. CHA

CROISI
CYCLO

WANDEL

CRUISE

CRUISE
& WIJN

& GASTRONOMIE

CRUISES

259 €
426 €

366 €
598 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.

FAMILIE
CRUISES

ŒNOLOGISCHE CRUISE - 6-DAAGSE / 5-NACHTEN • REF. MVC
MUZIEK
Ontdekking
van de beroemde wijngaarden
CRUISE

Cassis, Châteauneuf-du-Pape,
Côtes du Vivarais, Côtes du Rhône,
Beaujolais en Bourgogne.
Proeverijen en lezingen.
Vanaf 1075 € /pers.
Gedetailleerde programma zie blz. 188.
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Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Vraag het gedetailleerd programma van de cruise ref. CHA,
het reisschema en de kosten van de excursies zijn verschillend.
(3)	
Formule met autocar, ref. ANT: transfer Lyon/Châlon-surSaône D1 en Martigues/Lyon D7. Transfer gegarandeerd voor
min 20 personen.
(4)	Formule haven/haven: inscheping D1 in Châlon-sur-Saône om
18u en ontscheping D6 in Martigues om 9u, ref. ANT_PP.
(5)	In functie van de beschikbaarheden van de aanlegsteigers,
kan het aanleggen in Martigues worden vervangen door PortSaint-Louis-du-Rhône.
(6)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.
(7) 
Vervoer vanuit Brussel mogelijk, voor info, gelieve ons te
contacteren.

Hoogtepunten
DE CAMARGUE

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. LSR_PP

(2)

Van de Bourgogne tot de Camargue
Op de Saône en de Rhône
DAG 1 l LYON
Inscheping om 18u . Welkomstdrankje en
voorstelling van de bemanning. Diner en
animatieavond.

DYNAMISCH: bezoek te voet aan Mâcon.
Degustatie.
We varen naar Vienne. Animatieavond. Aankomst
in Vienne in de nacht.

DAG 2 l LYON • MÂCON
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: panoramisch bezoek aan Lyon en haar
beroemde ‘traboules’.
DYNAMISCH: ontdekking van Lyon per fiets,
langsheen de monumenten en wijken, alvorens
een degustatie in het hart van de oude stad.
In de namiddag varen we naar Mâcon. Dansavond.

DAG 4 l VIENNE • ARLES
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: bezoek aan Vienne.
DYNAMISCH: bezoek aan Vienne per segway.
In de namiddag varen we. Animatieavond.

DAG 3 l MÂCON • VIENNE
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: bezoek aan de abdij van Cluny.

DAG 5 l ARLES • De Camargue
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: bezoek aan Arles en een producent
van olijfolie.
In de namiddag, voorgestelde facultatieve
excursies:
KLASSIEK: ontdekking van de Camargue.
DYNAMISCH: de Camargue per 4x4. Een andere
manier om in het hart van de natuur te zijn.
Provençaalse avond en folklorespektakel aan
boord.
DAG 6 l ARLES • AVIGNON • VIVIERS
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: bezoek aan de Pausenstad en het
paleis.
In de namiddag varen we. Gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
geleid bezoek aan Viviers.
DAG 7 l VIVIERS • TOURNON • LYON
‘s Morgens varen we. Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: geleid bezoek
aan Tournon, stop aan het kasteel-museum en
degustatie van wijnen en regionale producten.
Terug aan boord. Gala-avond. In de nacht varen
we naar Lyon.
DAG 8 l LYON
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

• Ontdekking van alle aspecten
van de streek en haar terroir
• Lyon(1) en zijn unieke traboules
• Gastronomische ontdekking(1)
van Mâcon en Tournon
• De abdij van Cluny(1),
spiritueel hoogtepunt
• Een lokale olijfolieproducent(1)
• Een jeepsafari(1) door
de ongerepte Camargue
• Avignon(1) en het prestigieuze
Pausenpaleis met zijn privéappartementen
ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019

5 ANKERS
Dubbele Eenpersoons
kajuit
kajuit

April: 14

1229 €

1839 €

Juli: 20
Augustus: 5

1295 €

1905 €

Mei: 4 • 16
Juni: 1ste
September: 10 • 22
Oktober: 8

1399 €

2009 €

Optie
Bovendek

199 €

Suite

199 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

246 €

345 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

349 €

491€

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies..
(2)	
Vervoer vanuit Brussel mogelijk, voor info, gelieve ons te
contacteren.

CROISI CRUISE
WANDELEN FIETSTOCHTEN
FAMILIE
CRUISES
CRUISES
CYCLO 8-DAAGSE
/ 7-NACHTEN • REF. LSR_BIKPP

Vanaf 1849 € /pers.
Gedetailleerde programma zie blz. 182.

De Rhône en de Saône per fiets
CRUISE
CRUISELuberon,
MUZIEK
Bourgondië,
les Baux-de-Provence, maar ook natuurparken
& GASTRONOMIE
&de
WIJN
CRUISE
zoals de Alpilles of de Pilat, of les gorges du Doux zijn stuk voor stuk
boeiende sites die u per fiets zal kunnen ontdekken.
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Hoogtepunten
HAARLEM

11-DAAGSE / 10-NACHTEN CRUISE • REF. ACV_PP(3)

Van Amsterdam naar Avignon

Van de Rijn naar de Rhône, 2 mythische rivieren
DAG 1 l AMSTERDAM
Ins ch ep en om 1 8 u . Welkoms tdrankje en
voorstelling van de bemanning. Gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
bezoek aan de oude stad Amsterdam met een
rondvaartboot.
DAG 2 l AMSTERDAM
In de voormiddag, voorgestelde facultatieve
excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Amsterdam en de
diamantenwijk.
DYNAMISCH: bezoek aan Amsterdam per fiets op
ontdekking naar de speciale en geheime plaatsen.
Terug aan boord. In de namiddag, gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
geleid bezoek aan Haarlem.
Terug aan boord in Amsterdam. ‘s Nachts varen we.
DAG 3 l AMSTERDAM • DÜSSELDORF
In de voormiddag varen we. Gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
bezoek aan het openluchtmuseum van Arnhem.
Vrije tijd en terug aan boord in Düsseldorf.
Geanimeerde avond.
DAG 4 l DÜSSELDORF • KEULEN
KÖNIGSWINTER • KOBLENZ
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: geleid bezoek aan Keulen (transfer per
autocar naar Königswinter). In de namiddag, cruise
op de Rijn naar Koblenz. Spijsvertering wandeling
naar de “Deutsches Eck”.
DAG 5 l KOBLENZ • MAINZ • WORMS
In de vo ormiddag varen we naar Mainz .
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Mainz en het
Gutenbergmuseum (2) (terug per autocar naar
Worms).
DYNAMISCH: wijnwandeling vanuit Mainz.
‘s Nachts varen we naar Straatsburg.

DAG 8 l LYON • TOURNON
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Lyon en de bekende
“Traboules”.
DYNAMISCH: ontdekking van Lyon per fiets,
langsheen de monumenten en wijken, alvorens
een degustatie in het hart van de oude stad.
In de namiddag varen we. Dansavond.
DAG 9 l TOURNON • ARLES
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: geleid bezoek aan Tournon, we
stoppen aan het kasteel/museum met een
wijndegustatie en proeverij van lokale producten.
We varen naar Arles. Geanimeerde avond. ‘s
Nachts varen we.
DAG 10 l ARLES • AVIGNON
In de voormiddag, voorgestelde facultatieve
excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Arles, culturele
trekpleister met zijn overblijfselen van het
Romeinse Rijk.
DYNAMISCH: wandeling in de Alpilles tot aan
Baux-de-Provence.
C r u i s e n a a r Av i g n o n . I n d e n a m i d d a g ,
voorgestelde facultatieve excursies:
KL A S S I EK : b e zo e k a a n Av i g n o n e n h e t
Pausenpaleis..
DYNAMISCH: wandeling tot aan de Gard brug en
bezoek aan een museum.
Gala-avond.
DAG 11 l AVIGNON
Ontbijtbuffet aan boord. Ontschepen om 9u. Einde
van onze diensten.

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019

5 ANKERS
Dubbele Eenpersoons
kajuit
kajuit

Mei: 8
Juni: 23
September: 9
Oktober: 9

1849 €

2619 €

Optie
Bovendek

290 €

Suite

290 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

344 €

482 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

431€

604 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • de verplaatsing met autocar Bazel/Chalonsur-Saône • de geleid bezoek aan stad Besançon • de lunch
op D7 (uitgezonderd dranken).
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.

DAG 6 l STRAATSBURG • BAZEL
In de voormiddag, gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: geleid bezoek
aan Straatsburg.
In de namiddag, cruise naar Bazel. Gala-avond.
DAG 7 l BAZEL • Besançon
CHALON-SUR-SAÔNE
Ontscheping in Bazel. Vertrek met de autocar
naar Besançon, charmante stad van kunst en
geschiedenis. Geleid bezoek aan de stad, te
voet. Verder per autocar naar Chalon-sur-Saône.
Inscheping aan boord om 17u30. Vertrek van de
cruise naar Lyon. Voorstelling van de bemanning.
Welkomstcocktail. ‘s Nachts varen we.

• Drie landen op één cruise:
Nederland, Duitsland en Frankrijk
• De rijkdom en culturen langs twee
historische rivieren
• Ontdekking(1) van de geheime en
unieke plekjes van Amsterdam
• Haarlem(1), schilderachtige stad
van Nederland
• Mainz(1) kennismaking met Duitse
wijngaarden
• Straatsburg(1), Europese hoofdstad
• Bezoek aan Besançon inbegrepen
• Lyon(1) en zijn unieke traboules
• Avignon(1) en het prestigieuze
Pausenpaleis

(1) Facultatieve excursies.
(2) Gesloten op maandag.
(3)	
Vervoer vanuit Brussel mogelijk, voor info, gelieve ons te
contacteren.

BAUX-DE-PROVENCE
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Onze excursies op de Rhône
“EXCURSIEPAKKET”: reserveer het pakket gelijktijdig met uw cruise en geniet van 5% korting. Uitsluitend van toepassing bij het boeken van uw cruise.
Enkel mits reservatie op voorhand.
U hebt de keuze uit volgende excursiepakketten:
• HET “KLASSIEKE” PAKKET: voor een ontdekking gericht op cultuur, architectuur en geschiedenis.
• HET “DYNAMISCHE” PAKKET: originele wandelingen, speciale bezoeken, proeverijen van producten.

KLASSIEKE EXCURSIES

ABDIJ VAN CLUNY

ARLES

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 42 €
• bij reservatie aan boord: 56 €
DUUR: 3u.
Vertrek met autocar. De abdij werd in
910 gesticht door Willem de Vrome en
staat onder direct toezicht van Rome. De
abt heeft een bemiddelende rol tussen
de politieke overheid en de paus. De
abdijkerk was de grootste van het hele
westelijke christendom voor de bouw
van de Sint-Pietersbasiliek in Rome. De
abdij werd in 1798 verkocht als nationale
eigendom en werd ontmanteld. De kerk
werd nagenoeg vernietigd.

Prijs (gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 17 €
• bij reservatie aan boord: 22 €
DUUR: 2u.
U ziet tijdens dit geleid bezoek: het
Romeinse amfitheater (de arena’s), het
Antieke theater, het plein SaintTrophime
met zijn klooster en zijn kerk die deel
uitmaken van de route van Arles, één van
de drie wegen die leiden naar Santiago
de Compostela. We zetten ons bezoek
verder via het Forum en tenslotte de
Romeinse thermen van Constantinus.

ARLES en bezoek aan een
producent van olijfolie

AVIGNON EN
HET PAUSENPALEIS

Prijs (vervoer + gids + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 37 €
• bij reservatie aan boord: 49 €
DUUR: 4u.
Vertrek te voet voor de geleid bezoek aan
Arles. Daarna, transfer per autocar naar
Grand Servan, waar men de beroemde
Provençaalse olijfolie produceert. Na deze
kennismaking krijgt u de gelegenheid om
de producten van het domein te proeven.

Prijs (gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 24 €
• bij reservatie aan boord: 32 €
DUUR: 3u.
Vertrek te voet naar het centrum van
Avignon. Bewonder (de buitenkant van)
de kapel, die als historisch monument
geklasseerd. Aan de overkant staan de
gevels van het Stadhuis en het theater
dat in de 19de eeuw werd gebouwd. We
gaan verder naar het place du Palais. Dit
plein is een uitgestrekte esplanade van
240 m op 48 m. Het wordt in het oosten
gedomineerd door de indrukwekkende
wallen van het Paleis van de Pausen, met
daar tegenover de barokke beelden van
het Hôtel des Monnaies. U bezoekt er het
paleis van de Pausen, het belangrijkste
monument van het erfgoed van Avignon.

Betreft de cruise ref. LSR.

Betreft de cruises ref. ACV / CHA / LMX / LYL.

Betreft de cruise ref. LSR.

Betreft de cruises ref. ACV / ANT /
CHA / LMA / LMX / LSR / LYL / ROD /
(INBEGREPEN voor ref. LON).

BAUX-DE-PROVENCE

CASSIS

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

CHAVANAY

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 41 €
• bij reservatie aan boord: 54 €
DUUR: 4u.
Vertrek met autocar voor het bezoek
aan de Baux-de-Provence, één van de
mooiste dorpen van Frankrijk. Na de
tweede wereldoorlog kwam het toerisme
er tot ontwikkeling met de komst van
Raymond Thuillier die bijdraagt tot de
internationale faam van Baux doordat hij
er het beroemde “Oustau de Baumanière”
opende, een groot gastronomisch
restaurant waar de beroemdheden en
politici uit die tijd kwamen aanschuiven.
In 1966 schreef André Malraux via een
decreet de hele gemeente in onder de
bescherming van het Ministerie voor
Cultuur en Milieu.

(Vervoer + gids + degustatie):
DUUR: 4u 30.
Vertrek met de autocar naar Cassis
die zijn faam te danken heeft aan de
droge, krachtige en smaakrijke witte
wijn waarover de Provençaalse dichter
Frédéric Mistral zei: “De bij heeft geen
zoete honing, hij straalt als een fonkelende
diamant en ruikt de rozemarijn, de heide
en de mirte die onze heuvels bedekken”.
Degustatie* bij één van de beste lokale
producenten.

(Vervoer + gids + degustatie)
DUUR: 3u.
Ver trek met de autocar naar het
d o r p C h â te a u n e u f- d u - P a p e m e t
de meest prestigieuze benaming
uit de middeleeuwse wijnbouw. De
uitzonderlijke ligging van deze wijngaard
dateert waarschijnlijk uit de periode
waarin de pausen zich in Avignon
kwamen vestigen. Degustatie* bij één
van de beste lokale producenten.

(Gids + degustatie)
DUUR: 2u 45.
Vertrek te voet met de gidsen naar het
centrum van Chavanay. Bezoek aan de
stad. Wijndegustatie* in een kelder. Te
voet terug naar het schip.
Betreft de cruise ref. LON (INBEGREPEN).

Betreft de cruise ref. MVC (INBEGREPEN).

Betreft de cruise ref. MVC (INBEGREPEN).

Betreft de cruises ref. LMX / (INBEGREPEN
voor ref. LON).
* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.
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DE CAMARGUE en bezoek
aan een manade

DEGUSTATIE
IN TAIN L’HERMITAGE

DE KLOVEN
VAN DE ARDECHE

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 54 €
• bij reservatie aan boord: 72 €
DUUR: 4u.
Panoramische toer met gids van de
Camargue. Langs de rivieren, moerassen
en vijvers van dit landschap, zal u niet
alleen de flamingo’s, stieren en befaamde
paarden van de Camargue kunnen
gadeslaan, maar komt u tevens voorbij
de talrijke zoutmijnen en rijstvelden
waarvan de productie grote bekendheid
geniet. U bezoekt een manade (typische
boerderij) en ontdekt het leven van
de manadiers (fokkers van de stieren).
Dit bezoek wordt gevolgd door een
welkomstdrink in de patio.

Prijs (degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 17 €
• bij reservatie aan boord: 22 €
DUUR: 1u30.
Vertrek te voet naar een kelder van Tain
l’Hermitage. U bezoekt eerst de kelder.
Verken er de kuipen, vaten, kelders.
Daarna proeft* u een witte wijn.

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 41 €
• bij reservatie aan boord: 54 €
DUUR: 4u.
Afspraak op het schip en vertrek met
de gids per autocar. Vertrek voor een
panoramische tour naar de kloven van de
Ardèche. U zal er de diepe dalen, vegetatie
en rotsformaties kunnen bewonderen
alsook de vulkanische granietrotsen.
We gaan tot de Vallon Parc d’Arc, 34 m
hoog. We gaan verder tot de grot van
Madeleine waar we ook even stoppen
en de ondergrondse werken kunnen
bewonderen.

Betreft de cruises ref. LLY / (INBEGREPEN
voor ref. MVC).

Betreft de cruises ref. CHA / LMX / LYL / ROD.

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 53 €
• bij reservatie aan boord: 71 €
DUUR: 3u .
Vertrek per bus naar de grot van de Vallon
Pont d’Arc, geopend in april 2015, het is de
grootste, versierde replicagrot ter wereld.
De originele Chauvet grot was 8500 m²
groot. De bezoeker wordt uitgenodigd
om 36 000 jaar terug in de tijd te gaan
op zoek naar de 10 stops met silhouetten
van prehistorische dierlijke geschilderd
op enorme fresco’s. U wordt als het
ware ondergedompeld in het hart van
prehistorische rotstekeningen.
Betreft de cruise ref. ANT.

Betreft de cruises ref. ANT / CHA / LMA / LMX /
LSR / LYL / (INBEGREPEN voor ref. LON).

GROT VAN MADELEINE

LYON

(Vervoer + gids + inkom)
DUUR: 4u 45.
Transfer per autocar tot aan de grot van
Madeleine. Bezoek aan het natuurpark
waar één van meest verbazingwekkende
rotswerken gevormd werd door het
grondwater.

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 31 €
• bij reservatie aan boord: 41 €
DUUR: 3u.
Vertrek per bus voor een geleid bezoek.
Panoramische rondrit in de stad tot aan
de basiliek van Fourvière: magisch zicht
op Lyon gevolgd door een bezoek aan
de binnenkant van de basiliek. U gaat
te voet, in het gezelschap van uw gids,
naar het oude Lyon op ontdekking
naar de traboules. De traboules waren
dan bedoeld om snel naar de Saône te
gaan. Vrije tijd.

Betreft de cruise ref. LON (INBEGREPEN).

GROT VAN DE PONT D’ARC,
een replica van de grot
Chauvet

RONDRIT VAN DE GRANDS
CRUS VAN BOURGOGNE
(Vervoer + gids + degustatie)
DUUR: 4u.
Ve r tre k p e r a u to c ar naar d e
Bourgondische wijngaarden. Meursault,
waar zich de eerste wijngaard van de
abdij van Cîteaux bevond en dat zijn
oude reputatie te danken heeft aan
zijn witte wijnen. Volnay, waarvan de
wijnhellingen met diepe mergelkalklagen
de meest verfijnde wijnen van de Côte
de Beaune produceren. Pommard, dat
stevige en tanninerijke rode wijnen
produceert, die bekend staan om hun
rondborstigheid. Wijnproeverij* bij een
van de beste producenten in de regio.

Betreft de cruises ref. ACV / ANT / CHA /
LLY / LSR.

Betreft de cruise ref. MVC (INBEGREPEN).

TOURNON
Prijs (gids + inkom + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 38 €
• bij reservatie aan boord: 51 €
DUUR: 3u.
U begint het bezoek met een geleide
rondrit per trein langs de voornaamste
trekpleisters, monumenten en steegjes.
We stoppen aan het kasteel-museum
waar u kunt kennismaken met de
permanente collectie die de geschiedenis
van de binnenscheepvaart op de Rhône
vertelt. Dit majestueuze kasteel zal u
verrassen. Het is gelegen op een rots van
graniet en is het domein van de graven
van Tournon. Aan de voet van het kasteel
geniet u van een aangename wandeling
door de steegjes van het historische
centrum. We sluiten dit bezoek af met
een degustatie* van wijnen en regionale
producten.
Betreft de cruises ref. ACV / LSR.

* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.
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VERCORS

VIENNE

VIVIERS

Prijs (vervoer + gids + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 53 €
• bij reservatie aan boord: 71 €
DUUR: 4u.
Vertrek met de autocar uit La Voulte
naar Die. Het natuurpark van Vercors,
een echte natuurlijke citadel in kalkrots,
is uitgestrekt over 186 000 ha tussen
de vallei van de Isère in het noorden
en de Diois in het zuiden. Halte aan
de kelder van Die Jaillance. Dat is een
liefdesverhaal tussen de mens en de
wijnrank. Degustatie*. Verder met de
autocar voor een panoramisch zicht op
de rol de Rousset. Deze bevindt zich in
het hart van de Vercors en is meer dan
1400 m hoog. Het uitkijkpunt bevindt
zich op 1245 m en vanaf dat punt is
het landschap. Verder naar Vassieuxen-Vercors, La Chapelle-en-Vercors en
Pont-en-Royans. Bekijk de hangende
huizen van Pont-en-Royans. Bezoek aan
Romans-sur-Isère dat bekend staat om
zijn schoenenindustrie.

Prijs (gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 15 €
• bij reservatie aan boord: 20 €
DUUR: 2u.
U kunt er deze Romeinse site ontdekken,
met zijn rijkdom aan oude funderingen.
U ziet er het antieke theater; gebouwd
omstreeks 40-50 na Christus. Het wordt
beschouwd als één van de grootste van
de Romeinse oudheid, met zijn 130 m
diameter, wat de capaciteit betreft, zouden
er 13000 toeschouwers in hebben
gepast. Het werd in 1938 gerestaureerd
en herwon zijn aanvankelijke functie
doordat er veel artistieke manifestaties
worden gehouden. U gaat verder naar
de tempel van Augustus en Livius
(buitenkant). De bouwwerken begonnen
omstreeks 20-10 voor Christus. Daarna
werd de tempel aan het begin van de
middeleeuwen omgebouwd tot kerk.
Tenslotte kwam in de tweede helft van de
19de eeuw de restauratie onder leiding van
Prosper Mérimée. Bezoek tenslotte nog
de Sint-Mauritiuskathedraal (buitenkant)
die al sinds 1840 geklasseerd staat als
historisch monument.

Prijs (gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 18 €
• bij reservatie aan boord: 24 €
DUUR: 2u.
U vertrekt te voet voor het geleid
b e zo e k a a n V i v i e r s d i e a l s e e n
o p e n l u c h t m u s e u m i s w a a r e l ke
bladzijde van de Geschiedenis in steen
staat geschreven. U kunt er de kleinste
kathedraal van Frankrijk bewonderen in
deze rijkelijke middeleeuwse stad. U ziet
onder andere: het Maison des Chevaliers
met de prachtige renaissancegevel, de
Tour Saint-Michel, het groot seminarie
en het belvédère.

Betreft de cruises ref. CHA / LMX / LYL / ROD.

Betreft de cruises ref. CHA / LSR /
(INBEGREPEN voor ref. LON).

Betreft de cruises ref. CHA / LLY / LSR /
ROD / (INBEGREPEN voor ref. LON).

WIJNGAARD
VAN BEAUJOLAIS
Prijs (vervoer + gids + inkom
+ degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 49 €
• bij reservatie aan boord: 66 €
DUUR: 4u.
Vertrek met de autocar in het gezelschap
van uw gidsen naar de wijnstreek van
de beaujolais die zich uitstrekt over
22500 ha. U rijdt door charmante
wijndorpjes alvorens Romanèche-Thorins
te bereiken voor het bezoek aan het
“Hameau du vin”, een uniek museum
in Europa. Het museum telt een aantal
zeldzame en oude voorwerpen die meer
dan 2000 jaar geschiedenis van de
wijnbouw. U ontdekt er ook de huidige
procedés van het wijn maken met een
bezoek aan de zaal waar de wijnen in
eiken vaten rusten. In het midden van
de wijngaarden van de Beaujolais ziet
u aan de hand van tentoonstellingen,
voorstellingen en film meer over de
kennis van de wijnbouwers; u kunt ook
wandelen in het “Oenoparc” en u laten
bedwelmen door de aroma’s en geuren
van deze prachtige tuinen. Degustatie*.
Betreft de cruises ref. ANT / LLY / (INBEGREPEN voor ref. MVC).

WIJNGAARD
VAN BOURGOGNE

WIJNGAARD
VAN VIVARAIS

Prijs (vervoer + gids + inkom
+ degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 50 €
• bij reservatie aan boord: 67 €
DUUR: 4u.
Vertrek per autocar met uw gidsen. U rijdt
door de “Côte de Beaune” en doorkruist
talrijke wijndorpjes: Pommard, Puligny,
Montrachet en andere. U bereikt de stad
Beaune om zijn beroemde Hospices
te bezoeken. Aanvankelijk was dit een
ziekenhuis gesticht door de Hertog
van Bourgondië om er de armen op te
vangen. U ziet ook het museum met een
collectie van zo’n 5 000 voorwerpen. Eén
van de bijzonderheden van de hospices
is hun wijndomein; dankzij de giften die al
gedurende hun hele geschiedenis worden
gedaan, zijn de hospices eigenaars van
meer dan 60 ha wijngaard. De meeste
percelen zijn gelegen in zones van
prestigieuze namen. Het bezoek eindigt
vanzelfsprekend met een degustatie*
van deze beroemde wijnen.

(Vervoer + gids + degustatie)
DUUR: 4u.
Vertrek met de autocar doorheen
de valleien van de Ardèche naar
de wijngaarden van Vivarais op de
hoogvlaktes van Saint-Remèze en
Orgnac l’Aven. Degustatie* bij een lokale
producent, de rode of roséwijn zijn hier
van een bijzondere frisheid en verfijning.
Betreft de cruise ref. MVC (INBEGREPEN).

Betreft de cruise ref. CHA.

* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.
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FRANKRIJK

DE RHÔNE EN DE SAÔNE

DYNAMISCHE EXCURSIES

GASTRONOMISCH MÂCON
Prijs (gids + degustatie):
• r eserveer gelijktijdig
met uw cruise: 29 €
• bij reservatie aan boord: 39 €
DUUR: 2u 30.
Volg de gids in de straten van Mâcon
en ontdek de patrimoniale rijkdommen
dankzij de verhelderende uitleg van uw
gids. U zal de kathedraal Saint-Vincent, het
Museum van de Ursulinen en het hôtel
Dieu kunnen bewonderen. Tijdens het
bezoek genieten we van een proeverij
van streekproducten. Vrije tijd.
Betreft de cruise ref. LSR.

LYON,
FIETSTOCHT MET GIDS

SAFARI IN DE CAMARGUE
MET EEN 4X4

VIENNE,
BEZOEK PER SEGWAY

Prijs (gids + fietsverhuur + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 68 €
• bij reservatie aan boord: 91 €
DUUR: 2u 30 - 3u.
Ontdek de trekpleisters van Lyon
in slechts 2u30 zonder de minste
inspanning! Profiteer ervan om in alle
veiligheid rond het meer van het Parc
de la tête d’Or en op de oevers van de
Rhône te flaneren. Laat u doorheen de
geschiedenis gidsen en luister naar de
meest ongewone anekdotes omtrent de
mythische plaatsen van de hoofdstad
der Galliërs. Profiteer tijdens de tocht
tevens van een gastronomische pauze
in het hartje van het oude Lyon! We
komen voorbij de oevers van de Rhône,
het Bellecour plein, de heuvel van Croix
Rousse, het gouden hoofd, het oude
Lyon, de oevers van de Saône en het
plein “place des Terreaux”.

Prijs (vervoer + safari met een 4x4):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 79 €
• bij reservatie aan boord: 106 €
DUUR: 4u.
Ontdek, ver verwijderd van de toeristische
routes, het Grote en Kleine Camargue in
een 4x4 vergezeld van een gids van het
Land die zijn passie voor dit mythische
land met u zal delen. U doorkruist het
Regionaal Natuurpark van de Camargue
en ontdekt u o.a. vijvers, moerassen,
waadvogels, flamingo’s en reigers... Een
heel originele manier om de natuur
intens te beleven.

Prijs (gids + huur van de Segway):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 74 €
• bij reservatie aan boord: 99 €
DUUR: 2u.
Ontdek Vienne per segway. Initiatie en
vertrek voor een tocht door de stad. Een
leuke manier om deze charmante galloromeinse stad, “ville d’Art en d’Histoire”
(stad van Kunst en Geschiedenis) te
ontdekken. We komen voorbij het antieke
theater, de tempel van Augustus en
Livia (van buitenaf), de kathedraal Saint
Maurice (van buitenaf) die sinds 1840
op de lijst van historische monumenten
opgenomen is.

Betreft de cruises ref. ANT / CHA / LMA /
LMX / LSR / LYL.

Beperkte plaatsen.

Betreft de cruises ref. CHA / LSR / ROD.

Elektrisch fietsen.

Betreft de cruises ref. ACV / ANT / CHA / LSR.

WANDELTOCHT
IN DE ALPILLES EN
DE BAUX-DE-PROVENCE
Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 41 €
• bij reservatie aan boord: 54 €
DUUR: 4u (wandeling van 2u tot 2u30).
Verplaatsing per autocar en vertrek
voor een wandeltocht in de Alpilles en
in het dorp Les Baux-de-Provence. In het
hartje van een uitzonderlijk stukje natuur
ontdekt u een uiterst interessante streek
waar kalkrotsen, wijnstokken en velden
met olijfbomen de hoofdrol spelen.
Geniet van een prachtig panorama op
Les Baux-de-Provence en de vallei.
Betreft de cruises ref. ACV / CHA / LMX.

WANDELTOCHT NAAR
DE GARD BRUG EN HET
MUSEUM VAN DE GARD
BRUG
Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 48 €
• bij reservatie aan boord: 64 €
DUUR: 4u.
Vertrek per autocar naar de Pont du
Gard, een brug die op prachtige wijze
geïntegreerd is in het midden van een
natuurlijke site die haar wilde charme
heeft weten te behouden. De brug
fascineert de bezoekers door haar
elegantie en verhevenheid. Tweeduizend
jaar na de bouw is dit antieke bouwwerk
nog steeds een waar kunstwerk, zowel
dankzij de technische aspecten als dankzij
de eenvoudige schoonheid. Vertrek
op ontdekking van het pad van het
aquaduct: een wandeling van 3,5 km op
de site langs de aquaduct, met prachtige
panorama’s vanuit talrijke uitzichttorens.
Bezoek aan het museum. Terugkeer aan
boord per autocar.
Betreft de cruises ref. ACV / LMA / LMX / LYL.

* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.
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LES ANDELYS

FRANKRIJK

De Seine
Étretat

Over het water gaat u van
DUCLAIR
HONFLEUR
ROUEN
de Franse hoofdstad naar
Deauville
de Normandische kust: een
LES ANDELYS
Calvados
geweldige manier om Parijs
Giverny
VERNON
en zijn mythische locaties, de
POISSY
dorpen langs de rivierbochten en de
bezienswaardigheden van Normandië te
Versailles
ontdekken. Kunstliefhebbers, u zult bekoord
SEINE
worden door de landschappen die zo‘n grote
inspiratiebron waren voor kunstenaars zoals Monet, Renoir,
Cézanne, Van Gogh of Boudin, …
Geschiedenisliefhebbers, laat u begeleiden bij de bezoeken aan de kastelen
van Versailles, van Martainville of van Malmaison, of tijdens de daguitstap naar
de stranden van de landing in Normandië. U zult ook het unieke erfgoed van
de Normandische abdijen ontdekken. Liefhebbers van grote open ruimtes,
u zult de wilde schoonheid bewonderen van de kliffen van de Albastkust,
de stranden en het landschap van de bloemenkust en de verrassende
panorama‘s van de Seinevallei!

UW CROISEUROPE VOORDELEN
• Vaartocht van Parijs naar de Normandische kust
• Combinatie van binnen- en zeevaart na Duclair en tot in Honfleur
• Cruise in Parijs “by night” en tussenstop op wandelafstand van de Eiffeltoren!
• Parijs, de Franse hoofdstad en zijn verschillende culturele en toeristische
bezienswaardigheden
• Normandië en zijn tradities
• De Seine, de inspiratiebron bij uitstek voor de impressionistische schilders.
• Ontdekking van de landschappen van de Seinevallei, van grote open
ruimtes tot bruisende steden

6-DAGEN / 5-NACHTEN CRUISE • REF. SIP_ARMADA

De Armada van Rouen
Ontdek tijdens een tussenstop
de grootste zeilschepen ter wereld.
Van 6 tot 11 juni 2019
Van 11 tot 16 juni 2019
Vraag het gedetailleerde programma.
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PARIJS

94
NOTRE-DAME VAN PARIJS

ONZE SCHEPEN OP DE SEINE
5 ANKERS

• MS Renoir
• MS Seine Princess

KAJUIT (MS RENOIR)

SALON / BAR (MS SEINE PRINCESS)

RESTAURANT (MS SEINE PRINCESS)

4 ANKERS

• MS Botticelli

KAJUIT

RESTAURANT

SALON / BAR
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Hoogtepunten
ÎLE DE LA CITÉ, PARIJS

EXCLUSIEVE AANBIEDING
NIEUW PROGRAMMA

GELEIDE BEZOEKEN:
• Het Île de la Cité en Notre Dame
• De begraafplaats Père Lachaise
• Het gastronomische
Saint-Germain-des-Prés
• Rungis(3) en zijn beroemde markt

4-DAAGSE / 3-NACHTEN CRUISE • REF. PIN_PP

Ongewoon Parijs
DAG 1 l PARIJS
Inscheping rond 18u(1). Diner gevolgd door een
cabaretshow aan boord.
DAG 2 l PARIJS • Île de la Cité en Notre Dame
Saint-Germain-des-Prés
Vertrek voor een reis in de tijd in het hartje van
het Île de la Cité. U bezoekt er de kathedraal,
een gotisch meesterwerk. Het Île Royale van
weleer herbergt nog steeds veel monumenten
die getuigen van zijn grootsheid zoals de Heilige
Kapel, de Conciergerie (Parijs gevangenis), het
Justitiepaleis ...

ALL IN
aan boord

In de namiddag, bezoek met gids aan de wijk
Saint-Germain-des-Prés, een van de bakermatten
van de Parijse cultuur proeverij van bitterkoekjes
en chocolaatjes van grote huizen. Cruise naar de
wijk La Défense(2).
DAG 3 l PARIJS • Rungis, in het hart van
de gastronomie • De begraafplaats Père
Lachaise OF het Pantheon • Cruise Parijs
“by night”
O ptioneel, f a cult atief b e zo ek (alle en bij
voorafgaande reservatie voor het vertrek) : aan de
beroemde markt van Rungis(3). Dit is de grootste
versmarkt ter wereld, een echte vitrine van de
Franse gastronomie. Een heerlijke brunch het
bezoek afsluiten.
OF
Vrije ochtend om de hoofdstad op uw eigen
tempo te ontdekken. Op een paar minuten lopen
van het hotel bevinden zich de Eiffeltoren, de
Trocadero-tuin en de Invalides. Namiddag gewijd
aan het bezoek met gids aan de begraafplaats
Père Lachaise, een van de beroemdste ter wereld.
Hier in deze parkachtige begraafplaats liggen veel
beroemdheden te ruste.
OF
Vertrek voor het bezoek met gids aan het
Pantheon. Dit majestueuze monument, dat het
Quartier Latin domineert, zal u verbazen door zijn
grootsheid.
Gala-avond en cruise Parijs “by night”(2) door de
prachtig verlichte stad.
DAG 4 l PARIJS
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

PÈRE LACHAISE

• Origineel bezoek van Parijs
• Cabaretshowavond aan boord

4-DAAGSE / 3-NACHTEN CRUISE • REF. PAB_PP

Citytrip Parijs
Een geweldige manier om de hoofdstad en haar
mythische plekjes en hey Oude Montmartre te ontdekken.
Data
November 2018: 1ste • 1ste • 4 • 5 • 7 • 11 • 12 • 15 • 19
December 2018: 3 • 10
Februari 2019: 23
Maart 2019: 3 • 6 • 10 • 13 • 17 • 20 • 24 • 27
Oktober 2019: 16 • 28
Vanaf 299 € /pers.

OUDE MONTMARTRE
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EXCURSIES
INBEGREPEN(3)
Prijs per persoon
Data 2018/2019

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

November 2018: 7 • 12 • 26
Maart 2019: 6 • 17 • 27

375 €

445 €

Eenpersoonskajuit

525 €

624 €

Dubbele kajuit

December 2018: 10

436 €

515 €

Eenpersoonskajuit

586 €

694 €

Bovendek

95 €

110 €

Suite

95 €

110 €

Optie

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
Het bezoek aan de markt van Rungis
(vervoer inbegrepen). Gesloten
op zaterdag, zondag en maandag.
Enkel mits reservatie op voorhand.

119 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • de geleide bezoeken vermeld in het programma • het cabaretspektakel aan boord.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266 • de dranken
• het facultatief bezoek aan de markt van Rungis.
(1)	Afhankelijk van de beschikbaarheid van de Grenelle-kade, kan
het schip aan de Bercy-kade aanmeren, aan de Javel-kade of
aan de Austerlitz-kade
(2)	Afhankelijk van het waterpeil.
(3)	Facultatieve excursie. Het bezoek aan de markt van Rungis is
niet mogelijk op zaterdag, zondag en maandag en is afhankelijk
van de beschikbaarheid op het moment van de boeking.

FRANKRIJK

DE SEINE

Hoogtepunten
REF. PAF/HOP

HONFLEUR

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. PAF_PP/HOP_PP(3)

REF. SEN

De Seine: van Parijs tot Honfleur
Prestige en leven als god in Frankrijk
DAG 1 l PARIJS
Inscheping om 17u. Welkomstcock tail en
voorstelling van de bemanning. In de avond, cruise
van Parijs “by night”(4).
DAG 2 l PARIJS • POISSY • ROUEN
In de voormiddag, navigatie naar Poissy.
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan het kasteel van
Versailles(2) (verplichte reservatie voor vertrek in
uw agentschap.
DYNAMISCH: bezoek per fiets de tuinen van het
kasteel van Versailles.
Terug aan boord en navigatie naar Rouen.

• Het essentiële van Normandië
• Kasteel van Versailles(1-2),
het belangrijkste monument van
de Franse kunst in de 17de eeuw
• Rouen(1)
• Honfleur(1) en de côte fleurie(1)

DAG 4 l HONFLEUR
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: geleid bezoek aan Honfleur.
In de namiddag, gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: ontdek de Côte
Fleurie en degustatie van Calvados.
DAG 5 l HONFLEUR
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

• De Seine en al haar facetten,
een harmonieuze mengeling
tussen geschiedenis en natuur
• Het kasteel van Martainville(1)
• De côte d’Albâtre(1)
(6)

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019
REF. PAF/HOP

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

-

April: 8 • 12 • 27 • 28
Oktober: 20
(3)

(3)

699 €

Eenpersoonskajuit

-

1024 €

Dubbele kajuit

639 €

Augustus: 10 (3) • 16 (3) • 26

DAG 3 l ROUEN • HONFLEUR
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: geleid bezoek aan Rouen. Terug aan
boord en navigatie naar Honfleur. Gala-avond.

725 €

Eenpersoonskajuit

928 €

Mei: 5 • 7(3) • 11 • 15(3) • 18 (3)
25(3) • 29
Juni: 14 (3)
September: 20 (3) • 26• 30 (3)
Oktober: 10 • 12(3)

1050 €

Dubbele kajuit

665 €

749 €

Eenpersoonskajuit

954 €

1074 €

110 €
110 €

130 €
130 €

Optie
Bovendek
Suite

Transfer(5) autocar Honfleur/Parijs (D5
ref. PAF) of Parijs/Honfleur (D1 ref. HOP)

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. SEN_PP

De vallei van de Seine

REF. SEN
April: 1 • 2 • 5 • 11
Oktober: 19 • 20
November: 1ste • 12 • 19
ste

en haar onvermijdelijke stops

55 €

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

635 €

725 €

Eenpersoonskajuit

935 €

1064 €

Dubbele kajuit

DAG 1 l PARIJS
Inscheping om 18u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstcocktail. Parijs by night(4).
DAG 2 l PARIJS • LES ANDELYS • ROUEN
Gezamenlijke facultatieve excursie voor
beide pakketten: bezoek aan het kasteel van
Martainville.
Terug aan boord in Rouen. Navigatie naar Honfleur.
DAG 3 l ROUEN • HONFLEUR
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: geleid bezoek aan Honfleur.
In de namiddag, voorgestelde facultatieve
excursies:
KLASSIEK: ontdek de Côte d’Albâtre, tussen de
kliffen en dorpjes, degustatie van Bénédictine
likeur.

DYNAMISCH: ontdek per wandeling de côte
d’Albâtre en de kliffen van Étretat, het meest
dramatische erosiefenomeen van de kust.
Terug aan boord in Honfleur. ‘s Nachts varen we
naar Honfleur.
DAG 4 l HONFLEUR • ROUEN
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: geleid bezoek te voet aan de oude
stad van Rouen. In namiddag wordt er gevaren.
“Guinguettes” animatie aan boord. We varen
voorbij krijtachtige rotsen, wilde oevers en velden.
Gala-avond.
DAG 5 l PARIJS
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van de diensten.

Juli: 10 • 14 • 20
Augustus: 20
Mei: 1ste • 8 • 29
Juni: 2
September: 10 • 10
Oktober: 6 • 9

669 €

745 €

Eenpersoonskajuit

969 €

1084 €

Dubbele kajuit

699 €

795 €

Eenpersoonskajuit

999 €

1134 €

110 €
110 €

130 €
130 €

Optie
Bovendek
Suite

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie

EXCURSIEPAKKET met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
REF. PAF/HOP
REF. SEN

149 €
119 €

209 €
167€

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 266. Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in
het “verblijfspakket” blz.  266.

DYNAMISCHE pakket volgens het programma

(1) Facultatieve excursies. (2) Geldig voor een minimum van 25 deelnemers - onder deze basis (of op maandag) excursie vervangen door het Kasteel van
Malmaison. (3) Vraag het gedetailleerde programma van de cruise ref. HOP. Verschillende reisweg en excursiepakket. (4) Afhankelijk van de waterstand.
(5) Transfer gegarandeerd voor een minimum van 20 personen. privétransfer onder voorbehoud. (6) Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten,
te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.

REF. SEN
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REF. PAF/HOP

149 €
119 €

209 €
167€

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.

Hoogtepunten
STRAND VAN NORMANDIË

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. PAR_PP/HON_PP(3)

Van Parijs tot de stranden van de côte fleurie
DAG 1 l PARIJS
Inscheping om 18u. Welkomstdrank en voorstelling
van de bemanning. Diner aan boord.
DAG 2 l PARIJS
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: panoramische tour van Parijs
langsheen de beroemdste bezienswaardigheden.
DYNAMISCH: ontdek Parijs op een andere
manier, langs de oevers van de Seine en over de
verschillende bruggen.
Vrije namiddag of optioneel (exclusief beide
pakketten): origineel bezoek van Parijs in een 2PK,
langsheen de topbezienswaardigheden in een
mythisch voertuig.
Cruise van Parijs “by night”(5).
DAG 3 l LES ANDELYS of VERNON
In de voormiddag varen we. Voorgestelde
facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan het kasteel van
Versailles(2).
DYNAMISCH: bezoek per fiets de tuinen van het
kasteel van Versailles(2).
Terug aan boord in Mantes-la-Jolie. Cruise naar Les
Andelys of Vernon.
DAG 4 l LES ANDELYS of VERNON • ROUEN
‘s Morgens varen we. Gezamenlijke facultatieve

excursie voor beide pakketten: geleid bezoek
aan Rouen.
DAG 5 l ROUEN • DUCLAIR
‘s Morgens varen we. Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: de Abdijenroute.
Vertrek van het schip naar Honfleur afhankelijk
van de tij. Gala-avond.
DAG 6 l HONFLEUR
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten:
In de voormiddag, geleid bezoek aan Honfleur.
In de namiddag, ontdek de côte fleurie en
degustatie van Calvados.
DAG 7 l HONFLEUR
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

CRUISE

fitness,
ontspanning
en wellness

CRUISE FITNESS,
ONTSPANNING EN WELLNESS
7-DAAGSE / 6-NACHTEN • REF. PAR_SIEL

Vanaf 1369 € /pers.
Zie gedetailleerd programma blz. 189.

CRUISE

& GASTRONOMIE

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

955 €

April: 15 • 21 • 21(3)
Oktober: 24 (3)

FAMILIE EN WANDELINGEN
CRUISE
CRUISES

1394 €
Juli: 1ste(3) • 8 • 14 (3)
18 • 24 • 24 (3) • 30 (3)
Augustus: 4 • 10 • 14 • 20 (3)
30 (3) • 31
Mei: 1ste • 2(3) • 9 (3) • 12 • 19
21(3)
Juni: 3 (3) • 8(6) • 16 • 22(3) • 28
September: 4 (3) • 6 (3) • 14
14 • 20 (3) • 24 • 30 (3)
Oktober: 14 (3)

1549 €

Dubbele kajuit

965 €

1079 €

Eenpersoonskajuit

1404 €

1569 €

Dubbele kajuit

999 €

1139 €

Eenpersoonskajuit

1438 €

1629 €

140 €
140 €

175 €
175 €

Optie
Bovendek

55 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

225 €

316 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

213 €

298 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
SCHILDERIJ VAN CLAUDE MONET

Van 8 tot 14 juni 2019

7-DAAGSE / 6-NACHTEN • REF. RHF_PP(6)

Van
hetMUZIEK
centrum van Parijs
CRUISE
& WIJNde kliffen
CRUISE
tot
van Étretat

1059 €

Eenpersoonskajuit

Transfer(4) autocar Honfleur/Parijs
(D7 ref. PAR) of Parijs/Honfleur
(D1 ref. HON)

Van 15 tot 21 mei 2019
Van 25 juni tot 1ste juli 2019
Van 29 augustus tot 4 september 2019
Van 6 tot 12 oktober 2019

CRUISES

Data 2019

Suite

Ontdekking van de mooiste plekjes
die door artiesten als Monet, Renoir,
Boudin en tal van anderen.

WANDEL

Prijs per persoon

Zie blz. 197.

Cruise van de impressionisten

(7)

ALL IN
aan boord

Van 4 tot 10 augustus 2019

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. IMP_PP

CROISI
CYCLO

• Ontdekking van de Seine,
van Parijs tot Normandië
• Focus op de hoofdstad:
ontdekking(1) met een autocar of
aan boord van een mythische 2PK
• De grote klassiekers van de Seine(1):
kasteel van Versailles(2),
Rouen, de Abdijenroute,
Honfleur en de Bloemenkust

Vanaf 1295 € /pers.
Gedetailleerde programma zie blz. 175.

De verborgen schatten van de Seinevallei.
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(1) Facultatieve excursies.
(2)	Geldig vanaf min 25 personen - bij minder of op maandag,
wordt deze excursie vervangen door het Kasteel van Malmaison.
(3)	Vraag het gedetailleerde programma van de cruise, ref. HON,
verschillende reisweg en excursiepakket.
(4)	Onze transfers zijn gegarandeerd voor min 20 personen, indien minder privé transfer, ons raadplegen.
(5) Afhankelijk van de waterstand.
(6) Wandelcruise op de Seine.
(7)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.

FRANKRIJK

DE SEINE

Hoogtepunten
• De Seine, een leven schilderij
dat zijn geheimen onthuld
• Een daguitstap naar de stranden(1-3)
REF. SIP

• “Titi Parisien”-avond aan boord
• Wandeling op de kliffen van
Étretat(1)
REF. PCN

DE D-DAY STRANDEN

• De Claude Monet-stichting(1)
in Giverny
• Route langs de Normandische
abdijen(1) tien eeuwen vol
bouwkundige geschiedenis

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. SIP_PP

De mooiste plaatsen
in de vallei van de Seine
DAG 1 l PARIJS
Inscheping om 18u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstdrankje. “Titi Parisien” avond. ‘s Nachts
varen we.
DAG 2 l PARIJS • LES ANDELYS • HONFLEUR
‘s Voormiddags varen we naar Les Andelys.
Gezamenlijke facultatieve excursie voor
beide pakketten: bezoek aan het kasteel van
Martainville.
Terug aan boord en navigatie naar Honfleur.
DAG 3 l HONFLEUR
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: geleid bezoek aan Honfleur.
In de namiddag, voorgestelde facultatieve
excursies:
KLASSIEK: ontdek de côte d’Albâtre tussen de
kliffen en dorpjes.
DYNAMISCH: ontdek per wandeling de côte
d’Albâtre en de kliffen van Étretat, het meest
dramatische erosiefenomeen van de kust.
OF
Facultatieve dagexcursie: de D-day stranden(3).

Prijs per persoon

DAG 4 l HONFLEUR • DUCLAIR • ROUEN
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: in de voormiddag, geleide excursie
van de Abdijenroute.
In de namiddag, geleid bezoek aan Rouen.
Gala-avond. ‘s Nachts varen we.
DAG 5 l ROUEN • PARIJS
‘s Voormiddags varen we naar Parijs. Aankomst in
de vroege namiddag. Voorgestelde facultatieve
excursies:
KLASSIEK: panoramische tour van Parijs
langsheen de beroemdste bezienswaardigheden.
DYNAMISCH: ontdek Parijs op een andere
manier, langs de oevers van de Seine en over de
verschillende bruggen.
Cruise van Parijs “by night”(2).
DAG 6 l PARIJS
Ontbijtbuffet aan boord. Ontschepen om 9u. Einde
van onze diensten.

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. PCN_PP

Data 2019
REF. SIP

April: 3 • 6 • 16
Oktober: 23 • 24

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

775 €

Kunst, geschiedenis en natuur

869 €

Eenpersoonskajuit

1140 €

1279 €

Dubbele kajuit

Juli: 8 • 30
Augustus: 5 • 24
Juni: 3 • 6(5) • 11(5)
September: 5 • 12 • 24
Oktober: 4

799 €

899 €

Eenpersoonskajuit

1164 €

1309 €

Dubbele kajuit

855 €

955 €

Eenpersoonskajuit

1220 €

1365 €

125 €
125 €

150 €
150 €

Optie
Bovendek
Suite
REF. PCN

5 ANKERS
Dubbele Eenpersoons
kajuit
kajuit

April: 9 • 21
Juli: 13 • 27
Augustus: 10 • 24
Mei: 22 • 27
Juni: 18
September: 17 • 29
Oktober: 13 • 30
Optie

1225 €
1259 €

1795 €
1829 €

1325 €

1895 €

200 €
200 €

Bovendek
Suite
Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren

De Seinevallei

DAG 1 l PARIJS
Inscheping om 18u. Welkomstdrank en voorstelling
van de bemanning. Cruise van Parijs “by night”(2).
DAG 2 l PARIJS
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: panoramische tour van Parijs
langsheen de beroemdste bezienswaardigheden.
DYNAMISCH: ontdek Parijs op een andere
manier, langs de oevers van de Seine en over de
verschillende bruggen.
Vrije namiddag. Optioneel (exclusief beide
pakketten), origineel bezoek van Parijs in een 2PK,
langsheen de topbezienswaardigheden in een
mythisch voertuig.
DAG 3 l VERNON
In de voormiddag varen we. Gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
b e zo e k aan d e s tichtin g Cla u d e M o n et .
Animatieavond. We varen naar Duclair.
DAG 4 l DUCLAIR
In de voormiddag varen we. Gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
bezoek aan de Abdijenroute. Vertrek van het schip
naar Honfleur.

(4)

ALL IN
aan boord

Reservatie voor
het vertrek
Reservatie

DAG 5 l HONFLEUR
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: in de voormiddag, ontdek de côte
fleurie van Deauville en degustatie van Calvados.
In de namiddag, geleid bezoek aan Honfleur.
OF
Facultatieve dagexcursie: de D-day stranden(3).
DAG 6 l ROUEN
‘s Morgens varen we. Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: geleid bezoek
aan Rouen. Animatieavond.
DAG 7 l ROUEN • LES ANDELYS
In de voormiddag varen we. Voorgestelde
facultatieve excursies:
KLASSIEK: bezoek aan het kasteel van Martainville.
DYNAMISCH: wandeling richting het kasteel Gaillard.
Gala-avond.
DAG 8 l PARIJS
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.
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EXCURSIEPAKKET met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
REF. SIP Met Honfleur
en de côte d’Albâtre
REF. SIP Met de D-day
stranden
REF. PCN Met Honfleur
en de côte fleurie
REF. PCN Met de D-day
stranden

195 €

274 €

235

€

330 €

232 €

325 €

270

379 €

€

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
REF. SIP Met Honfleur
en de côte d’Albâtre
REF. SIP Met de D-day
stranden
REF. PCN Met Honfleur
en de côte fleurie
REF. PCN Met de D-day
stranden

182 €

256 €

222

€

312 €

208 €

291€

246

345 €

€

Vind de details van de excursies aan het einde van het hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266. REF. SIP : de “Titi Parisien” avond.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2) Afhankelijk van de waterstand.
(3)	Enkel mits reservatie op voorhand. Geldig voor een minimum van 30 personen.
(4)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.
(5)	Speciale data Armada de Rouen. Vraag het gedetailleerde
programma.

Onze excursies in Frankrijk
“EXCURSIEPAKKET”: reserveer het pakket gelijktijdig met uw cruise en geniet van 5% korting. Uitsluitend van toepassing bij het boeken van uw cruise.
Enkel mits reservatie op voorhand.
U hebt de keuze uit volgende excursiepakketten:
• HET “KLASSIEKE” PAKKET: voor een ontdekking gericht op cultuur, architectuur en geschiedenis.
• HET “DYNAMISCHE” PAKKET: originele wandelingen, speciale bezoeken, proeverijen van producten.

KLASSIEKE EXCURSIES

DE ABDIJROUTE

DE COTE D’ALBATRE

DE CÔTE FLEURIE

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 45 €
• bij reservatie aan boord: 60 €
DUUR: 3u 30.
Vertrek met de autocar in Duclair. Bezoek
aan de abdij van Jumièges. U ziet ook
het klooster en de ruïnes van de SintPieterskerk. Daarna bezoek aan de abdij
van St Martin de Boscherville, gekend als
één van de meest prestigieuze romaanse
abdijen van Hoog-Normandië.

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 50 €
• bij reservatie aan boord: 67 €
DUUR: 4u 30.
Vertrek vanuit Honfleur ter ontdekking
van deze kust die geklasseerd is als
Natura 2000-gebied sinds 2009. De
overgang van de hoge witte krijtrotsen,
bekleed met kiezelstranden zijn populair
door de schilderijen van Claude Monet,
kleine riviertjes doorheen valleien, de brug
van Normandië, de meest opmerkelijke
bezienswaardigheden van de kust. Stop
in Étretat, voormalig vissersdorp, dit werd
een plaats van inspiratie voor kunstenaars,
schrijvers en beroemde mensen.

Prijs (vervoer + gids + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 52 €
• bij reservatie aan boord: 69 €
DUUR: 4u.
Vertrek per autocar. Eerste halte in
Deauville. Wandel op de beroemde
planken. Ontdek ook het Casino Barrière
(buitenkant), dat tot de mooiste casino’s
van Europa behoort. Verder naar het
Château du Breuil. Een van de mooiste
voorbeelden van het architecturale
erfgoed van deze streek. Vandaag is
het ook één van de meest prestigieuze
distilleerderijen van Calvados. U kunt
er zien hoe de beroemde Calvados,
Pommeau en Cider gemaakt worden.
Het bezoek eindigt met een degustatie*.

Betreft de cruises ref. HON / PAR / PCN / SIP /
(INBEGREPEN voor ref. IMP / RHF).

Betreft de cruises ref. SEN / SIP /
(INBEGREPEN voor ref. IMP).

DE STRANDEN
VAN DE LANDING (D-DAY)
Prijs (vervoer + gids + inkom
+ middagmaal):
Enkel mits reservatie op voorhand.
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 110 €
DUUR: 10u.
Vertrek met de autocar. Aankomst in la
Pointe du Hoc waar één van de delen van
de landing van 6 juni 1944 plaatsvond.
Daarna naar Omaha Beach, Colleville sur
Mer en zijn Amerikaanse kerkhof. Lunch.
Namiddags verder naar Arromanches, het
beroemde slagveld met zijn kunsthaven
die er werd geïnstalleerd zodat de
invasietroepen en hun materieel konden
aan land gaan. Halte in Arromanches
360° waar u in een ronde zaal kunt kijken
naar de film: “Le prix de la Liberté” met
unieke archiefbeelden uit juni 1944 die
door oorlogscorrespondenten werden
gefilmd en recentere beelden die op
dezelfde plaatsen werden opgenomen.
Terug naar Honfleur via Gold Beach, Juno
Beach, Sword Beach.

HONFLEUR
Prijs (gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 18 €
• bij reservatie aan boord: 24 €
DUUR: 1u 30.
Afspraak met uw gids en vertrek voor het
geleid bezoek te voet. U begint met het
bezoek aan het oude bekken dat zeker de
meest charmante plaats is van de stad!
Laat u gewoon meewiegen! We gaan
verder naar de église Sainte-Catherine,
de grootste kerk van Frankrijk die in hout
werd opgetrokken door de timmerlui
van de zeevaart. De klokkentoren werd
rechtstreeks gebouwd op het huis van
de luider. Daarna een bezoek aan de
zoutzolders, enorme stenen gebouwen
uit de 17de eeuw. Ze waren de vierde
en laatste grote zoutopslagplaatsen
in Normandië. Vrije tijd. Te voet terug
naar het schip.

DE STICHTING
CLAUDE MONET IN GIVERNY
Prijs (gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 37 €
• bij reservatie aan boord: 49 €
DUUR: 3u 30.
Vertrek met de autocar naar de Stichting
Claude Monet in Giverny. Claude Monet
leefde van 1883 tot 1926, in zijn huis
in Giverny. Hij was gefascineerd door
tuinieren en door kleuren, hij legde
zijn bloementuin en watertuin als
echte kunstwerken aan. Het huis in
Normandische stijl staat met de rug naar
de straat. Binnen ziet u de voorkeur van
de kunstenaar voor warme tinten. In de
zolder werd het atelier van de kunstenaar
nagebouwd.

Betreft de cruises ref. HON / HOP / PAF /
PAR / PCN / (INBEGREPEN voor ref. RHF).

Betreft de cruises ref. PCN / (INBEGREPEN
voor ref. IMP).

KASTEEL
VAN AUVERS-SUR-OISE

KASTEEL VAN MALMAISON

(Gids + inkom)
DUUR: 3u.
Vertrek met de autocar in het gezelschap
van de begeleidster voor het bezoek.
Het speciale parcours “Reis naar de tijd
van de Impressionisten” neemt u mee in
het spoor van de Grote Meesters van de
schilderkunst die hun stempel hebben
gedrukt op de geschiedenis van Auverssur-Oise: Daubigny, Pissarro, Cézanne,
Van Gogh, Monet...
Betreft de cruise ref. IMP (INBEGREPEN).

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 52 €
• bij reservatie aan boord: 69 €
DUUR: 3u.
Gebouwd in de 17de eeuw het kasteel werd
in 1799 door Joséphine overgenomen.
In 1800 werd het de zetel van de
regering, vergader- en werkplaats.
De bibliotheek ademt nog de rustige
atmosfeer uit die Bonaparte graag
om zich heen had. De adviesruimte
heeft de vorm van een militaire tent
en de recepties, bals en veldspelen
volgden er elkaar op. Het muzieksalon
toont de “troebadoersschilderijen” van
Joséphine met haar beroemde harp.
Het Napoleontische museum werd in
1906 ingehuldigd.
Betreft de cruises ref. HON / HOP / PAF /
PAR / (INBEGREPEN voor ref. RHF).

Betreft de cruises ref. HON / HOP / PAF /
PAR / PCN / SEN / SIP / (INBEGREPEN voor
ref. IMP / RHF).

Betreft de cruises ref. PCN / SIP.

* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.
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FRANKRIJK

DE SEINE

KASTEEL
VAN MARTAINVILLE
Prijs (gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 39 €
• bij reservatie aan boord: 52 €
DUUR: 5u.
Vertrek per bus met de animatrice. We
doorkruisen de Petit Andelys en komen
voorbij de kerk St Sauveur (16de eeuw).
De kasteel van Martainville werd op
het einde van de 15de eeuw gebouwd
door Jacques Le Pelletier en werd
overgenomen door de staat in 1906.
In 1961 werd het omgevormd tot een
museum. Ontdek 500 jaar geschiedenis
van het landelijke Normandië en de
belangrijkste meubelcollectie van de
Haute Normandie.
Betreft de cruises ref. PCN / SEN / SIP.

KASTEEL VAN VERSAILLES
Prijs (vervoer + gids + inkom):
Enkel mits reservatie op voorhand.
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 69 €
DUUR: 3u 30.
Vertrek per bus met de animatrice naar
Versailles. Geklasseerd als werelderfgoed,
is het Paleis van Versailles één van de
mooiste creaties van de Franse kunst in
de 17de eeuw. Tot aan de Franse revolutie
zijn koningen erin geslaagd. Bij uw
aankomst, eerst rondleiding van de grote
appartementen van de koning. Daarna de
Spiegelzaal die in de 17de eeuw “Grande
Galerie” genoemd werd. We eindigen
het bezoek in de appartementen van
de koningin, waar de vorst de hofdames
ontving en privé audiënties hield. Vrije
tijd om de prachtige, Franse tuinen te
verkennen gecreeerd door Andre Le Notre
op aanvraag van Lodewijk XIV.

MARMOTTANMUSEUM,
PARIJS

PARIJS
panoramische rondrit

(Gids + inkom)
DUUR: 2u.
Dit museum bevat de grootste collectie
werken van Claude Monet en geeft een
overzicht van de evolutie van zijn werk,
van de eerste karikaturen uit zijn jeugd
tot de waterlelies, de werken uit zijn
rijpere periode.
Op maandag, wordt deze excursie vervangen
door l’Orangerie.

(Vervoer + gids)
DUUR: 3u 30.
Rondleiding door de hoofdstad. Deze
stadsrondrit neemt je mee naar de
belangrijkste bezienswaardigheden van
Parijs, je ziet onder meer de ChampsElysées, de Opéra Garnier, Notre-Dame
en de eilandjes, de Rive Gauche en de
universiteiten, de Eiffeltoren en vele
andere bezienswaardigheden.

Betreft de cruise ref. IMP (INBEGREPEN).

Betreft de cruise ref. PAB (INBEGREPEN).

PARIJS
panoramische rondrit
Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 35 €
• bij reservatie aan boord: 47 €
DUUR: 3u 30.
Geleide panoramische tour. Ontdek de
mythische plaatsen van de hoofdstad. De
autocar komt voorbij Bercy, de nationale
bibliotheek F. Mitterrand, de Bastille, de
Marais, de Quartier latin, Saint-Germain,
het Louvre, de Pyramide, de Opéra
Garnier, de place Vendôme, de Concorde,
de Champs-Elysées, de Arc de Triomphe,
de Invalides, de Trocadéro en natuurlijk
de beroemde Eiffeltoren.

Op maandag, wordt deze excursie vervangen
door Kasteel van Malmaison.

Betreft de cruises ref. HON / HOP / PAF / PAR.

Betreft de cruises ref. HON / PAR / PCN / SIP /
(INBEGREPEN voor ref. RHF).

PARIJS EN HET OUDE
MONTMARTRE
(Vervoer + gids)
DUUR: 3u 30.
Geleide bezoek aan de Oude Montmartre.
Het Sacré-Cœur werd op het einde van
de 19de eeuw opgetrokken en werd in 1914
voltooid. De Sacré-Coeur is gelegen in
een dorpje uit de 19de eeuw, Montmartre
en blijft het bevoorrechte decor van
schilders, beeldhouwers en dichters van
alle tijden. La Butte Montmartre is één van
de hoogtepunten van de hoofdstad met
een opmerkelijk zicht op Parijs.
Betreft de cruise ref. PAB (INBEGREPEN).

PARIJS, ÎLE DE LA CITÉ
(Vervoer + gids)
DUUR: 3u.
Vertrek voor een reis met gids door de
tijd naar het hart van Île de la Cité. Dit
eiland heette vroeger Lutetia en vormt de
bakermat van Parijs, met de Notre-Dame
nog steeds als centrum. Je brengt een
bezoek aan de kathedraal, dit gotische
meesterwerk zal je verrassen met zijn
architectuur, de geheimen en legenden
van zijn sculpturen en waterspuwers. Je
zult versteld staan van de schoonheid en
het licht van zijn rozen. Het Koninklijke
Eiland van weleer huisvest nog veel
monumenten die getuigen van zijn
grandeur zoals de Sainte-Chapelle, de
Conciergerie, het Justitiepaleis... die we
tijdens onze wandeling te zien krijgen. De
geschiedenis van zijn oevers en bruggen
zal je verbazen.
Betreft de cruise ref. PIN (INBEGREPEN)
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PARIJS, SAINT-GERMAINDES-PRÉS CULINAIR

PARIJS, DE BEGRAAFPLAATS
VAN PÈRE LACHAISE

(Vervoer + gids + degustatie)
DUUR: 4u.
Vertrek voor de rondleiding in de wijk
Saint-Germain-des-Prés, een van de
bakermatten van de Parijse cultuur met
zijn kleine boekhandels, allerlei winkeltjes,
kunstgalerijen... om nog te zwijgen van
de grootste banketbakkers, chocolatiers
en wijnhandelaars zoals Pierre Hermé,
Ladurée en nog vele anderen. Zoet
hoogtepunt van dit bezoek: een proeverij
van makarons en chocolade van deze
grote huizen. Daarna volgt een bezoek
aan de Grande Épicerie, een fijne
kruidenierszaak en een echt instituut van
de Parijse gastronomie. Goed voor meer
dan 25 000 referenties, uitzonderlijke,
zeldzame of traditionele producten, een
lust voor het oog en de smaakpapillen.

(Vervoer + gids)
DUUR: 3u 30.
Vertrek voor de rondleiding van de
Begraafplaats van Père Lachaise, een van
de bekendste ter wereld. Het dankt zijn
naam aan François d‘Aix de La Chaise,
de biechtvader van Lodewijk XIV. Deze
begraafplaats heeft de allures van een
park en is de laatste rustplaats van tal van
beroemdheden. Tijdens deze wandeling
door de lanen loodsen we je langs tal
van grote namen, en maak je kennis
met hun verleden, hun anekdotes en de
soms verrassende vereringen die hen te
beurt vielen. Het is ook een buitengewoon
openluchtmuseum van beelden, met
bepaalde mausolea als decor en een
grote verscheidenheid van beelden die
deze plaatsen tot leven brengen.

Betreft de cruise ref. PIN (INBEGREPEN)

Betreft de cruise ref. PIN (INBEGREPEN)

PARIJS, HET PANTHEON

ROUEN

(Vervoer + gids)
DUUR: 3u 30.
Vertrek voor de rondleiding in het
Pantheon. Dit majestueuze monument,
dat het Quartier Latin domineert, zal je
verbazen met zijn grootsheid. Het werd
gebouwd door architect Soufflot onder
Lodewijk XV om glorie aan de monarchie
te geven Deze voormalige kerk gewijd aan
de beschermheilige van Parijs herbergt
in zijn crypte, sinds de Franse Revolutie,
een necropolis van grote figuren van de
Republiek die de Geschiedenis hebben
getekend, onder wie Victor Hugo, Marie
Curie, Alexandre Dumas en in de zomer
van 2018 Simone Veil.

Prijs (gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 18 €
• bij reservatie aan boord: 24 €
DUUR: 2u.
O p 5 min u te n wan d e l e n van d e
aanlegsteiger ligt het historische centrum
van de stad en zijn beroemde kathedraal.
Ondanks de bombardementen tijdens
oorlogen in het verleden heeft Rouen zijn
historische wijk met voetgangersstraten,
en talrijke gebouwen uit de middeleeuwen
behouden. De kathedraal is een prachtig
voorbeeld van de flamboyante gotische
architectuur, gebouwd tussen de 12de
en 16de eeuw. Om terug te keren naar
de Oude markt volgt u de straat van
de Grote Klok. De Grote Klok is één van
de meest beroemde monumenten van
de stad Rouen. Tenslotte bezoekt u de
kerk van de heilige Jeanne d’Arc op de
Oude Markt.

Betreft de cruise ref. PIN (INBEGREPEN)

ROUEN IN HET VOETSPAAR
VAN DE IMPRESSIONISTEN

RUNGIS, in het hart
van de gastronomie

(Gids + inkom)
DUUR: 3u.
Ontdek de verschillende plaatsen waar
kunstenaars hun doek beschilderden zo
prestigieus als de kathedraalserie van
Monet, Pissarro de Boieldieu Bridge en
vele anderen. Bezoek het Museum voor
Schone Kunsten in Rouen, het heeft de
grootste collectie impressionistische
schilderijen buiten Parijs, met vele zeer
beroemde werken van Monet en Sisley...
Museum gesloten op dinsdag, alleen het bezoek
van het impressionistische Rouen zal worden
voorgesteld. Het bezoek van het Eugène-Boudin
museum in Honfleur (D6) , wordt begrepen om
hem te vervangen.

Prijs (vervoer + gids + brunch):
Enkel mits reservatie op voorhand.
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 119 €
DUUR: 5u.
Vertrek per autocar bij zonsopgang voor
een geleid bezoek aan de beruchte markt
van Rungis (gesloten op zaterdag, zondag
en maandag). Een ware etalage voor de
Franse gastronomie, het is de grootste
versmarkt van de wereld. Ze is verdeeld
over 5 gastronomische werelddelen (vis,
vlees, fruit, groeten, melkproducten en
bloemen). Om af te sluiten geniet u van
een heerlijke brunch. Terug aan boord.

Betreft de cruise ref. IMP (INBEGREPEN).

Betreft de cruise ref. PIN.

Betreft de cruises ref. HON / HOP / PAF /
PAR / PCN / SEN / SIP / (INBEGREPEN voor
ref. RHF).
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FRANKRIJK

DE SEINE

DYNAMISCHE EXCURSIES

BEZOEK AAN PARIJS
IN EEN 2PK

KASTEEL GAILLARD
WANDEL

PARK VAN HET KASTEEL
PER FIETS

WANDELTOCHT OP DE
KLIFFEN VAN ETRETAT

Prijs (vervoer + gids):
Enkel mits reservatie op voorhand.
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 120 €
DUUR: 2u.
Geniet van een leuke rit die u de belangrijkste monumenten van de hoofdstad
zal doen ontdekken. Geef uw ogen de
kost en bewonder Parijs aan boord van
een mythisch voertuig, de tijdloze 2PK.

Prijs (gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 27 €
• bij reservatie aan boord: 36 €
DUUR: 2u.
Wandeling vanuit Les Andelys tot aan
het Kasteel Gaillard. Kom de majestueuze
overblijfselen van dit Kasteel ontdekken.
Sinds meer dan 800 jaar torent het uit
boven de stad Les Andelys en vormt
het één van de mooiste meanders
van de Normandische Seine. Om de
doorgangsweg naar Rouen via de vallei
van de Seine voor de Franse koning te
sperren, besluit Richard Leeuwenhart,
hertog van Normandië en koning van
Engeland in 1196 deze sterke vesting te
bouwen op de rots die boven de Seine
uitsteekt. De werken werden met ijver
uitgevoerd en het jaar daarop was het
kasteel Gaillard gebouwd en kon Richard
het volgende uitroepen: “Wat is ze knap,
mijn dochter van één jaar!”.

Prijs (vervoer + gids + fietsverhuur):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 69 €
• bij reservatie aan boord: 92 €
DUUR: 4u.
Bezoek Versailles op een originele
manier: per fiets. Tijdens deze fietstocht
ontdekt u alle schatten van het park en
de tuinen. We komen voorbij het grote
kanaal, het Gehucht van de Koningin,
het Klein Trianon en het Groot Trianon….
De tuinen en bossen van Versailles zijn
in vakken verdeeld door een netwerk
van prachtige wegen die met bomen
omrand zijn.

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 50 €
• bij reservatie aan boord: 67 €
DUUR: 4u.
Vertrek vanuit Honfleur per autocar
voor de excursie van de côte d’Albâtre,
geklasseerd als site Natura 2000 sinds
2009. Deze reis zal voor u de gelegenheid
zijn om het natuurlijke erfgoed van het
Pays de Caux en de trechtermonding
van de Seine te ontdekken. We komen
voorbij de hoge witte kalkkliffen die met
keienstrand omringd zijn en bekend
geworden zijn door de doeken van
Claude Monet. Laat u verleiden door
de schoonheid van de côte d’Albâtre
en de diversiteit van haar fauna en flora.
In Étretat wandelen we op de kliffen en
zal u prachtige landschappen kunnen
bewonderen die gevormd werd door
het weer en de erosie. De kliffen van
Étretat zijn de meest spectaculaire
erosieverschijnselen van de côte d’Albâtre.

Prijs per persoon op basis van 2 per 2PK.
Betreft de cruises ref. HON / PAR / PCN.

Op maandag, wordt deze excursie vervangen
door Kasteel van Malmaison.
Betreft de cruises ref. HON / HOP / PAF / PAR.

Betreft de cruise ref. PCN.

Betreft de cruises ref. SEN / SIP.

WANDELING AAN DE OEVERS VAN DE SEINE,
DE BRUGGEN VAN PARIJS
Prijs (gids + busticket):
• reserveer gelijktijdig met uw cruise: 22 €
• bij reservatie aan boord: 29 €
DUUR: 3u.
We vertrekken aan de kaai van Grenelle voor een wandeling langs de oevers
van de Seine. De oevers van de Seine zijn sinds 1990 door de UNESCO op de
lijst van het werelderfgoed opgenomen. Ze behoren tot de prachtigste en meest
verbazingwekkende Parijse landschappen. Het is in dit kader dat wij u een ongewone
tocht voorstellen, van de ene oever naar de andere, met verbazende verrassingen
en gezichtspunten. Zo zal u de nauwe en tegelijk complexe relatie begrijpen die de
Parijzenaren met hun stroom onderhouden hebben sinds de Middeleeuwen. De
Seine werd zowel gebruikt voor de navigatie, de commerciële havenactiviteiten, de
energievoorziening van de drijvende molens, de reiniging van de huiden, het wassen
van het linnengoed, de afvoer van het afvalwater en de ”drinkwater”-voorziening
tot in de 19de eeuw! Tijdens deze wandeling waar iedereen - ongeacht het niveau
- kan aan deelnemen, zullen u boeiende verhalen uit de doeken gedaan worden.
U kunt de groep immers na 1, na 2 of na 3 uur wandelen verlaten. U zal een ticket
voor het openbaar vervoer op zak hebben, dat u op elk moment kunt gebruiken
om per bus of met de metro naar de haven terug te keren. Uw gids zal u met de
glimlach de nodige uitleg geven.
Betreft de cruises ref. HON / PAR / PCN / SIP.
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De kanalen van Frankrijk
Geniet van de rust op het stille water... Ontspan ver weg van de drukte
van de wereld… Neem de tijd om te leven!
De kanalen van Frankrijk, dat zijn idyllische landschappen langs het hele
parcours, plaatsen doordrenkt van geschiedenis die de rijkdom van het
Franse erfgoed uitmaken en lokale specialiteiten die uw smaakpapillen
zullen verrassen!
De cruises op de kanalen van Frankrijk worden gekenmerkt door “dolce
vita”, Deze bijna vertrouwelijke routes gaan door de prachtige regio’s van
Frankrijk, in het hart van een genereuze natuur en pittoreske dorpjes.

CROISI
CYCLO

SALON/BAR (PÉNICHE DÉBORAH)

Ontdek
de charmes
van de kanalen van Frankrijk ook met de fiets!
WANDEL
FAMILIE
Gedetailleerde
programma’s
en tarieven op aanvraag.
CRUISES
CRUISES

RESTAURANT (PÉNICHE ANNE-MARIE)

CRUISE

CRUISE
MUZIEK
&
WIJN
CRUISE
7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. NVB_PP/BNV_PP
& GASTRONOMIE

Het kanaal van de Loire en de karaktervolle stadjes
NEVERS • MARSEILLE-LES-AUBIGNY • HERRY • MÉNÉTRÉOL-SOUS-SANCERRE
LÉRÉ • BRIARE

Van mei tot oktober 2019 vanaf 1885 €

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. AVF_PP/SVA_PP

De Provence van Arles naar Sète
ARLES • GALLICIAN • AIGUES-MORTES • PALAVAS-LES-FLOTS • SÈTE

Van april tot oktober 2019 vanaf 1865 €

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. PAP_PP

Van Parijs naar de Petite Seine: een charmante reisweg
PARIJS • ÉVRY • MELUN • SAINT-MAMMÈS • MELUN • ÉVRY • PARIJS QUAI D’ORSAY
KANAAL SAINT-MARTIN • PARIJS BASSIN DE LA VILLETTE

September en oktober 2019 vanaf 1885 €

4-DAAGSE / 3-NACHTEN CRUISE • REF. PAM_PP

Parijs prestigieuze en haar onmisbare hoogtepunten

Hoogtepunten
REF. NVB/BNV

• De kanaalbrug van Briare, één van
de meest prestigieuze sites van het
rivierenerfgoed van Frankrijk
• Nevers, beroemd bedevaartsoord
in het uitzonderlijke, historische hart
• De abdij van Fontmorigny
• Apremont-sur-Allier, geklasseerd
als mooiste dorp van Frankrijk
• Opmerkelijke wijncentrum
van Pouilly-fumé
REF. AVF/SVA

• Arles, en de olijfolieproductie
• De Camargue
• Aigues-Mortes, versterkte stad
en les Salins du Midi
• Het bassin van Thau en zijn
oesterparken
• Saint-Guilhem-le-Désert,
als mooiste dorp van Frankrijk
REF. PAP

•
•
•
•
•

Parijs en zijn overdekte passages
Het Kasteel van Fontainebleau
Troyes en de Champagneroute
Het Kasteel van Vaux-le-Vicomte
De buurt van Saint-Germain-des-Prés

REF. PAM

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. PCE_PP/ECP_PP

• En het hart van Parijs op 10 minuten
van de Eiffeltoren
• Cruise op het Kanaal Saint-Martin
• Sightseeing in de hoofdstad
• Wandeling langs de mooiste
overdekte doorgangen
• De buurt van Saint-Germain-des-Prés

Het kanaal van de Marne van Parijs tot Epernay

REF. PCE/ECP

November 2018 vanaf 480 €

PARIJS • LAGNY-SUR-MARNE • MEAUX • SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX
CHÂTEAU-THIERRY • DORMANS • ÉPERNAY

Van april tot augustus 2019 vanaf 1865 €
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• Parijs, Meaux en Châteaux-Thierry
• Reims en de kathedraal Notre-Dame
• Hautvillers, bakermat van de
Champagne

FRANKRIJK

DE KANALEN

DE TROEVEN VAN
CROISIEUROPE
• Uniek traject
• EXCURSIES INBEGREPEN
• Ontdekking van de verborgen
schatten van de Franse regio’s
• Een ongeëvenaarde kwaliteitsverhouding in de niche van de
pleziervaart
• Een kwaliteits- en moderniteits
niveau dat vergelijkbaar is met dat
van onze rivierschepen
• Een intieme sfeer en boordpersoneel dat u verwent
• Ideaal product voor een groep
vrienden of een familie
• Fietsen beschikbaar aan boord

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. SXO/XOS

Hoogtepunten

Het kanaal van de Marne tot de Rijn,
van Straatsburg tot Lagarde

REF. SXO/XOS

STRAATSBURG • WALTENHEIM • SAVERNE • LUTZELBOURG • Hellend vlak van Arzwiller
XOUAXANGE • LAGARDE • Straatsburg

Van april tot oktober 2019 vanaf 1865 €
7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. MBC_PP/BCM_PP

De vallei van de Doubs
MONTBELIARD • L’ISLE-SUR-LE-DOUBS • CLERVAL • BAUME-LES-DAMES • DELUZ
BESANÇON

April en oktober 2019 vanaf 1449 €
7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. BDJ_PP/DBC_PP

De kanaal van de Rhône tot de Rijn,
de Doubs en de Bourgogne

• Het hellend vlak van Arzviller
• Straatsburg, werelderfgoed
van UNESCO
• De hopweg in Wingersheim
• Het kasteel van Lutzelbourg
• Het unieke door Marc Chagall
gebrandschilderd glas in Sarrebourg
REF. MBC/BCM

• Montbéliard en het historisch
centrum
• Baumes-les-Dames en haar abdij
• De citadel van Besançon van de
hand van Vauban
REF. BDJ/DBC

BESANÇON • RANCHOT • DOLE • SAINT-JEAN-DE-LOSNE • PETIT-OUGES • DIJON

Van april tot oktober 2019 vanaf 1865 €
7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. DSL/SLD

De kanalen van de Bourgogne,
van de Saône en van het Centrum

• De Saline Royale, erkend als
UNESCO-werelderfgoed
• Dole, geboortestad van Louis Pasteur
• Saint-Jean-de-Losne, Schippersstad
• Circuit van de Grands Crus van
Bourgogne
REF. DSL/SLD

DIJON • LONGECOURT-EN-PLAINE • SAINT-JEAN-DE-LOSNE • CHALON-SUR-SAÔNE
CHAGNY • SANTENAY • SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE • Dijon

April en juni 2019 vanaf 1865 €
7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. DPS/PJN

De kanaal van de Bourgogne en de petite Saône
DIJON • LONGECOURT-EN-PLAINE • AUXONNE • GRAY • RAY-SUR-SAÔNE
PORT-SUR-SAÔNE • Dijon

Augustus en oktober 2019 vanaf 1885 €
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• Het circuit van de Grands Crus
van Bourgogne
• Saint-Jean-de-Losne
en Châlon-sur-Saône
• Het Cirque du Bout du Monde
en de Mont de Sène, natuursites
REF. DPS/PJN

• Dijon, hoofdstad van de Bourgogne
• Gray en zijn verborgen schatten
• Kasteel van Champlitte, en het
museum voor Volkskunst en Tradities
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COCHEM

HET NOORDEN
VAN EUROPA
NEDERLAND,
BELGIË
en zijn kanalen

BLZ.

114

BLZ.

119

BLZ.

127

DE RIJN
en zijn zijrivieren

DE ELBE
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KINDERDIJK

Kopenhagen

DENEMARKEN

Trelleborg

BALTISCHE ZEE
Sassnitz
Rügen
STRALSUND

PEENEMÜNDE

GREIFSWALD

ELBE
GRONINGEN

NOORDZEE
HOORN
VOLENDAM

HAMBOURG

OLDENBURG
BREMEN
PAPENBURG

LEMMER

GOUDA

NIJMEGEN

OOSTENDE

GAND

HANNOVER

RIJN

NEDERLAND
BRUGGE

SZCZECIN

HAVEL

SPANDAU
BERLIJN

NIENBURG

AMSTERDAM
Delft
ROTTERDAM

WOLGAST

ANTWERPEN

POLEN

ODER

WITTENBERG

DÜSSELDORF

DUITSLAND

KEULEN

BRUSSEL

KOBLENZ
COCHEM
BOPPARD
BERNKASTEL
RÜDESHEIM
TRIER
MAINZ
WORMS
Luxembourg
HEIDELBERG
MANNHEIM
REMICH
FRANKRIJK
SPEYER
SAARBRÜCKEN

BELGIË

MOEZEL

POTSDAM
MAGDEBOURG

SARRE

MEISSEN
DRESDE
BAD SCHANDAU
LITOMERICE

MOLDAU
PRAAG

TSJECHIË

NECKAR

STRAATSBURG

RIJN
ALT-BREISACH

BAZEL

HET NOORDEN VAN EUROPA

Nederland
en België

Een cruise in Nederland in de lente stelt u in staat om de prachtige tulpenvelden, de emblematische hoofdstad Amsterdam met zijn historisch centrum,
Rotterdam en Antwerpen, die tot de grootste havens ter wereld behoren, en
ook de molens van Volendam, te ontdekken.
Een cruise in België is een ontdekking van het vlakke land van Jacques Brel:
Brussel, de hoofdstad met het gotische en renaissancistische erfgoed, zowel
een klassieke als moderne architectuur, Brugge, het “Venetië van het noorden”, ...
Om nog maar te zwijgen van de gastronomische specialiteiten van België!

De Rijn en zijn zijrivieren
De Rijn, historische bestemming van CroisiEurope, is vandaag nog steeds een
van de vlaggenschiproutes van onze maatschappij. Het is een internationale
rivier bij uitstek. Hij ontspringt in de Alpen en mondt 1350 km verder uit in de
Noordzee.
De romantische Rijnvallei biedt een vaartocht door sprookjesachtige
landschappen bezaaid met tal van kastelen, gekenmerkt door wijngaarden en
talrijke schilderachtige dorpjes die u vanaf het water kunt ontwaren.
Of het nu de betoverende Neckar, de romantische Rijn, de schilderachtige
Moezel of de Saar met zijn beschermde landschappen is, uw riviercruise zal u
Europa laten ontdekken op een van de meest populaire rivieren.
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UW CROISEUROPE VOORDELEN
• Cruise op de mooiste rivieren, kanalen en meren van Noord-Europa:
het IJsselmeer, de Rijn en zijn zijrivieren, de Oder en de Havel
• Tal van locaties die door de UNESCO als werelderfgoed erkend zijn
• Een uitzonderlijk historisch, architecturaal en natuurlijk erfgoed
• Ongeziene reisroutes tussen Berlijn en Kopenhagen of Hamburg
110
MS LAFAYETTE

ONZE SCHEPEN OP DE RIJN
5 ANKERS

• MS Douce France
• MS Gérard Schmitter
• MS Lafayette
• MS Symphonie

KAJUIT (MS LA FAYETTE)

SALON / BAR (MS DOUCE FRANCE)

RESTAURANT (MS GÉRARD SCHMITTER)

4 ANKERS

• MS Beethoven
• MS Europe
• MS France
• MS La Bohème
• MS Léonard de Vinci
• MS Modigliani
• MS Mona Lisa
• MS Monet
• MS Victor Hugo

KAJUIT (MS EUROPE)

SALON / BAR (MS LÉONARD DE VINCI)

RESTAURANT (MS EUROPE)
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112
MS ELBE PRINCESSE

HET NOORDEN VAN EUROPA

De Elbe

De Elbe is een rivier in Centraal-Europa die ontspringt in de Republiek
Tsjechië in het Reuzengebergte en die, na hoofdzakelijk een parcours
in Duitsland, uitmondt in de Noordzee. De Vltava (in het Duits: de Moldau) is
zijn belangrijkste zijrivier die zich ten noorden van Praag bij de rivier voegt.
Wij bieden u een prachtige 9-daagse reisroute tussen Praag en Berlijn
aan boord van een raderstoomboot die aangemeerd is in Praag!

UW CROISEUROPE VOORDELEN
• Exclusieve cruises op de Elbe en de Moldau aan boord van een
raderstoomboot van Berlijn naar Praag, een exclusiviteit van CroisiEurope
• Boten aangemeerd in Praag
• Een uitzonderlijk historisch en architecturaal erfgoed

ONZE SCHEPEN OP DE ELBE
5 ANKERS

• MS Elbe Princesse
• MS Elbe Princesse II

KAJUIT (MS ELBE PRINCESSE)

RESTAURANT (MS ELBE PRINCESSE)
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SALON / BAR (MS ELBE PRINCESSE)

Hoogtepunten
BLOEMENPARK KEUKENHOF

Nederland, het land van de tulpen
5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. ANV_PP
DAG 1 l ANTWERPEN
Inscheping om 18u in Antwerpen. Welkomstdrank,
voorstelling van de bemanning. Ontdekking van
de oude stad met uw hostess.
DAG 2 l ANTWERPEN • ROTTERDAM
Cruisedag door de grootste Hollandse meren naar
Rotterdam. Aankomst in Rotterdam in de avond.
Animatieavond.
DAG 3 l ROTTERDAM • AMSTERDAM
‘s Voormiddags navigatie richting Utrecht.
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: het Keukenhof bloemenpark(2). Buiten
de openingsdata van het park, facultatief bezoek
aan Delft. Terug aan boord in Amsterdam. In de
avond, gezamenlijke facultatieve excursie voor

beide pakketten: bezoek aan Amsterdam met
een rondvaartboot.
DAG 4 l AMSTERDAM
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Amsterdam en
stopplaats bij een diamantair.
DYNAMISCH: geleid bezoek aan Amsterdam per
fiets, op ontdekking naar de geheime en speciale
plaatsen.
In de namiddag gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: excursie naar
Volendam, een traditioneel dorp, en Zaanse
Schans. Gala-avond.
DAG 5 l AMSTERDAM
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

• Vijf dagen om Holland en haar
tradities te ontdekken
• Het bloemenpark Keukenhof(1-2),
haar betoverende geuren en
lentekleuren
• Amsterdam(1),
hoofdstad met een unieke sfeer
• Volendam(1), dorp met een
authentiek karakter
• Zaanse Schans(1), windmolens
en traditionele huisjes
(4)

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019
REF. ANV_PP

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

April: 7 • 9 • 10 • 11 • 15 • 17
18 • 19 • 25 • 26 • 26 • 27 • 28
Oktober: 13

509 €

599 €

Eenpersoonskajuit

744 €

894 €

REF. AAV_PP
Dubbele kajuit

April: 3 • 5 • 6 • 7 • 11 • 13
14 • 15 • 21 • 22 • 22 • 23 • 24
Oktober: 9

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. AAV_PP
DAG 1 l AMSTERDAM
Inscheping om 18u. Welkomstdrank, voorstelling
van de bemanning. Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: bezoek aan
Amsterdam per boottocht.
DAG 2 l AMSTERDAM
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Amsterdam en
stopplaats bij een diamantair.
DYNAMISCH: geleid bezoek aan Amsterdam per
fiets, op ontdekking naar de geheime en speciale
plaatsen.
In de namiddag, gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: excursie naar
Volendam, een traditioneel dorp, en Zaanse
Schans. Vrije avond.

DAG 3 l AMSTERDAM • ROTTERDAM
In de voormiddag varen we. Gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
het bloemenpark van Keukenhof (2). Buiten de
openingsdata van het park, facultatief bezoek aan
Delft. Gala-avond.

DAG 2 l ANTWERPEN • ROTTERDAM
We varen door de dag. Aankomst in Rotterdam
in de namiddag. Gala-avond.
DAG 3 l ROTTERDAM • AMSTERDAM
We varen in de voormiddag. Facultatieve
excursie naar de bloemenpark Keukenhof (2).
Terug aan boord in Amsterdam. Facultatief

599 €

Eenpersoonskajuit

744 €

894 €

85 €
110 €
110 €

100 €
125 €
125 €

Optie
Tussendek
Bovendek
Suite

DAG 4 l ROTTERDAM • ANTWERPEN
We varen door de dag. Ontdekking van de oude
stad Antwerpen. Vrije avond.

Mogelijkheid transfer(3) Amsterdam/Antwerpen of
omgekeerde richting: gelieve ons te contacteren

DAG 5 l ANTWERPEN
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

DAG 4 l AMSTERDAM
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.
Data 2019 op aanvraag
vanaf

* Cruise omgekeerde richting.
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KLASSIEKE pakket
volgens het programma

117€

163 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

125 €

175 €

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.

bezoek aan het verlichte Amsterdam per boot
en aan de Walletjes.

Prijs per persoon : 

EXCURSIEPAKKET

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.

4-DAAGSE / 3-NACHTEN CRUISE • REF. AVS_PP/AMS_PP*
DAG 1 l ANTWERPEN
Inscheping om 18u. Voorstelling van de
bemanning en welkomstdrank. Avondmaal
aan boord en bezoek aan de oude stad.

509 €

409 €

Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Het park Keukenhof is open van 21 maart tem 19 mei 2019.
(3) Transfer per trein: ons contacteren.
(4)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.

HET NOORDEN VAN EUROPA

NEDERLAND EN BELGIË

Hoogtepunten
• Vaartocht over de grachten
of de grootste Hollandse meren
• Amsterdam(1), verrassend per
autocar of fiets, op ontdekking
van zijn geheime en ongewone
plaatsen
REF. AIJ

VOLENDAM

• De typische(1) vissersdorpjes
• Traditioneel vakmanschap
met bezoek(1) aan een kaas- en
klompenmakerij in Zaanse Schans
REF. AWA

• De kunst van keramiek en
porselein in Delft(1)

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. AIJ_PP

Cruise op het IJsselmeer,
de parel van Nederland
DAG 1 l AMSTERDAM
Inscheping om 18u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstdrank. Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: uitstap naar
Amsterdam per rondvaartboot.
DAG 2 l AMSTERDAM • LEMMER
In de voormiddag, voorgestelde facultatieve
excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Amsterdam en
bezoek aan een diamantair.
DYNAMISCH: geleid bezoek aan Amsterdam per
fiets, op ontdekking van de geheime en speciale
plaatsen.
In de namiddag, navigatie richting Lemmer.
DAG 3 l LEMMER • ENKHUIZEN
In de voormiddag, gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: bezoek aan
Giethoorn, charmant dorpje en rondvaart op
de grachten. Cruise op één van de grootste
binnenmeren van Nederland, het IJsselmeer.
Aankomst in de namiddag in Enkhuizen. Vrije tijd
in Enkhuizen.
Het museum van de Zuiderzee roept het
dagelijkse leven op van de oude vissershavens
(exclusief inkom).

Prijs per persoon

DAG 4 l ENKHUIZEN • HOORN • AMSTERDAM
In de voormiddag, voorgestelde facultatieve
excursies:
KL A S S I EK : b e zo e k a a n A l k m a a r e n h e t
kaasmuseum.
DYNAMISCH: fietstocht op de polders en bezoek
aan een nog actieve molen uit de XVIIde eeuw.
In de namiddag varen we op het Markermeer naar
Amsterdam.
DAG 5 l AMSTERDAM
In de voormiddag, gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: excursie naar het
bloemenpark Keukenhof(2).
Buiten de openingsdata van het park, bezoek aan
Volendam, haven gespecialiseerd in het vangen
van Paling en Zaanse Schans.
Vrije namiddag om Amsterdam op eigen ritme
de ontdekken.
Gala-avond.
DAG 6 l AMSTERDAM
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

Door het authentieke Nederland
DAG 2 l AMSTERDAM • ALPHEN AAN DEN RIJN
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid stadstour van Amsterdam en
bezoek aan een diamantair.
DYNAMISCH: geleid bezoek van Amsterdam met
de fiets, op ontdekking op de geheime en speciale
plaatsen.
In de namiddag varen we.

Data 2019
REF. AIJ_PP

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

April: 5 • 7 • 10 • 12 • 15 • 17
20 • 25 • 30

699 €

829 €

Eenpersoonskajuit

1049 €

1254 €

Dubbele kajuit

-

Augustus: 25

885 €

Eenpersoonskajuit

-

1310 €

Dubbele kajuit

Mei: 19
Juni: 20
September: 26

-

929 €

Eenpersoonskajuit

-

1354 €

99 €
125 €
125 €

120 €
150 €
150 €

Optie
Tussendek
Bovendek
Suite
REF. AWA_PP

4 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

April: 2 • 5 • 6 • 10 • 14 • 18
22 • 26 • 30
Juli: 5 • 9
Mei: 4
September: 21 • 25
Oktober: 9 • 13
Optie
Bovendek

599 €

884 €

635 €

920 €

689 €

974 €
100 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. AWA _PP

DAG 1 l AMSTERDAM
Inscheping om 18u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstdrank. Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: bezoek aan de
oude stad Amsterdam met een bootje.

(3)

ALL IN
aan boord

EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

Keukenhof (2). Buiten de openingsdata van het
park, facultatieve excursie aan Den Haag en haar
binnenpleinen. Afvaart richting Gouda. Vrije tijd.

KLASSIEKE pakket volgens het programma

DAG 4 l GOUDA • ROTTERDAM
‘s morgens varen we. Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: geleid bezoek
van Delft en Rotterdam.
Gala-avond.

REF. AWA_PP met Keukenhof

DAG 5 l AMSTERDAM
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

REF. AWA_PP met Keukenhof

REF. AIJ_PP met Keukenhof
REF. AIJ_PP met Volendam
REF. AWA_PP met Den Haag

175 €
172 €
120 €
117€

245 €
241€
167€
163 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
REF. AIJ_PP met Keukenhof
REF. AIJ_PP met Volendam
REF. AWA_PP met Den Haag

201€
199 €
128 €
125 €

282 €
278 €
179 €
175 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.

DAG 3 l ALPHEN AAN DEN RIJN • GOUDA
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: bezoek aan de bloementuin van

Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Het park Keukenhof is open van 21 maart tem 19 mei 2019.
(3)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.
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Hoogtepunten
• Vaartocht van Straatsburg
tot Amsterdam
• Smaak, kunst, legendes en tradities
kruiden uw cruise
• Rüdesheim(1), op het ritme
van de mechanische muziek
• Amsterdam(1) met een autocar
of met de fiets
• Geniet van het parfum van
de bloemen in het bloemenpark
Keukenhof(1-2)
REF. AST
ZAANSE SCHANS

De vallei van de romantische Rijn
en Nederland
6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. HSA_AVRIPP/HSA_PP
DAG 1 l STRAATSBURG
Ins ch epin g om 18 u . Vo ors tellin g van de
bemanning en welkomstdrankje. Diner aan boord.
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: bezoek aan het oude Straatsburg in
een rondvaartboot.
DAG 2 l RÜDESHEIM • KOBLENZ
In de voormiddag varen we. Gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
vertrek per treintje en bezoek aan het Mechanisch
Muziekkabinet in Rüdesheim.
DAG 3 l KOBLENZ • KEULEN • DÜSSELDORF
We varen door het mooiste gedeelte van de
romantische Rijn naar Keulen en kennismaking
met de stad in het gezelschap van onze animatrice.
Vrije avond.

DAG 6 l AMSTERDAM
Ontbijtbuffet aan boord. Ontschepen om 9u. Einde
van onze diensten.

fitness,
ontspanning
en wellness

DAG 4 l DÜSSELDORF • AMSTERDAM
Cruise dag naar Utrecht-Amsterdam. ‘s Avonds,
gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: Amsterdam per rondvaartboot.

CRUISE FITNESS,
ONTSPANNING EN WELLNESS
6-DAAGSE / 5-NACHTEN • REF. HSA_SIEL

Van 17 tot 22 april 2019
Zie blz. 196.

(6)

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon

Data 2019
REF. HSA_AVRIPP/HSA_PP(5)

(5)

DAG 5 l AMSTERDAM
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Amsterdam en
bezoek aan een diamantair.
DYNAMISCH: geleid bezoek aan Amsterdam per
fiets, op ontdekking naar de geheime en speciale
plaatsen.
In de namiddag, gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: het Keukenhof
bloemenpark(2). Buiten de openingsdata van het
park, bezoek aan Volendam en Zaanse Schans.
Gala-avond.

CRUISE

• Ontdek het Nationale Park(1-3)
De Hoge Veluwe met de fiets
• Heidelberg(1), het romantische
gezicht van Duitsland

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

669 €

Maart: 28 • 29 • 30 • 31
April: 1ste • 2 • 2 • 3 • 5

799 €

Eenpersoonskajuit

1019 €

1224 €

Dubbele kajuit

845 €

April: 17(5)
Juni: 8(5) • 12(5)

1029 €

Eenpersoonskajuit

1195 €

1454 €

99 €
125 €
125 €

120 €
150 €
150 €

Optie
Tussendek
Bovendek
Suite
REF. AST_PP

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

745 €

April: 9 • 10 • 11
Oktober: 17 • 23 • 27

895 €

Eenpersoonskajuit

1140 €

1385 €

Dubbele kajuit

-

Juli: 26
Augustus: 30

1119 €

Eenpersoonskajuit

-

April: 19 • 22 • 22 • 29 • 30 • 30
Mei: 1ste • 2 • 5 • 24
Juni: 25
Oktober: 1ste

1609 €

Dubbele kajuit

999 €

1159 €

Eenpersoonskajuit

1394 €

1649 €

105 €
140 €
140 €

140 €
175 €
175 €

Optie

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. AST_PP
DAG 1 l AMSTERDAM
Inscheping om 18u. Welkomstdrank, voorstelling
van de bemanning. Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: boottochtje door
Amsterdam.

DAG 4 l KREFELD (4) • KEULEN
KÖNIGSWINTER
In de voormiddag varen we. Vrije tijd of ontdekking
van de oude stad Keulen. Navigatie naar
Königswinter. Vrije avond.

DAG 2 l AMSTERDAM
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Amsterdam en
bezoek aan een diamantair.
DYNAMISCH: geleid bezoek aan Amsterdam per
fiets, op ontdekking van de geheime en speciale
plaatsen.
In de namiddag, gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: bezoek aan de
bloementuin Keukenhof(2). Buiten de openingsdata
van het park, excursie naar Volendam en de
Zaanse Schans. Vrije avond. ‘s Nachts varen we
naar Nijmegen.

DAG 5 l KÖNIGSWINTER • RÜDESHEIM
Navigatie in de voormiddag. Vrije tijd of
gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: klein treintje en bezoek aan het
mechanische muziekmuseum in Rüdesheim. Vrije
avond in de Drosselgasse.

DAG 3 l AMSTERDAM • NIJMEGEN • KREFELD(4)
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: bezoek aan het Kröller Müller
museum(3).
DYNAMISCH: fietstocht door het park van de
Hoge Veluwe(3).
In de namiddag varen we.

DAG 7 l STRAATSBURG
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

DAG 6 l RÜDESHEIM
SPEYER of MANNHEIM
Navigatie in de voormiddag. Gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
bezoek aan Heidelberg. Gala-avond. ‘s Nachts,
varen we naar Straatsburg.

Inscheping mogelijk op
de 2de dag om 18u in Amsterdam
REF. ASX_PP
Prijs vanaf 715€/pers.
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Tussendek
Bovendek
Suite

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
REF. HSA_AVRIPP
REF. HSA_PP
REF. AST_PP

121€
124 €
192 €

169 €
173 €
268 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
REF. HSA_AVRIPP
REF. HSA_PP
REF. AST_PP

129 €
131€
200 €

181€
184 €
280 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Het park Keukenhof is open van 21 maart tem 19 mei 2019.
(3)	
Behalve maandag, facultatief museumbezoek aan het
Openluchtmuseum van Arnhem.
(4)	Afhankelijk van de beschikbaarheid van de aanlegplaatsen
kan de stop in Krefeld vervangen worden door Duisburg.
(5)	Vraag naar het gedetailleerde cruiseprogramma, ref. HSA,
reisroute en excursiespakketten verschillen.
(6)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.

HET NOORDEN VAN EUROPA

NEDERLAND EN BELGIË

Hoogtepunten
AMSTERDAM

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. ADA_PP/ADA_AVRIPP(4)

De pittoreske Nederland
en de romantische Rijnvallei
DAG 1 l AMSTERDAM
Inscheping om 18u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstdrankje. Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: bezoek aan de
oude stad Amsterdam met een rondvaartboot.
DAG 2 l KINDERDIJK • ROTTERDAM
NIJMEGEN
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: excursie te voet naar de molens van
Kinderdijk(2). Navigatie in de namiddag.
DAG 3 l NIJMEGEN • KEULEN
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: bezoek aan het Kröller Müller
museum(3).
DYNAMISCH: fietstocht in het park de Hoge
Veluwe(3).
‘s Namiddags, varen we naar Keulen.
DAG 4 l KEULEN • KOBLENZ
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: geleid bezoek aan Keulen en de
kathedraal (buitenkant), gotisch meesterwerk. In
de namiddag varen we. Vrije avond.
DAG 5 l KOBLENZ • De romantische Rijnvallei
RÜDESHEIM • BOPPARD
In de voormiddag varen we. ‘s Namiddags,
voorgestelde facultatieve excursies:

KLASSIEK: ver trek met een klein treintje.
Wijnproeverij en we bezoeken het museum van
de mechanische muziek in Rüdesheim.
DYNAMISCH: bezoek het monument van
Niederwald per kabelbaan en wandeling door de
wijngaarden van Rüdesheim.
Vrij bezoek aan Boppard.

• De magie van de Romantische
Rijn en de Hollandse grachten
• De molens van Kinderdijk(1),
uitzonderlijk UNESCOwerelderfgoed
• Keulen(1) en zijn kathedraal,
meesterwerk van de gotische
kunst
• Wandeling(1) in de wijngaard
van Rüdesheim
(5)

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019

5 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

DAG 6 l BOPPARD • DÜSSELDORF
Navigatie in de voormiddag. ‘s Namiddags,
voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: bezoek te voet aan Düsseldorf.
DYNAMI SCH : b e zo ek aan D üs s eldor f en
beklimming van de toren van de Rijn.

Juli: 19
Augustus: 18

1315 €

1910 €

Mei: 12(4)
Juni: 13
September: 19

1369 €

1964 €

DAG 7 l DÜSSELDORF • AMSTERDAM
Navigatie in de voormiddag. ‘s Namiddags
voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Amsterdam en een
diamantair.
DYNAMISCH: geleid bezoek aan Amsterdam per
fiets, op ontdekking van de geheime en speciale
plaatsen.
Gala-avond.

Tussendek

160 €

Bovendek

199 €

DAG 8 l AMSTERDAM
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

183 €

256 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

198 €

277€

Optie

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Afhankelijk van de aanmeerplaats, zal een transfer per autocar voorzien worden. Te betalen aan boord.
(3)	Behalve op maandag: facultatief bezoek aan het Nederlands
openluchtmuseum in Arnhem.
(4)	Vraag naar het gedetailleerde cruiseprogramma, ref. ADA_AVRIPP,
reisroute en excursiespakketten verschillen.
(5)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.

DÜSSELDORF

VALLEI VAN DE RIJN, RÜDESHEIM
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Hoogtepunten
REF. AAA
BRUGGE

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. AAA_PP

Het authentieke Nederland
en de charme van België
DAG 1 l AMSTERDAM
Inscheping om 18u . Welkomstdrankje en
voorstelling van de bemanning. Gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
bezoek aan de oude stad met een rondvaartboot.
DAG 2 l AMSTERDAM
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Amsterdam en
bezoek aan een diamantair.
DYNAMISCH: bezoek aan Amsterdam per fiets.
In de namiddag, gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: bezoek aan
Volendam en Zaanse Schans.
Vrije avond. ‘s Nachts varen we.
DAG 3 l ARNHEM • MIDDELBURG
‘s Morgens, vrije tijd of gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: bezoek aan
Arnhem en zijn openluchtmuseum. ‘s Nachts
varen we naar Middelburg.

DAG 5 l GENT • BRUGGE
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: excursie van Gent te voet.
DYNAMISCH: kanaaltochtje en degustatie.
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: ontdekking van Brugge.
‘s Nachts varen we naar Antwerpen.

DAG 7 l ROTTERDAM • UTRECHT
AMSTERDAM
‘s Vo ormiddags varen we . Gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten: het
bloemenpark van Keukenhof(2). Gala-avond.
DAG 8 l AMSTERDAM
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

• De hoogtepunten van Holland
en de schatten van België
• Brussel(1), hoofdstad van de
Belgische chocolade
• Den Haag(1), koninklijke stad

Prijs per persoon
Data 2019
REF. AAA_PP

4 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

999 €

April: 8 • 15

1489 €

Optie

120 €
160 €

Tussendek
Bovendek

4 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

September: 29
Oktober: 4 (4) • 17 • 22(4)
Optie

799 €

1149 €
125 €

Bovendek

Doorheen Nederland en België

(5)

ALL IN
aan boord

REF. ABR/BAM (4)

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. ABR/BAM(4)

DAG 2 l AMSTERDAM
‘s Morgens, facultatief geleid bezoek aan
Amsterdam. Vrije tijd voorzien of facultatieve
excursie naar Volendam en Zaanse Schans.
Vertrek naar het schip. Vrije avond.

REF. ABR/BAM

DAG 6 l ANTWERPEN • ROTTERDAM
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: geleid bezoek aan Antwerpen. ‘s
Namiddags varen we naar Rotterdam.

DAG 4 l MIDDELBURG • GENT
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: ontdekking van het Deltaplan. Vrije
tijd in Middelburg. ‘s Nachts varen we naar Gent.

DAG 1 l Brussel • AMSTERDAM
Afspraak in Brussel, transfer(3) per autocar tot in
Amsterdam. Inscheping om 18u. Welkomstdrank
en voorstelling van de bemanning. Avondmaal
aan boord. Facultatief bezoek aan de oude stad
met een kleine boot.

• Originele route
• Van Amsterdam zijn kanalen
tot Vlaanderen en haar
rijkdommen
• Het authentieke karakter van het
openluchtmuseum(1) van Arnhem
• Ontdek de kracht van het
water en de geschiedenis van
de Deltawerken(1), de beste
stormbescherming ter wereld
• De parels van België(1):
Antwerpen, Gent en Brugge

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren

DAG 5 l ANTWERPEN • BRUSSEL
In de voormiddag varen we naar Brussel. Geleid
bezoek aan Brussel en degustatie van chocolade.
Gala-avond.
DAG 6 l BRUSSEL
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
REF. AAA_PP
REF. ABR/BAM

309 €
147€

433 €
206 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
REF. AAA_PP

337€

472 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.

DAG 3 l AMSTERDAM • ROTTERDAM
Facultatief bezoek aan Den Haag en haar
binnenplaatsen. Terugkeer in Utrecht. In de
namiddag, varen we naar Rotterdam. Animatieavond.

Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.

DAG 4 l ROTTERDAM • ANTWERPEN
We varen tijdens de dag. Ontdekking van de oude
stad van Antwerpen. Vrije avond.
BRUSSEL
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(1) Facultatieve excursies.
(2)	Het park Keukenhof is open van 21 maart tem 19 mei 2019.
(3)	De autocartransfer Brussel/Amsterdam D1. Onze transfers
zijn gegarandeerd mits min 20 personen.
(4) Vraag het gedetailleerd programma aan van de cruises,
ref. BAM. Verschil in reisweg en excursiepakket.
(5) Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.

HET NOORDEN VAN EUROPA

DE RIJN EN ZIJN ZIJRIVIEREN

Hoogtepunten
REF. SEH

• Onvergetelijke route door
de vallei van de Rijn
• Wandeling(1) langs de wijngaarden
van Rüdesheim
• Heidelberg(1) en zijn kasteel
boven de Neckar
REF. CSJ

DE RIJNVALLEI

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. SEH_PP

De prachtige vallei van
de romantische Rijn
en de legendarische Lorelei-rots
DAG 1 l STRAATSBURG
Inscheping om 18u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstdrank. Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: bezoek aan het
oude Straatsburg per boot (afhankelijk van het
aantal deelnemers).

KLASSIEK: ver trek met een klein treintje.
Wijnproeverij en we bezoeken het museum van
de mechanische muziek in Rüdesheim.
DYNAMISCH: wandeling door de wijngaarden van
Rüdesheim.
In de avond, vrije tijd in de Drosselgasse.

DAG 2 l KOBLENZ
We varen door de dag. Aankomst in de late
namiddag. Bezoek aan de oude stad van Koblenz
met onze animatrice. Vrije avond.

DAG 4 l RÜDESHEIM • MANNHEIM
‘s Morgens varen we. ‘s Namiddags, gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
uitstap naar Heidelberg. Gala-avond. Vertrek naar
Straatsburg. ‘s Nachts navigatie.

DAG 3 l KOBLENZ • De vallei van de
romantische Rijn • RÜDESHEIM
‘s Morgens varen we. ‘s Namiddags, voorgestelde
facultatieve excursies:

DAG 5 l STRAATSBURG
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

• Een echte klassieker om (opnieuw)
te bezoeken
• De typische sfeer van de cafeetjes
aan de Drosselgasse
• Rüdesheim(1), een reis door
de tijd in het museum van de
mechanische muziek
• Wijnwandeling en proeverij(1)
van streekproducten

Prijs per persoon
DATA 2019
REF. SEH_PP

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

April: 1ste • 28
Oktober: 17 • 20 • 22
23 • 26

615 €

910 €

Geschiedenis, tradities en Rijnlandse sfeer
DAG 1 l STRAATSBURG
Inscheping om 18u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstdrank. Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: bezoek aan het
oude Straatsburg per boot (afhankelijk van het
aantal deelnemers).
DAG 2 l RÜDESHEIM
‘s Morgens varen we. ‘s Namiddags, voorgestelde
facultatieve excursies:
KLASSIEK: ver trek met een klein treintje.
Wijnproeverij en we bezoeken het museum van
de mechanische muziek in Rüdesheim.
DYNAMISCH: wandeling door de wijngaarden van
Rüdesheim.
DAG 3 l RÜDESHEIM • KOBLENZ
‘s Morgens varen we. Aankomst in Koblenz.
Bezoek aan de oude stad met uw hostess.

DAG 4 l KOBLENZ • MAINZ
‘s Morgens varen we. Voorgestelde facultatieve
excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Mainz en het
Gutenberg-museum(3).
DYNAMISCH: wijnwandeling vanuit Mainz.
Vrije avond.
DAG 5 l MAINZ • MANNHEIM
‘s Morgens varen we. ‘s Namiddags, gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
uitstap naar Heidelberg. Gala-avond. ‘s Nachts
varen we naar Straatsburg.
DAG 6 l STRAATSBURG
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

1058 €

Dubbele kajuit

Juli: 2 • 10 • 16 • 26 • 31
Augustus: 1ste • 5 • 10 • 13
19 • 22 • 31

659 €

759 €

Eenpersoonskajuit

954 €

Mei: 5 • 15 • 24 • 25 • 30
Juni: 7 • 8 • 16 • 23
Sept.: 2 • 5 • 21 • 27 • 30
Okt.: 5 • 6 • 7 • 12 • 13 • 13 • 15
Optie
Tussendek
Bovendek
Suite

1118 €

Dubbele kajuit

715 €

815 €

Eenpersoonskajuit

1010 €

1174 €

105 €
125 €
125 €

125 €
145 €
145 €

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

April: 16
Oktober: 16 • 17 • 21 • 23 • 24
Juli: 1 • 1 • 10 • 13
26 • 30
Augustus: 5 • 8 • 14 • 17 • 26
ste

699 €

Eenpersoonskajuit

REF. CSJ_PP

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. CSJ_PP

(2)

ALL IN
aan boord

ste

735 €

875 €

Eenpersoonskajuit

1100 €

1320 €

Dubbele kajuit

845 €

999 €

Eenpersoonskajuit

1210 €

1444 €

Dubbele kajuit

Mei: 2 • 15 • 20 • 28
Juni: 2 • 3 • 12 • 20
September: 6 • 9 • 16
Oktober: 8 • 10 • 15
Optie

875 €

1029 €

Eenpersoonskajuit

Tussendek
Bovendek
Suite

1240 €

1474 €

110 €
130 €
130 €

130 €
150 €
150 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
REF. SEH_PP
REF. CSJ_PP

85 €
104 €

119 €
146 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma

Vanaf 999 € /pers.

CROISI
CYCLO

WANDEL

CRUISE

Wandelingen
in de 3-grenzenstreek:
CRUISE
MUZIEK
& WIJN
CRUISE
tussen
Frankrijk,Duitsland en Zwitserland

& GASTRONOMIE

CRUISES

FAMILIE EN WANDELINGEN
CRUISE
CRUISES

6-DAAGSE / 5-NACHTEN • REF. SBA_RANPP

Gedetailleerde programma zie blz. 176.

De vallei van de Rijn en de Vogezen en het Zware Woud
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REF. SEH_PP
REF. CSJ_PP

84 €
137€

118 €
192 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.
(3) Gesloten op maandag.

Hoogtepunten
KOBLENZ

• Twee legendarische rivieren:
tussen wijngaarden, steile kliffen
en romantische kastelen
• Authentieke plaatsen: Cochem,
Rüdesheim, Boppard en Koblenz

2 RIVIEREN: de valleien
van de Moezel en de Rijn

• Alken(1) en kasteel Thurant(1)
REF. SCM

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. SCM/SCM_PP
DAG 1 l STRAATSBURG
Inschepen om 18u. Vertrek met het schip om
18u in de richting van Mainz. Voorstelling van de
bemanning. Diner en animatieavond aan boord. ‘s
Nachts, varen we.
DAG 2 l MAINZ • RÜDESHEIM • BOPPARD
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Mainz en het
Gutenberg Museum(4).
DYNAMISCH: wijnwandeling vanuit Mainz.
Terug aan boord. Cruise naar Rüdesheim. Vrije
tijd of gezamenlijke facultatieve excursie voor
beide pakketten: vertrek met een klein treintje.
Wijnproeverij en we bezoeken het museum van
de mechanische muziek in Rüdesheim. We varen
naar Boppard doorheen de romantische Rijn.
‘s Avonds aankomst in Boppard. Ontdekking van
de oude stad.

(5)

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon

DAG 3 l BOPPARD • KOBLENZ • ALKEN
We varen naar Koblenz. Kennismaking met
de stad. Cruise naar Alken. Gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
bezoek aan het kasteel Thurant. Terugkeer aan
boord, animatieavond.
DAG 4 l ALKEN • COCHEM
Cruise naar Cochem op de Moezel. ‘s Namiddags
voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan het kasteel van
Cochem.
DYNAMISCH: wandeling op de Apolloweg.
Gala-avond.
DAG 5 l COCHEM • Straatsburg
Vrije tijd in Cochem. Lunch aan boord (of in het
restaurant). Vertrek(2) per autocar naar Straatsburg.
Aankomst in de namiddag. Einde van onze
diensten.

Data 2019
REF. SCM

4 ANKERS
Met
transfer (2)

Haven/
haven (3)

Dubbele kajuit

745 €

Juli: 15
Augustus: 30

725 €

Eenpersoonskajuit

1070 €

1050 €

Dubbele kajuit

775 €

Juni: 25
September: 15

755 €

Eenpersoonskajuit

1100 €

1080 €

Option

125 €

Bovendek
REF. TAN

4 ANKERS
Met
transfer (2)

Haven/
haven (3)

Dubbele kajuit

629 €

Juli: 19

579 €

Eenpersoonskajuit

894 €

844 €

Dubbele kajuit

649 €

Juni: 29
September: 3 • 19

4-DAAGSE / 3-NACHTEN CRUISE • REF. TAN/TAN_PP

914 €

Optie
Bovendek

DAG 1 l Straatsburg • COCHEM
Afspraak in Straatsburg, rivierstation. Vertrek
per autocar(2) naar Cochem. Aankomst rond de
middag. Lunch in het restaurant. Vrije namiddag.
Inscheping om 18u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstdrankje. Diner aan boord.

609 €

Eenpersoonskajuit

874 €
105 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

DAG 2 l COCHEM • KOBLENZ
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: rondleiding in het kasteel van Cochem.
DYNAMISCH: wandeling langs de Apolloweg.
‘s Namiddags vaartocht op de Moezel richting
Koblenz. Kennismaking met de stad in gezelschap
van onze animatrice.

KLASSIEKE pakket volgens het programma
REF. SCM
REF. TAN

93 €
61€

132 €
86 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
REF. SCM
REF. TAN

DAG 3 l KOBLENZ • MAINZ • WORMS
Vaartocht in de voormiddag langs het fraaiste stuk
van de romantische Rijn. Aankomst in Mainz.
‘s Namiddags, voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: rondleiding in Mainz en het Gutenberg
Museum(4).
DYNAMISCH: wandeling door de wijngaarden
vanuit Mainz.
Terug aan boord in Worms. Vaarttocht naar
Straatsburg. Gala-avond.

127€
71€

179 €
100 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266. REF. SCM : de lunch(2) van D5. REF. TAN : de
lunch(2) van D1 • de bezoek(2) van Cochem.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Formule met autocar: ref. SCM: transfer Cochem/Straatsburg
D5. Ref. TAN : transfer Straatsburg/Cochem D1.
(3)	Formule haven/haven: ref. SCM_PP, ontscheping in Cochem
D5 om 9u. Ref. TAN_PP : inscheping in Cochem D1 om 18u.
(4)	Gesloten op maandag.
(5)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.

DAG 4 l STRAATSBURG
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

COCHEM
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HET NOORDEN VAN EUROPA

DE RIJN EN ZIJN ZIJRIVIEREN

Hoogtepunten
REF. SMT/TMS

• Vaartocht door de vallei
van de Romantische Rijn
en op de schilderachtige Moezel
• Wijnwandeling(1) langs de
wijngaarden van het Rijnland
• Cochem(1) en het kasteel
boven de Moezel
• Trier(1) en zijn Romeinse
overblijfselen
REF. SFS
VALLEI VAN DE MOEZEL

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. SMT/SMT_PP/TMS(4)/TMS_PP(4)

2 RIVIEREN: de romantiek
van de Rijn en de Moezel
DAG 1 l STRAATSBURG
Inschepen om 18u. Vertrek naar Mainz. Voorstelling
van de bemanning. Welkomstdrankje. Diner en
avondanimatie aan boord. ‘s Nachts varen we.
DAG 2 l MAINZ • KOBLENZ
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Mainz en het
Gutenberg Museum(5).
DYNAMISCH: wijnwandeling vanuit Mainz.
‘s Avonds aankomst in Koblenz. Kennismaking met
de stad met onze animatrice.
DAG 3 l KOBLENZ • COCHEM • TRIER
Voormiddag varen we op de Moezel. Aankomst in
Cochem. ‘s Namiddags, voorgestelde facultatieve
excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan het kasteel van
Cochem.

DYNAMISCH: wandeling op de Apolloweg.
Te r u g a a n b o o rd , w e v a re n n a a r Tr i e r.
Animatieavond.
DAG 4 l TRIER
‘s Voormiddags cruise op de Moezel, meanderend
tussen de hellingen begroeid met wijnranken en
de prachtige landschappen. Aankomst in Trier
aan het einde van de voormiddag. ‘s Namiddags
gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: bezoek aan Trier met zijn Romeinse
overblijfselen. Gala-avond.
DAG 5 l TRIER • Straatsburg
Ontschepen om 9u. Transfer per autocar (2)
van Trier naar Straatsburg. Aankomst in de late
voormiddag. Einde van onze diensten.

• Ontdekking van drie rivieren:
de Rijn, de Moezel en de Main
• Straatsburg(1), charmante
Europese hoofdstad
• Frankfurt(1), de Main Tower en zijn
panoramische platform
• Koblenz en de Deutsches Eck
waar de Rijn en de Moezel
samenkomen

Prijs per persoon
Data 2019
REF. SMT/TMS (4)

4 ANKERS
Met
Haven/
transfer (2)
haven (3)
Dubbele kajuit

725 €

Augustus: 22 • 26(4)

1050 €
755

Mei: 7 • 11(4)
September: 22 • 26(4)

DAG 3 l FRANKFURT • COCHEM
In de voormiddag varen we. Aankomst in Cochem.
‘s Namiddags , voorgestelde facultatieve
excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan het kasteel van
Cochem.
DYNAMISCH: wandeling op de Apolloweg.

€

775 €

Eenpersoonskajuit

1080 €

1100 €

Optie

125 €

Bovendek

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

899 €

-

Eenpersoonskajuit

1334 €

-

Dubbele kajuit

3 RIVIEREN:
de Rijn, de Moezel en de Main

DAG 2 l STRAATSBURG • FRANKFURT
Cruise naar Frankfurt. ‘s Namiddags, voorgestelde
facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Frankfurt.
DYNAMISCH: panoramische tour aan Frankfurt en
beklimming van de Maintoren.
Avondanimatie. Afvaart van het schip tijdens de
nacht.

1070 €

Dubbele kajuit

Oktober: 21

DAG 1 l STRAATSBURG
Inscheping rond 18 u . Welkomstdrank en
voorstelling van de bemanning. Diner aan boord.
‘s Avonds, Gezamenlijke facultatieve excursie
voor beide pakketten: bezoek aan het oude
Straatsburg per boot (afhankelijk van het aantal
deelnemers). Terugkeer aan boord en afvaart van
de cruise.

745 €

Eenpersoonskajuit

REF. SFS_PP

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. SFS_PP

(6)

ALL IN
aan boord

DAG 4 l COCHEM • KOBLENZ
Navigatie op de Moezel. We bereiken Koblenz,
ontdekking van de oude stad met onze animatrice.
Terugkeer aan boord.
DAG 5 l KOBLENZ • RÜDESHEIM
N av i g a t i e i n d e vo o r m i d d a g . A a n ko m s t
in Rüdesheim. ‘s Namiddags, voorgestelde
facultatieve excursies:
KLASSIEK: ver trek met een klein treintje.
Wijnproeverij en we bezoeken het museum van
de mechanische muziek in Rüdesheim.
DYNAMISCH: samenkomen aan het monument
van Niederwald per kabelbaan en vertrek voor een
wandeling door de wijngaarden van Rüdesheim.
DAG 6 l RÜDESHEIM • MANNHEIM
Navigatie in de voormiddag. ‘s Namiddags
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: bezoek aan Heidelberg met een
bezoek aan het kasteel (buitenkant). Gala-avond.
Cruise naar Straatsburg.
DAG 7 l STRAATSBURG
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.
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999

Juli: 6 • 20 • 30
Augustus: 4 • 27

€

1139 €

Eenpersoonskajuit

1434 €

Mei: 9 • 14 • 29
Juni: 2 • 21 • 25
September: 11 • 17 • 21 • 29
Oktober: 9 • 15
Optie
Bovendek
Suite

1669 €

Dubbele kajuit

1055 €

1199 €

Eenpersoonskajuit

1490 €

1729 €

140 €
140 €

175 €
175 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
REF. SMT
REF. TMS
REF. SFS

71€
94 €
133 €

101€
133 €
187€

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
REF. SMT/TMS
REF. SFS

105 €
143 €

147€
203 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Formule met autocar, ref. SMT : transfer Trier/Straatsburg D5.
(3)	Formule haven/haven, ref. SMT_PP : ontscheping in Trier D5
om 9u.
(4)	Vraag het gedetailleerde programma van de cruise ref. TMS,
verschillend programma en excursiepakket.
(5) Gesloten op maandag.
(6)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.

Hoogtepunten
7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. SBR/SBR_PP/RSB(4)/RSB_PP(4)

• De magie van vier rivieren:
de betoverende Neckar,
de romantische Rijn, de
schilderachtige Moezel en de Saar
met zijn ongerepte landschappen

4 RIVIEREN: de valleien van de
Neckar, de romantische Rijn,
de Moezel en de Saar

• Heidelberg(1), toonbeeld
van de Duitse romantiek
• Trier(1) en zijn Romeinse overblijfselen
• Luxemburg(1), de hoofdstad
van het Groothertogdom
• De ondergrondse wijnkelders
van Remich(1)

HEIDELBERG

NIEUWE ROUTE

DAG 1 l STRAATSBURG
Inscheping om 18u Voorstelling van de bemanning
en welkomstcocktail. Vertrek van het schip om 19u
naar Mannheim. Animatieavond.

DAG 5 l TRIER • SAARBURG • REMICH
In de voormiddag, facultatieve excursie: rondleiding
door Trier. Namiddag varen we op de Saar en de
Moezel richting Remich. Animatieavond.

DAG 2 l MANNHEIM • HEIDELBERG
RÜDESHEIM
In de voormiddag, facultatieve excursie naar
Heidelberg.
In de namiddag, cruise op de Neckar en de Rijn
tot Rüdesheim.
Vrije avond in beroemde Drosselgasse.

DAG 6 l REMICH • Luxemburg • REMICH
In de voormiddag, facultatieve geleid bezoek aan
Luxemburg.
In de Namiddag, facultatieve bezoek aan een
wijnkelder en wijnproeverij in Remich. Terugkeer
naar de boot. Gala-avond.

DAG 3 l RÜDESHEIM • COCHEM
In de voormiddag, facultatieve excursie naar
Rüdesheim. Vertrek met een toeristisch treintje,
wijndegustatie en bezoek aan het museum van
de mechanische muziek.
In de namiddag, cruise door de schitterende vallei
van de romantische Rijn. Animatieavond.
DAG 4 l COCHEM
In de voormiddag, facultatieve excursie: geleid
bezoek aan het kasteel van Cochem.
Namiddag varen we op de Moezel richting Trier.

DAG 7 l REMICH • Straatsburg
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Vertrek per autocar(3) naar Straatsburg. Aankomst
in de late voormiddag. Einde van onze diensten.
CRUISE

fitness,
ontspanning
en wellness

CRUISE FITNESS,
ONTSPANNING EN WELLNESS
7-DAAGSE / 6-NACHTEN • REF. RSB_SIEL

Van 3 tot 9 juni 2019

(5)

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019

4 ANKERS

5 ANKERS

Haven/
Met
Haven/
Met
haven (2) transfer (3) haven (2) transfer (3)

April: 21 • 27(4)

Juli: 1ste • 7(4)
18 • 21(4) • 24 (4)
Augustus: 4 (4)
14 • 16(4) • 20 (4)
Mei: 3 • 9 (4) • 28
Juni: 3 (4) • 4
10 (4) • 17(4)
September: 4
10 (4) • 11(4)
Oktober: 1ste(4)
1ste • 7(4)

Dubbele kajuit

-

-

1149 € 1165 €

Eenpersoonskajuit

-

1694 € 1710 €

Dubbele kajuit

1015 € 1035 € 1235 € 1249 €
Eenpersoonskajuit

1470 € 1490 € 1780 € 1794 €
Dubbele kajuit

1079 € 1099 € 1299 € 1315 €
Eenpersoonskajuit

1534 € 1554 € 1844 € 1860 €

Optie

Zie blz. 196.

Bovendek
Suite

140 €
140 €

175 €
175 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

188 €

264 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1)	Facultatieve excursies.
(2)	Formule haven/haven, ref. SBR_PP: inscheping in Straatsburg
D1 om 18u, ontscheping in Remich D7 om 9u. Ref. RSB_PP :
inscheping in Remich D1 om 18u, ontscheping in Straatsburg
D7 om 9u.
(3)	Formule met transfer, ref. SBR : autocar Remich/Straatsburg
D7. Ref. RSB : autocar Strasbourg/Remich D1.
(4)	Vraag het gedetailleerde programma van de cruise ref. RSB_PP,
verschillend programma en excursiepakket.
(5)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.

LUXEMBURG
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HET NOORDEN VAN EUROPA

DE RIJN EN ZIJN ZIJRIVIEREN

Hoogtepunten
COCHEM

NIEUWE ROUTE
9-DAAGSE / 8-NACHTEN CRUISE • REF. SRF/SRF_PP

5 RIVIEREN: de Rijn, de Neckar,
de Main, de Moezel en de Saar
DAG 1 l STRAATSBURG
Inscheping om 17u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstcocktail. Vertrek van de boot om 18u.
Dansavond. Er wordt ‘s nachts gevaren.
DAG 2 l MANNHEIM • HEIDELBERG
Voormiddag varen we op de Neckar richting
Heidelberg. Namiddag, facultatieve excursie:
bezoek aan Heidelberg. Vrije tijd. Terugkeer aan
boord in Heidelberg. Vrije avond.
DAG 3 l HEIDELBERG • MAINZ • FRANKFURT
Voormiddag varen we op de Neckar en de Rijn.
Aankomst in Mainz in de vroege namiddag.
Facultatieve excursie: bezoek aan Mainz en het
Gutenberg Museum(4). Terug aan boord en varen
naar Frankfurt. Animatieavond. Aankomst in de
nacht.
MAINZ

DAG 4 l FRANKFURT • RÜDESHEIM
In de vo ormiddag , facultatieve excursie :
rondleiding door Frankfurt. Vrije tijd.
Terugkeer aan boord in de late voormiddag om
verder te varen naar Rüdesheim. Aankomst late
namiddag.
Facultatieve excursie naar Rüdesheim. Vertrek
met een toeristisch treintje voor een begeleide
rondleiding door de wijngaarden van Rüdesheim.
Proeverij. Bezoek aan het museum van de
mechanische muziek.
Vrije tijd in de beroemde Drosselgasse.
DAG 5 l RÜDESHEIM • KOBLENZ • COCHEM
Voormiddag varen we door de schitterende vallei
van de romantische Rijn. Aankomst halverwege
de voormiddag in Koblenz. Kennismaking met de
stad in gezelschap van onze animatrice. Namiddag
varen we op de Moezel. ‘s Avonds komen we aan
in Cochem.
DAG 6 l COCHEM • TRIER
In de voormiddag, facultatieve excursie: geleid
bezoek aan het kasteel van Cochem. Vrije tijd in
de stad.
Namiddag varen we op de Moezel richting Trier.
DAG 7 l TRIER • SAARBURG
In de vo ormiddag , facultatieve excursie :
rondleiding door Trier. Terugkeer aan boord. ‘s
Namiddags vaartocht op de Moezel en de Saar.
Aankomst in Saarburg halverwege de namiddag.
Vrije tijd, ontdek op eigen tempo dit kleine stadje
met een ongekende charme. Animatieavond.
DAG 8 l SAARBURG • REMICH
Voormiddag varen we op de Saar en de Moezel
richting Remich. Aankomst in de late voormiddag.
Namiddag, facultatieve excursie: rondleiding door
Luxemburg. Vervolgens terug naar Remich voor
een bezoek aan een wijnkelder en wijnproeverij.
Terugkeer naar de boot. Gala-avond.

CROISI
CYCLO
CRUISE

& GASTRONOMIE

WANDEL
CRUISES

FAMILIE
CRUISES

• Culturele diversiteit langs
vijf beroemde rivieren
Ontdekking van (1):
• Frankfurt, traditie en moderniteit
in één
• Het kasteel van Cochem boven
de Moezel
• Trier en zijn Romeinse
overblijfselen
• Luxemburg, de hoofdstad
van het Groothertogdom
• De kelders van Remich
ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019

4 ANKERS
Haven/
Met
haven (3)
transfer (2)
Dubbele kajuit

1399 €

Juni: 9
September: 23

1385 €

Eenpersoonskajuit

1994 €

1980 €

Dubbele kajuit

1365 €

Juli: 27
Augustus: 26

1349 €

Eenpersoonskajuit

1960 €

1944 €

Optie
Bovendek

180 €

Suite

180 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

224 €

315 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • de transfer(2) autocar Remich/Straatsburg D9.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies
(2)	Formule met autocar, transfer Remich/Straatsburg op D9.
(3)	Formule haven/haven: inscheping D1 in Straatsburg om 18u
en ontscheping D9 in Remich om 9u.
(4) Het Gutenberg Museum is gesloten op maandag.

DAG 9 l REMICH • Straatsburg
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u en
vertrek per autocar naar Straatsburg. Aankomst
in de late voormiddag. Einde van onze diensten.
Vanaf 669 € /pers.

CRUISE
THEMA-CRUISE
MUZIEK

& WIJN / 3-NACHTEN
CRUISE • REF. GAS_PP
4-DAAGSE

Gedetailleerde programma zie blz. 192.

Gastronomie op de Rijn
met Marc Haeberlin en Serge Dubs
FRANKFURT
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Hoogtepunten
MILTENBERG

9-DAAGSE / 8-NACHTEN CRUISE • REF. SVN_PP/VNS_PP(2)

Volg de Romantische route per cruise
en steek de Rijn over naar de Donau
DAG 1 l STRAATSBURG
Inscheping om 18u . Welkomstdrankje en
voorstelling van de bemanning. Cruise naar Mainz.
Diner aan boord.
DAG 2 l MAINZ • FRANKFURT
Aankomst in Mainz. Ontdekking van de stad van
Gutenberg met onze animatrice. Navigatie naar
Frankfurt. Geleid bezoek aan Frankfurt en gaan we
op de Main Toren. Cruise naar Miltenberg.
DAG 3 l MILTENBERG • WERTHEIM
Aankomst ‘s ochtends vroeg in Miltenberg en
vrije tijd in de stad. In de namiddag varen we. Vrije
ontdekking van Wertheim.

de romantische route. In de namiddag varen we
naar Bamberg. Animatie aan boord.
DAG 6 l BAMBERG • NÜRNBERG
MUHLHAUSEN
Navigatie op de Rijn-Main-Donau kanaal. Aankomst
in Nürnberg, facultatieve geleid bezoek aan de
stad en degustatie van het fameuze kruidenbrood.
DAG 7 l MUHLHAUSEN • REGENSBURG
Cruise naar Kelheim . Geleid b ezo ek aan
Regensburg. Beklimming van het bekende
monument Walhalla, een imposante, marmeren
tempel met uitzicht op de Donau. Animatieavond.
Cruise naar Passau.

DAG 4 l WERTHEIM • WÜRZBURG
Cruise naar Karlstadt en facultatieve geleid bezoek
aan Würzburg, en prins-bisschoppelijke Residentie.
Terug aan boord in Würzburg en cruise naar
Schweinfurt. Animatieavond.

DAG 8 l REGENSBURG • PASSAU
Aankomst in Passau, vrije tijd in de stad of
ontdekking van de stad met onze animatrice.
Terugkeer aan boord en cruise naar Wenen. Galaavond. ‘s Nachts varen we.

DAG 5 l SCHWEINFURT • ROTHENBOURG
BAMBERG
Aankomst vroeg in Schweinfurt en facultatieve
excursie naar Rothenburg, een verplichte halte op

DAG 9 l WENEN
Ontbijtbuffet aan boord. Aankomst in Wenen,
vroeg in de ochtend. Ontscheping om 9u. Einde
van onze diensten.

• Van de authentieke Rijn tot de
Donau, rivier van mensen en
culturen
• Tal van betoverende dorpjes langs
de Main
• Miltenberg(1), de parel van de Main
• Würzburg(1), fascinerende reis
langs tijden en stijlen
• Rothenburg(1), authentieke
middeleeuwse stad
• Nürnberg(1), weerspiegeling
van de Duitse geschiedenis
(4)

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019

4 ANKERS

5 ANKERS

Haven/haven (3)
Dubbele kajuit

-

1059 €

April: 28
Oktober: 21(2)

Eenpersoonskajuit

1604 €

-

Dubbele kajuit

1235 €

Mei: 6 • 8
Oktober: 15(2)
Optie
Tussendek
Bovendek
Suite

1525 €

Eenpersoonskajuit

1780

€

2190 €

-

135 €
180 €
180 €

225 €
225 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

196 €

275 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Vraag het gedetailleerde programma van de cruise ref. VNS,
programma en excursiepakket verschillend.
(3)	Formule haven/haven ref. SVN_PP : ontscheping in Wenen
D9 om 9u.
(4)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.
REGENSBURG

BAMBERG
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HET NOORDEN VAN EUROPA
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Hoogtepunten
DE WATERVALLEN VAN DE RIJN

9-DAAGSE / 8-NACHTEN CRUISE • REF. ACB_PP/BCA_PP(2)

Van Amsterdam naar Bazel

De schatten van een legendarische rivier, de Rijn
DAG 1 l AMSTERDAM
Inschepen om 18u. Voorstelling van de bemanning,
gevolgd door een welkomstcocktail. Diner aan
boord.
DAG 2 l AMSTERDAM
‘s Morgens, voorgestelde facultatieve excursies:
KL A S SIEK : p an o ramis ch e s t a ds to ur van
Amsterdam en bezoek aan een diamantair.
DYNAMISCH: geleid bezoek aan Amsterdam per
fiets. Op ontdekking naar de geheime en speciale
plaatsen.
In de namiddag, Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: geleid bezoek
aan Keukenhof(3). Buiten de openingsdata van het
park, bezoek aan Haarlem.
Terug aan boord in Amsterdam. Dansavond. ‘s
Nachts varen we.
DAG 3 l EMMERICH-AM-RHEIN • DÜSSELDORF
Cruise naar Emmerich-am- Rhein. In de
voormiddag, Gezamenlijke facultatieve excursie
voor beide pakketten: excursie naar Arnhem, een
waar openluchtmuseum. Terug aan boord. In het
begin van de namiddag, varen naar Düsseldorf.
Avondanimatie aan boord.
DAG 4 l DÜSSELDORF • KEULEN
KÖNIGSWINTER • KOBLENZ
Ve r t re k ‘ s m o rg e n s v ro e g n a a r Ke u l e n .
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: geleid bezoek aan Keulen. Cruise naar
Koblenz. Wandeling naar “Deutsches Eck”.

KLASSIEK: geleid bezoek aan Straatsburg,
hoofdstad van Europa.
DYNAMISCH: ongewone ontdekking van de stad
en beklimming van de kathedraal.
Terug aan boord. Varen we naar Breisach.
Animatieavond.
DAG 7 l BREISACH • BAZEL
Profiteer van vrije tijd in Breisach. In de namiddag
voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: bezoek aan Colmar en het museum
Unterlinden(5).
DYNAMISCH: rondrit per fiets in Kaiserstuhl,
laaggebergte, deze route brengt u doorheen
de boomgaarden, kleine middeleeuwse steden
en de oevers van de Rijn. Varen naar Bazel.
Animatieavond.
DAG 8 l BAZEL • Schaffhausen
Gezamenlijke facultatieve excursie voor
beide pakketten: geleid bezoek aan Bazel. In de
namiddag, voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: excursie naar de Rijnwatervallen met
hun natuurlijke schoonheid te bewonderen in
Zwitserland.
DYNAMISCH: wandeling rondheen de watervallen
van de Rijn en mini-cruise tot aan de voet van de
watervallen.
Gala-avond.
DAG 9 l BAZEL
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

Unieke excursies(1):
• Haarlem, de gouden XVIIde eeuw
• Colmar en het museum Unterlinden
• Bazel, culturele stad bij uitstek
• De watervallen van de Rijn,
een echt natuurspektakel
Mogelijkheid om deze cruise
te ontdekken per fiets
(6)

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019

5 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

April: 6 • 14 (2) • 22 • 30 (2)

1315 €

1945 €

Juli: 7 • 15 • 23 • 31
Augustus: 8 • 16(2) • 24

1475 €

2105 €

Mei: 14 (2) • 22 • 30 (2)
Juni: 7 • 15(2) • 29 (2)
September: 1ste(2) • 15(2) • 23
Oktober: 1ste(2) • 15(2)

1575 €

2205 €

(2)

(2)

Optie
Bovendek

225 €

Suite

225 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
Met Keukenhof
(laatste vertrek 30.04.2019)
Met Haarlem

DAG 5 l KOBLENZ • MAINZ • WORMS
‘s Morgens vroeg vertrek van de cruise naar Mainz.
We varen verder langs het mooiste gedeelte van
de Rijn. In de namiddag aankomst in Mainz.
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: rondleiding in Mainz en bezoek aan het
Gutenberg Museum(4).
DYNAMISCH: wijnwandeling vanuit Mainz.
Dansavond. ‘s Nachts varen we naar Straatsburg.

334 €
327€

471€
460 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
Met Keukenhof
(laatste vertrek 30.04.2019)
Met Haarlem

394 €
387€

554 €
543 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.

DAG 6 l STRAATSBURG • BREISACH
Aankomst in Straatsburg in de namiddag.
Voorgestelde facultatieve excursies:

CROISI CRUISE
WANDELEN FIETSTOCHTEN
FAMILIE
CRUISES/ 8-NACHTEN
CRUISES• REF. ACB_BIKPP/BCA_BIKPP
CYCLO 9-DAAGSE

• Van Nederland naar een streek
van drie landen, ontdek een unieke
mengeling van natuur

STRAATSBURG

Vanaf 2149 € /pers.
Gedetailleerde programma zie blz. 184.

De Rijn per fiets van Bazel naar Amsterdam
CRUISE
CRUISE
Bazel
opent &de
poortenMUZIEK
van de Rijn en leidt u naar de grachten van
& GASTRONOMIE
WIJN
CRUISE
Amsterdam. Het Rijndal biedt een spectaculair parcours.
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(1) Facultatieve excursies.
(2)	Vraag het gedetailleerde programma van de cruise ref. BCA_PP,
programma en excursiepakket verschillend.
(3) Het park Keukenhof is open van 21 maart tem 19 mei 2019.
(4) Het Gutenberg Museum is gesloten op maandag.
(5)	Het museum Unterlinden is gesloten op dinsdag. Dit bezoek zal
vervangen worden door een bezoek aan het Hansi museum.
(6)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.

Hoogtepunten
• Een formule die u laat kennis
maken met het landschap rond
de Rijn, de Moezel en de Seine
TRIER

9-DAAGSE / 8-NACHTEN GECOMBINEERDE CRUISE • REF. SPH_PP

De romantiek van de Rijn en de Moezel
ontmoet de poëzie van de Seine
DAG 1 l STRAATSBURG
Inschepen in Straatsburg om 18u. Vertrek
naar Mainz. Voorstelling van de bemanning.
Welkomstdrankje. Diner aan boord, gevolgd door
animatie. ‘s Nachts varen.
DAG 2 l MAINZ • KOBLENZ
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Mainz en het
Gutenberg Museum(3).
DYNAMISCH: wijnwandeling vanuit Mainz.
In de namiddag varen we door de Romantische
Rijnvallei die door de UNESCO als werelderfgoed
wordt beschouwd. ‘s Avonds aankomst in Koblenz.
Kennismaking met de stad.
DAG 3 l KOBLENZ • COCHEM • TRIER
‘s Morgens varen we. ‘s Namiddags aankomst in
Cochem. Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan het kasteel van
Cochem.
DYNAMISCH: wandeling op de Apolloweg.
Te r u g a a n b o o rd , w e v a re n n a a r Tr i e r.
Animatieavond. ‘s Nachts varen we.
DAG 4 l TRIER
‘s Voormiddags cruise op de Moezel. Aankomst
in Trier aan het einde van de voormiddag. ‘s
Namiddags Gezamenlijke facultatieve excursie
voor beide pakketten: bezoek aan de stad met
zijn Romeinse overblijfselen. Gala-avond.

• Mainz(1) en het Gutenberg Museum
• Het kasteel van Cochem(1)
• Het kasteel van Versailles(1),
echt symbool van de Franse
geschiedenis
• Rouen(1), hoofdstad van de
Normandië
• Honfleur(1), bakermat
van het impressionisme

van de bemanning en welkomstdrankje. Diner aan
boord. Vertrek met het schip voor een reis op de
Seine (in functie van het waterpeil) Parijs by night.
DAG 6 l PARIJS • VERNON
Vertrek met het cruiseschip ‘s ochtends vroeg.
In de namiddag, voorgestelde facultatieve
excursies:
KLASSIEK: bezoek aan het Kasteel van Versailles(2)
(alleen na verplichte reservatie voor vertrek - bij
uw reisbureau).
DYNAMISCH: bezoek aan het park van het Kasteel
van Versailles(2) met de fiets.
Terug aan boord en cruise naar Vernon.
DAG 7 l VERNON • ROUEN • HONFLEUR
Vertrek met het cruiseschip ‘s ochtends vroeg.
Aankomst in Rouen, Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: geleid bezoek
aan Rouen. Terug aan boord en varen we verder
naar Honfleur. Gala-avond.
DAG 8 l HONFLEUR
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: geleid bezoek aan Honfleur.
In de namiddag, ontdekking van de côte fleurie,
Trouville en Deauville.
DAG 9 l HONFLEUR
Ontbijtbuffet aan boord. Ontschepen om 9u. Einde
van onze diensten.

(5)

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019

4 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

Augustus: 22
Mei: 7
September: 22

1429 €

2043 €

1479

2093 €

€

Optie

235 €
235 €

Bovendek
Suite
Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET

Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

219 €

310 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

252 €

356 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.

DAG 5 l TRIER • PARIJS
Ontbijt aan boord. Vertrek met de autocar naar Trier
station. Trein naar Parijs. Lunchbox. Transfer naar
het schip. Afhankelijk van de aankomsttijd, vrije tijd
in Parijs. Inschepen tussen 18u en 19u. Voorstelling

(1) Facultatieve excursies.
(2)	Gesloten op maandag, excursie vervangen door het Kasteel
van Malmaison.
(3) Gesloten op maandag.
(4) Afhankelijk van de waterstand.
(5)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.

11-DAAGSE / 10-NACHTEN GECOMBINEERDE CRUISE • REF. ACV_PP

Van Amsterdam naar Avignon

Van de Rijn naar de Rhône, 2 mythische rivieren
• Drie landen op één cruise:
Nederland, Duitsland en Frankrijk
• De rijkdom en culturen langs
twee historische rivieren
Vanaf 1549 € /pers.
AVIGNON

Gedetailleerde programma zie blz. 87.

VERSAILLES
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HET NOORDEN VAN EUROPA

DE ELBE

Hoogtepunten
• Een cruise door het hart van
de stadjes met een prestigieus
verleden

BERLIJN

• De Hanzesteden(1) Maagdenburg
en Lüneburg
• Berlijn(1), hoofdstad van contrasten
• Hamburg(1), maritieme stad
met een blik op de wereld

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. BHA_PP/HAB_PP(2)

ALL IN
aan boord

De Elbe, van Berlijn naar Hamburg
Prijs per persoon

DAG 1 l BERLIJN SPANDAU
Inscheping rond 18u. Voorstelling van de
bemanning en welkomstdrank. Diner aan boord.

Data 2019

DAG 2 l BERLIJN SPANDAU • POTSDAM
Facultatief bezoek aan de Duitse hoofdstad.
Terug aan boord. Cruise naar Potsdam. Facultatief
bezoek aan de tuinen van het slot Sans-souci.
Terug aan boord. Cruise naar Maagdenburg.
‘s Avonds animatie.

4 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

Augustus: 23 • 29 (2)

995 €

1440 €

Mei: 19 • 25(2)
September: 16 • 22(2)

1029

1474 €

€

Optie
Bovendek

140 €

Transfer luchthaven/haven/luchthaven

75 €

(3)

DAG 3 l MAAGDENBURG • TANGERMÜNDE
Cruise op de Elbe. Facultatief bezoek aan
Maagdenburg. Terug aan boord. Cruise naar
Tangermünde.

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET

DAG 4 l TANGERMÜNDE • BLECKEDE
Vrije tijd in Tangermünde. Terug aan boord en
namiddag varen op de Elbe. Animatieavond.

Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

DAG 5 l BLECKEDE • Lüneburg • HAMBURG
Facultatieve excursie naar Lüneburg. Cruise naar
Hamburg. In de namiddag varen we op de Elbe.

200 €

282 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.

DAG 6 l HAMBURG
Facultatief bezoek aan Hamburg. Vrije tijd. In de
namiddag, facultatieve transfer naar het centrum.
Vrije tijd. Gala-avond.

Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.

DAG 7 l HAMBURG
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

HAMBURG

MAAGDENBURG
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(1) Facultatieve excursies.
(2)	Vraag het gedetailleerde programma van de cruise ref. HAB_PP,
verschillend programma en excursiepakket.
(3)	Onze transfers zijn gegarandeerd vanaf min 25 personen. Indien minder, privé transfer, ons contacteren.

Hoogtepunten
• Ontdekking van de rivieren
van Noord-Europa

KOPENHAGEN

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. BSD_PP/SBL_PP(2)

Van Berlijn naar Kopenhagen
De Havel, Oder en de Baltische zee
DAG 1 l BERLIJN
Inscheping om 18u. Welkomstdrank en voorstelling
van de bemanning. Avondmaal aan boord.
DAG 2 l BERLIJN SPANDAU • EBERSWALDE
Aankomst in Henningsdorf. Facultatief geleid
bezoek aan Berlijn. In de namiddag varen we.
Aankomst in Eberswalde in de avond.
DAG 3 l EBERSWALDE • ODERBERG • STOLPE
SZCZECIN
Facultatieve excursie naar het cisterciënzerklooster
Chorin, één van de mooiste gotische bouwwerken
van Brandenburg. In de namiddag varen we naar
Szczecin. Animatieavond.
DAG 4 l SZCZECIN • WOLGAST
Facultatief geleid bezoek aan Szscecin. In de
namiddag varen we naar Wolgast. Aankomst in
de avond.
DAG 5 l WOLGAST • PEENEMUNDE
Usedomeiland • Rügeneiland • LAUTERBACH
In de voormiddag, facultatief bezoek aan het
Usedomeiland. In de namiddag, facultatieve
excursie naar Rügeneiland. Het grootste eiland van
Duitsland, bekend om zijn historische badplaatsen
en indrukkwekkende krijtkusten.

DAG 6 l LAUTERBACH • STRALSUND
Vertrek in de vroege ochtend naar Greifswald.
Facultatief bezoek aan de stad. In de namiddag,
facultatief bezoek aan deze middeleeuwse stad
van Stralsund. Deze Hanzestad is een typische
architectuur van Noord-Duitsland en staat op de
lijst van werelderfgoed door UNESCO sinds 2002.
Gala-avond.
DAG 7 l STRALSUND • Sassnitz • Trelleborg
Kopenhagen
Ontscheping om 9u en transfer per autocar
richting Sassnitz. Inscheping aan boord van
de ferry voor de maritieme oversteek naar
Trelleborg(3) (duur 4u). Vrije middagmaal en vertrek
met bus naar Kopenhagen. Installatie in het hotel
3*, avondmaal en verblijf.
DAG 8 l Kopenhagen
Panoramische rondrit van de stad. U komt er langs
de voornaamste monumenten van de Deense
hoofdstad tot aan de kustlijn, zien we de Kleine
Zeemeermin. Vrij middagmaal. Einde van onze
diensten.

Verblijf van twee dagen / 1 nacht
in Kopenhagen inclusief:
• Bezoek aan de hoofdstad van
Denemarken, de perfecte mix van
een historisch verleden en een
modern karakter
Unieke excursies(1):
• Abdij van Chorin, een pareltje
van de Cisterciënzerarchitectuur
• De eilandjes Usedom en Rügen
met adembenemende
landschappen
• Stralsund, langs de Baltische zee
ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019

4 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

Mei: 31
Juni: 28
Juli: 24
Augustus: 16(2) • 22(2) • 29
September: 3 (2)

1469 €

2119 €

Optie
Bovendek

175 €

Transfer luchthaven/haven/luchthaven

75 €

(4)

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

282 €

397€

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • de transfer per autocar Stralsund/Sassnitz
en Trelleborg/Kopenhagen • de overtocht per ferry Sassnitz/Trelleborg • het verblijf in een 3* hotel met ontbijt in
Kopenhagen • de panoramische tour in Kopenhagen • het
diner D7.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266 • de lunches
D1, D7 en D8.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Vraag het gedetailleerde programma van de cruise, ref. SBL_PP,
ander programma en excursiepakket.
(3)	De maritieme oversteken naar Denemarken kunnen gewijzigd en vervangen worden door Rostock/Gedser.
(4)	Onze transfers zijn gegarandeerd vanaf min 25 personen. Indien minder, privé transfer, ons contacteren.
De gesproken talen tijdens de excursies door de gids zijn enkel
Frans of Engels. Voor alle andere talen, moet dit op voorhand
aangevraagd en gereserveerd worden. Mogelijk mits toeslag en
afhankelijk van de beschikbaarheid.

RÜGENEILAND

SZCZECIN
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HET NOORDEN VAN EUROPA

DE ELBE

Hoogtepunten
MS ELBE PRINCESSE

9-DAAGSE / 8-NACHTEN CRUISE • REF. BPG_PP/PGB_PP(2)

Van Berlijn naar Praag

Cruise op de Elbe en de Moldau
DAG 1 l BERLIJN
Inscheping om 18u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstdrankje. Diner aan boord.

porseleinfabriek. Terug aan boord in Dresden. De
namiddag is gewijd aan het facultatieve bezoek aan
het “Firenze van de Elbe”. Dansavond aan boord.

DAG 2 l BERLIJN • NEDLITZ • WUSTERWITZ
Facultatief geleid bezoek aan Berlijn. Cruise naar
Nedlitz. U ziet er de idyllische charme van de
meren van Havel. De namiddag zal gewijd zijn
aan het facultatieve bezoek aan de tuinen van
het paleis van Sans-Souci. Cruise naar Wusterwitz.
Animatieavond aan boord.

DAG 6 l DRESDEN • USTI
Facultatieve excursie aan het Elbsandsteingebirge
(zandsteenmassief aan de Elbe in Saksisch
Zwitserland). U ziet er het fort van Königstein dat
werd opgericht op de top van een rots boven
een bocht van de Elbe. In de namiddag varen we.
Animatieavond aan boord.

DAG 3 l WUSTERWITZ • MAAGDENBURG
Afvaart ‘s ochtends vroeg naar Maagdenburg. In de
namiddag, facultatief bezoek aan Maagdenburg,
gelegen op de middenloop van de Elbe en de
“Romaanse route”. Terug aan boord en vertrek.
Dansavond aan boord. ‘s Nachts varen.

DAG 7 l USTI • ROUDNICE • KRALUPY
Facultatief geleid bezoek aan Litomerice, de
Koninklijke stad, één van de oudste steden van
Bohemen die werd gesticht in de 13 de eeuw.
Het oude centrum is geklasseerd als historisch
monument. ‘s Namiddags varen naar Kralupy.
Animatieavond.

DAG 4 l WITTENBERG
Aankomst in Wittenberg en vertrek voor het
facultatief geleid bezoek aan de stad van Luther.
Bezoek aan het huis van Luther dat oorspronkelijk
een Augustijnenklooster was en waar vandaag
het grootste museum van de Hervorming ter
wereld is gehuisvest, door de UNESCO erkend als
wereldpatrimonium. Terug aan boord.
‘s Namiddags varen. ‘s Nachts varen we.

DAG 8 l KRALUPY • ROZTOKY • PRAAG
In de voormiddag facultatief geleid bezoek aan de
oude kern van Praag. Terug aan boord in Praag. De
namiddag is gewijd aan het facultatief bezoek aan
de Kasteelwijk. Gala-avond.
DAG 9 l PRAAG
Ontbijtbuffet aan boord. Ontschepen om 9u. Einde
van onze diensten.

DAG 5 l MEISSEN • DRESDEN
Aankomst in Meissen en ver trek voor het
facultatieve bezoek aan de stad en de beroemde

• Vaartocht aan boord van een
raderstoomboot, exclusief bij
CroisiEurope
• Uitzonderlijke cruise op de Elbe
en de Moldau, op ontdekking van
de betoverende landschappen
De te ontdekken schatten(1):
• Berlijn, de symbolische hoofdstad
• Potsdam en het park
van Sans-souci
• Dresden, het Firenze aan de Elbe
• Elbsansteingebirge, wonderen
van natuur en architectuur
• Praag, de gouden stad
ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019

5 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

Maart: 26 • 26(2)
April: 3(2) • 11 • 19 • 19(2) • 27 • 27(2)
Oktober: 20 • 28(2)
Juli: 8(2) • 16 • 16(2) • 24 • 24(2)
Augustus: 1ste • 1ste(2) • 9(2) • 17
25 • 25(2)
Mei: 5(2) • 13 • 21 • 21(2) • 29 • 29(2)
Juni: 6(2) • 14 • 22 • 22(2) • 30 • 30(2)
September: 2 • 2(2) • 10(2) • 18
26 • 26(2)
Oktober: 4 • 4(2) • 12(2)

1839 €

2694 €

1939 €

2794 €

2039 €

2894 €

Optie

225 €

Bovendek
Transfer luchthaven/haven/luchthaven
(3)

75 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

PRAAG

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

436 €

613 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Vraag het gedetailleerde programma van de cruise ref. PGB_PP,
verschillend programma en excursiepakket.
(3)	Onze transfers zijn gegarandeerd vanaf min 25 personen. Indien minder, privé transfer, ons contacteren.

DRESDEN
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Hoogtepunten
• Ontdek de unieke mengeling
van natuur en cultuur

GRONINGEN

13-DAAGSE / 12-NACHTEN CRUISE • REF. AMB/AMB_PP/BMA /BMA_PP
(4)

(4)

Van Amsterdam naar Berlijn

Van de Hollandse binnenzee en de kanalen
naar de hoofdstad van Duitsland
DAG 1 l AMSTERDAM
Inscheping om 18u. Welkomstcocktail en
voorstelling van de bemanning. Diner aan
boord. Facultatieve excursie per boot doorheen
Amsterdam.
DAG 2 l AMSTERDAM
Vertrek voor de facultatieve excursie naar
Volendam en de Zaanse Schans. In de namiddag,
facultatieve excursie van Den Haag. Vrije avond
in Amsterdam.
DAG 3 l AMSTERDAM • GRONINGEN
DELFZIJL
Vertrek vroeg in de ochtend naar Groningen. Vrij
bezoek aan de grootste stad in de noordelijkste
provincie van Nederland. Afvaart naar Delfzijl.
Animatieavond.
DAG 4 l DELFZIJL • PAPENBURG • OLDENBURG
Vertrek in de vroege ochtend naar Papenburg.
Facultatief bezoek aan de scheepswerf Meyer
Werft. Ondertussen vaart het schip naar Dörpen
waar we weer aan boord gaan voor de lunch.
Vervolgens vertrekken we naar Oldenburg.
Aankomst van het schip in de nacht.
DAG 5 l OLDENBURG • BREMEN
Vrije tijd voor een korte wandeling door Oldenburg.
Daarna varen we richting Bremen waar we in de
vroege namiddag aankomen. Facultatief bezoek aan
de oudste havenstad van Duitsland en de tweede
grootste handelshaven van Duitsland, na Hamburg.
Terugkeer aan boord en diner. Vrije avond in de stad.
DAG 6 l BREMEN • NIENBURG • STOLZENAU
MINDEN
Het schip vertrekt vroeg in de ochtend naar
Nienburg. Facultatieve transfer en vrij bezoek aan
de “rode stad” met een prachtig stadhuis uit de
Weserrenaissance. Ondertussen vaart het schip
naar Stolzenau. We reizen door naar Minden.
DAG 7 l MINDEN • HANNOVER • ANDERTEN
BRAUNSCHWEIG
In de ochtend vertrekken we naar Hannover.
Facultatieve bezoek aan de stad Hannover.
Deze hoofdstad van Nedersaksen is een van de
belangrijkste economische centra van Duitsland.
Ondertussen vaart het schip naar Anderten waar
we weer aan boord gaan in de late namiddag.
Vervolgens vertrekt het schip uit Anderten richting
Braunschweig. Diner en gala-avond.
DAG 8 l BRAUNSCHWEIG • BULSTRINGEN
MAAGDENBURG
Het schip vertrekt vroeg in de ochtend naar
Bülstringen. Facultatief bezoek aan Maagdenburg,

een stad gelegen op de middenloop van de Elbe
en langs de “Romaanse route”. Ondertussen vaart
het schip naar Maagdenburg waar we weer aan
boord gaan voor het diner. Vrije avond.
DAG 9 l MAAGDENBURG • BRANDENBURG
POTSDAM
Het schip vertrekt vroeg in de ochtend naar
Brandenburg. Facultatieve bezoek aan Potsdam
en de tuin van het Sanssouci-paleis. Ondertussen
vaart het schip naar Potsdam.
DAG 10 l POTSDAM • BERLIJN
In de ochtend vertrekken we naar Berlijn Spandau.
Vertrek voor een facultatieve excursie naar de
stad waar de Muur lange tijd symbool stond voor
de twee machtsblokken in de wereld. Facultatief
bezoek aan Berlijn “by night”.
DAG 11 l BERLIJN
Facultatief bezoek aan slot Charlottenburg.
Terugkeer aan boord voor de lunch. Vrije
namiddag in Berlijn. Diner aan boord. Vrije avond.
DAG 12 l BERLIJN • Nürnberg
Ontscheping en vertrek per autocar naar Leipzig.
Bezoek aan de stad waar u onder meer de St.Thomaskerk en de oude beurs ontdekt. We rijden
verder naar Nürnberg. Installatie in een hotel in
Nürnberg of omgeving.
DAG 13 l Nürnberg • Straatsburg
Vertrek na het ontbijt. Bezoek aan Nürnberg: oude
stad van de bronsgieters en goudbewerkers,
vandaag is ze één van de belangrijkste, industriële
centra van Zuid-Duitsland. Terugkeer (2) naar
Straatsburg, ontbijt tijdens de vaart. Einde van
onze diensten.
BERLIJN, KATHEDRAAL

Kennismaking met(1):
• Volendam, beroemde vissersstad
• Bremen, de oudste maritieme stad
van Duitsland
• Hannover, hoofdstad van
Nedersaksen
• Maagdenburg, de Hanzestad
• Potsdam,en het park
van Sans-souci
• Berlijn, de symbolische hoofdstad
• Het kasteel van Charlottenburg
ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019

4 ANKERS
Haven/
Met
haven (3)
vervoer (2)
Dubbele kajuit

Mei: 8
Juni: 17 • 23 (4)
September: 9 (4) • 27(4)

1929 €

1719 €

Eenpersoonskajuit

2764 €

2464 €

Dubbele kajuit

1879 €

Juli: 13

1669 €

Eenpersoonskajuit

2714 €

2414 €

Optie

240 €

Bovendek
Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET

Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
REF. AMB
REF. BMA

413 €
454 €

581€
637€

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • het Nürnberg-forfait(2) na de cruise • het
transfer(2) autocar Nürnberg/Straatsburg.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266 • de lunch D12.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Formule met 1 nacht Nürnberg op de terugweg en transfer
per autocar naar Straatsburg de laatste dag.
(3)	Formule haven/haven: inscheping D1 in Amsterdam om 18u
en ontscheping D12 in Berlijn om 9u. Het Nürnberg-forfait na
de cruise niet inclusief.
(4)	Vraag het gedetailleerde programma van de cruise ref. BMA,
programma en excursiepakket verschillend.
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Onze excursies in de Noord-Europa
“EXCURSIEPAKKET”: reserveer het pakket gelijktijdig met uw cruise en geniet van 5% korting. Uitsluitend van toepassing bij het boeken van uw cruise.
Enkel mits reservatie op voorhand.
U hebt de keuze uit volgende excursiepakketten:
• HET “KLASSIEKE” PAKKET: voor een ontdekking gericht op cultuur, architectuur en geschiedenis.
• HET “DYNAMISCHE” PAKKET: originele wandelingen, speciale bezoeken, proeverijen van producten.

KLASSIEKE EXCURSIES

ALKMAAR

AMSTERDAM

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 38 €
• bij reservatie aan boord: 51 €
DUUR: 3u30.
Vertrek met autocar naar Alkmaar, een
historische stad met meer dan 400
monumenten. De Waag uit de 14de eeuw,
het stadhuis uit de 16de eeuw, de grote
Sint-Laurenskerk. De stad Alkmaar staat
vooral bekend om zijn kaas. Tijdens het
seizoen, dat duurt van de 1ste vrijdag van
april tot de 1ste vrijdag van september
wordt er elke vrijdagochtend een
traditionele kaasmarkt gehouden. De
ganse bereiding van de zuivelproducten
wordt u uitgelegd in het kaasmuseum in
het gebouw van de Waag, dat u bezoekt
met uw gids. Vrije tijd.

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 32 €
• bij reservatie aan boord: 42 €
DUUR: 4u.
Vertrek met de autocar voor een geleid
bezoek aan de stad. Amsterdam is een
van de meest buitengewone steden
van de wereld. We houden halte aan
de “De Gooyer” molen. Daarna bezoekt
u één van de talrijke Diamantairs in de
stad en u verneemt hoe kool omgezet
wordt in diamant en hoe die daarna door
specialisten geslepen worden. Terug naar
de autocar en vertrek naar de beroemde
bloemenmarkt. U vindt er duizenden
verse bloemen maar ook de beroemde
tulpenbollen, struiken, planten...

Betreft de cruise ref. AIJ.

AMSTERDAM,
“by night ”
Prijs (boottochtje):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 16 €
• bij reservatie aan boord: 21 €
DUUR: 1u30.
Vertrek te voet met de animatrice naar
de aanlegsteiger van de motorboot. U
vaart langs de beroemde “Haven van
Amsterdam” die beroemd werd door
het liedje van Jacques Brel. Daarna gaat
u verder naar de stad op de beroemde
kanalen van Amsterdam die de stad haar
bijnaam “Venetië van het noorden” gaven.
Betreft de cruises ref. AAA / AAV / ABR /
ACV / ADA / AIJ / AMB / AMS / ANV / AST /
ASX / AVS / AWA / BMA / HSA / HSA_AVRIPP.

Betreft de cruises ref. AAA / AAV / ABR /
ACV / ACB / ADA / AIJ / ANV / AST / AWA /
BCA / HSA / HSA_AVRIPP.

ANTWERPEN
Prijs (vervoer + gids + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 35 €
• bij reservatie aan boord: 47 €
DUUR: 4u.
Eerst ziet u het Steen, dat uitkijkt op
de Schelde. Het werd gebouwd in de
13de eeuw en is het oudste gebouw van
Antwerpen. Daarna bezoekt u de oude
stad u ziet onder meer het Vleeshuis, de
Grote Markt met het prachtige Stadhuis in
gotische en renaissancestijl, en u kunt er
ook het beroemde standbeeld van Silvius
Brabo bewonderen. Daarna komt u aan
aan de impressionante kathedraal van
Antwerpen, volledig gebouwd uit steen,
waardoor het bijna 2 eeuwen duurde
voor het voltooien van dit monument
in gotische stijl. Daarna bezoek aan een
brouwerij. Deze aangename excursie
wordt afgesloten met een degustatie*.
Betreft de cruise ref. AAA.

ARNHEM

AUTOMOBIELMUSEUM
IN MULHOUSE

Prijs (vervoer + gids + inkom):
Vertrek Nijmegen
Vertrek Wesel - Terug Düsseldorf
• reserveer gelijktijdig
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 45 €
met uw cruise: 59 €
• bij reservatie aan boord: 60 €
• bij reservatie aan boord: 79 €
DUUR: 4u.
DUUR: 5u30.
Vertrek met de autocar in het gezelschap van de begeleiders naar het Nederlandse
openluchtmuseum van Arnhem dat in een mooi park gelegen is. De architectuur
en het vroegere leven van de inwoners van Nederland worden er weergegeven in
80 authentieke boerderijen, molens, ateliers, huizen, een school, schuren en een
kerk. Bij aankomst overhandigt de begeleidster u een toegangsticket, u kunt zelf
het museum bezoeken.

(Vervoer + begeleider + gids + inkom)
DUUR: 4u.
Vertrek met de autocar vanuit Breisach
am Rhein naar Mulhouse. Bij aankomst
krijgt u een rondleiding door het grootste
automobielmuseum ter wereld. De Cité
de l‘Automobile toont 500 historische
modellen, zowel prestigieuze wagens als
sportwagens, en vertelt het verhaal van
de Europese automobielgeschiedenis
van 1878 tot vandaag. De Fritz Schlumpcollectie is ondergebracht in een
voormalige spinnerij uit 1880 en bestrijkt
een oppervlakte van 20 000 m². U vindt
er meer dan 400 voertuigen die als
historisch monument zijn geklasseerd.
Verder kunt u zich verheugen op de
grootste Bugatti-collectie ter wereld
met twee van de zes wereldberoemde
Bugatti Royale, met de Coupé Napoléon,
en een omvangrijke collectie Rolls Royces.

Ref. AST / ASX : enkel op maandag, wanneer het Kröller Müllermuseum gesloten is.
Betreft de cruises
Vertrek Nijmegen: ref. AAA / AST / ASX.
Vertrek Wesel/Terug Düsseldorf
ref. ACV / ACB / BCA.

Betreft de cruise ref. GSB (INBEGREPEN).
* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.
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BAZEL
Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 35€
• bij reservatie aan boord: 47 €
DUUR: 3u.
Tr a n s f e r m e t a u t o c a r n a a r h e t
stadcentrum voor de geleide wandeling in
Bazel. U trekt op ontdekking door de oude
stad van Groot-Bazel die veel doorgangen
en monumenten uit de Middeleeuwen
kent: de beroemde winkelstraat “Freie
Strasse”, één van de voornaamste assen
van Bazel in de Middeleeuwen die nu de
grootste winkelstraat van Groot-Bazel is
geworden.
Betreft de cruises ref. ACB / BCA.

BERLIJN

BREMEN

BRUGGE

BRUSSEL en chocolaterie

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 43 €
• bij reservatie aan boord: 58 €
DUUR: 4u.
Vertrek per bus met een lokale gids.
u ontdekt er de geschiedkundige
monumenten en de vele facetten van
deze historische stad. U zult de zuil van
overwinning zien, de Brandenburger Tor
grenzend aan Reichstag en de glazen
koepel. Je bezoekt het Museumeiland
e n k l a s si e ke g e b o u we n . Ve rd e r,
Alexanderplaats en de turn-tv. Verder
naar Check Point Charlie, voormalige
grensovergang tussen de Russische regio’s
en de Amerikanen van Berlijn...

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 36 €
• bij reservatie aan boord: 48 €
DUUR: 2u.
Bezoek aan de prachtige Hanzestad
Bremen. Het bezoek begint met de
volkswijk Schnoor aan de oevers van
de Weser, de oudste wijk van Bremen
bestaat uit nauwe steegjes, charmante
vakwerkhuizen en een grote kerk. U gaat
verder in de richting van de Marktplatz
met de Dom van Sint-Pieter en het
prachtige stadhuis in de Renaissancestijl
van de Weser. Ook op de Marktplatz staat
het standbeeld van Roland, beschermer
van de stad, het oudste van Duitsland
uit 1404. Achter het stadhuis staat een
standbeeld dat deel uitmaakt van de faam
van de stad, namelijk het beeld van de
beroemde Bremer Stadsmuzikanten, naar
het verhaal van de gebroeders Grimm.
U kunt er een wens doen. Het bezoek
eindigt na een tochtje door de “geheime
straat van Bremen”, de Böttcherstrasse,
die de middeleeuwse stijl combineert met
de expressionistische stijl van de jaren
20 via een portaal met een vergulden
fresco van de “Brenger van het Licht”,
Sint Michiel. Vrije tijd en vrije terugkeer
naar het schip te voet.

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 33 €
• bij reservatie aan boord: 44 €
DUUR: 2u.
Vertrek naar het stadscentrum. De
stad Brugge is 2000 jaar oud. In de
middeleeuwen werd de stad een
belangrijk handelscentrum in het
noordwesten van Europa. U ontdekt er
in het gezelschap van uw gids de charme
van het “Venetië van het Noorden”, zijn
steegjes en zijn typische huizen. Het
bezoek begint op het bruggetje van
het Minnewater. U doorkruist de nauwe
straatjes van de stad. Daarna ontdekt u
het Begijnhof, de Grote markt met zijn
indrukwekkende Belfort en het Fort
ernaast evenals de Heilig-Bloedbasiliek.
Vrije tijd.

Prijs (vervoer + gids + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 35 €
• bij reservatie aan boord: 47 €
DUUR: 4u.
Vertrek aan de aanlegsteiger aan de rand
van Brussel, begeleid door uw gidsen.
U begint uw bezoek aan de Belgische
hoofdstad te voet, u zal de stad op een
andere manier ontdekken. Gedurende het
hele bezoek kan u de muurschilderingen
bewonderen. De Stad Brussel besloot in
1993 om de muren te schilderen als hulde
aan de striphelden. Vervolgens bezoeken
we het Museum van Cacao en Chocolade
waar u de afgeleide producten van de
cacaobonen in al hun vormen terugvindt.
Na het bezoek kan u eens proeven van
de chocolade. Terugkeer aan boord.

Betreft de cruises ref. AMB / BHA / BMA /
BPG / BSD / HAB / PGB / SBL.

Betreft de cruises ref. ABR / BAM.

Betreft de cruise ref. AAA.

© R. Walti

Betreft de cruises ref. AMB / BMA.

CHARLOTTENBURG

COCHEM

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 48€
• bij reservatie aan boord: 64 €
DUUR: 3u.
Bezoek op uw eigen ritme de nieuwe
vleugel van het kasteel Charlottenburg
met een audiogids. U laat u meeslepen
naar de tijd van de Pruisische koningen
doorheen de prachtige zalen van het
kasteel. Eerst is er de witte zaal, de
audiëntiezaal en eetkamer van Frederik de
Grote en daarna de Grote Galerie, versierd
met prachtige vergulden allegorieën. De
audiogids laat u kennismaken met de
kleinste decoratieve details van deze
prachtige stukken. Met op de achtergrond
muziek uit de tijd kunt u zich daarna laten
leiden door de winterappartementen en
de weelderige slaapkamer van koningin
Louisa, waar u het meubilair uit die tijd ziet,
deels ontworpen door Schinkel. U ontdekt
ook de bibliotheek en een collectie
klapvensters van Frederik de Grote.

Prijs (gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 19 €
• bij reservatie aan boord: 26 €
DUUR: 1u30.
Vertrek te voet met uw gids naar de
Cond-wijk. Tijdens het oversteken van de
brug ziet u in de verte het keizerlijk kasteel
van Cochem, de Reichsburg, uit het jaar
1000. In Cochem stopt u voor een fresco
die de geschiedenis van de stad voorstelt
van de bezetting door de Romeinse
legioenen tot de 20 ste eeuw. Daarna
neemt uw gids u mee door de steegjes
met pittoreske vakwerkhuizen, de kerk
van Sint-Maarten, het Kapucijnenklooster,
de markt... Vrije tijd.

COLMAR
EN DE WIJNROUTE

COLMAR EN HET MUSEUM
UNTERLINDEN

(Vervoer + begeleiding
+ middagmaal + degustatie)
DUUR: 9u.
Vertrek per bus naar Colmar, je ontdekt
het centrum, het Unterlinden museum
tot Klein Venetië, voorbij de collegiale
Sint-Martin en Koifhus. Lunch. Dan van
Colmar naar boven naar de wijnroute
naar Obernai. Wijndegustatie*.

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 43 €
• bij reservatie aan boord: 58 €
DUUR: 4u.
De hoofdstad van de Elzaswijnen zal u
charmeren door haar authenticiteit en
haar typisch Elzassische architectuur,
bestaande uit gekleurde vakwerkhuizen
uit de Middeleeuwen. U zal de pittoreske
wijk van het “Kleine Venetië” ontdekken en
bezoekt daarna het museum Unterlinden.
Dit museum stelt een parcours met zowat
7000 jaar geschiedenis voor, van de
prehistorie tot de kunst uit de 20de eeuw.
Tijdens deze reis doorheen de tijd zal u de
talrijke facetten van de architectuur van
het museum, verenigd en prachtig in de
kijker gezet door de architecten Herzog
en de Meuron, kunnen ontdekken. Het
grootste meesterwerk is het Altaarstuk
van Issenheim (1512-1516).

Betreft de cruise ref. SBS (INBEGREPEN).

Betreft de cruises ref. SCM / (INBEGREPEN
voor ref. TAN “met transfer”).

Het museum Unterlinden is gesloten op
dinsdag. Dit bezoek zal vervangen worden
door een bezoek aan het Hansi museum.
Betreft de cruises ref. ACB / BCA /
(INBEGREPEN voor ref. SBA_RAN).

Betreft de cruises ref. AMB / BMA.
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DE ELZASSER WIJNROUTE

DE LORELEI-ROTS

DE REGIO VAN RHEINGAU

DELFT

Prijs (vervoer + begeleiding
+ degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 37 €
• bij reservatie aan boord: 49 €
DUUR: 4u.
Vertrek met de autocar naar de Wijnroute.
U ontdekt de Elzasser wijngaard en zijn
zeven druivensoorten langs pittoreske
dorpjes. U houdt halt in een kelder en
degustatie*.

(Vervoer + 1 koffie + 1 stuk taart)
DUUR: 2u.
Vertrek met de autocar naar de beroemde
Lorelei-rots. Op de rots kunt u in het
restaurant van het hotel terecht voor één
van de grootste Duitse tradities. Kaffee
und Kuchen, u kunt er dus genieten
van een stukje beroemde Duitse taart
naar keuze met een kopje koffie of thee.
Na deze gesuikerde pauze kunt u vrij
rondwandelen rond het hotel: bewonder
het prachtige zicht op de Rijnvallei evenals
het originele stenen beeld van de Lorelei.
Terug per autocar.

(Vervoer + gids)
DUUR: 4u.
U ontdekt de beroemde wijngaarden van
de Rijn. We maken een stop in de buurt
van Eltville. Dan gaan we verder naar
Wiesbaden, bekend om zijn Romeinse
baden, zijn warmwaterbronnen en casino.
Verder naar het centrum van de stad,
terug naar de boot.

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 39 €
• bij reservatie aan boord: 52 €
DUUR: 4u.
Vertrek met de autocar naar Delft,
een charmante stad uit de 17de eeuw,
die beroemd is geworden door zijn
aardewerk en porselein waar u de
originaliteit van Nederland met eigen
ogen kunt zien: kanalen omzoomd door
bomen, brugjes, historische gebouwen...
U bezoekt ook een aardewerkhuis in de
stad (of omgeving) waar u kennismaakt
met de geheimen voor de productie van
dit beroemde porselein. U neemt de bus
naar Rotterdam voor een panoramische
tour aan de stad en de grootste haven
van Europa.

Betreft de cruises ref. GAS /
(INBEGREPEN voor ref. SBA_RAN).

Betreft de cruise ref. FES (INBEGREPEN).

Betreft de cruise ref. FES (INBEGREPEN).

Betreft de cruises ref. AAA / AAV / ANV / AWA.

DELTAPLAN

DRESDEN

DÜSSELDORF

EILAND RÜGEN

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 54 €
• bij reservatie aan boord: 72 €
DUUR: 4u.
Vertrek naar het Deltaplan. Delta Park
Neeltje Jans is een themapark op het
kunstmatige eiland Neeltje Jans op de
Oosterschelde in de provincie Zeeland.
Het onderwerp is de zee en de mens.
Naast het ludieke karakter van Delta Park
Neeltje Jans speelt dit ook een educatieve
rol ten opzichte van de Deltawerken en
de oorspronkelijke bouwwerken: de
Oosterscheldekering.

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 38 €
• bij reservatie aan boord: 51 €
DUUR: 3u.
Het bezoek begint met een rondrit, u
geniet van een prachtig uitzicht langs de
bruggen over de Elbe, u bewondert de
uitgestrekte groene gebieden zoals het
Grote Park met het paleis in het midden
of de oevers en kusten van de Elbe die
de bezoekers telkens weer in vervoering
brengen, evenals de prestigieuze kastelen
en villa’s aan de oevers van de Elbe: het
Schouwburgplein, de Oude markt met de
Heilige-Kruiskerk, het Hygiënemuseum
(buitenkant) en het voetbalstadium, de
VW-fabriek, de nieuwe barokke stad
met de Königstraße, het Japanse paleis
en de Gouden ridder. Dit bezoek wordt
aangevuld met het bezoek aan de oude
stad tijdens een wandeling waarbij we
voorbij de Zwinger komen, de opera, de
kathedraal (de hofkerk), het Koninklijk
Paleis, het Paleis Taschenberg, het terras
van Brühl met zicht op de Nieuwe stad en
de Nieuwe markt met de Frauenkirche
(de Onze-Lieve-Vrouwkerk). Vrije tijd.

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 36 €
• bij reservatie aan boord: 48 €
DUUR: 1u30.
Vertrek te voet voor een kennismaking
met het stadscentrum van Düsseldorf.
Deze dynamische, moderne, elegante,
kosmopolitische en typische stad is een
internationale metropool van kunst en
cultuur dankzij de talrijke musea, theaters
en concertzalen. Het symbool van de
stad is de luxueuze Königsallee met zijn
talrijke winkels maar Düsseldorf staat ook
bekend als “de langste toog ter wereld”
omwille van het ongelooflijke aantal bars
waar u het typische bier van de stad
kunt gaan proeven: Düsseldorfer Alt. U
wandelt over de “Rheinuferpromenade”
die beschouwd wordt als de mooiste
promenade langs de Rijn. Vrije tijd.

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 42 €
• bij reservatie aan boord: 56 €
DUUR: 4u.
Vertrek in het gezelschap van uw gidsen
met de autocar naar het eiland Rügen,
het grootste Duitse eiland. Dit bezoek
geeft een overzicht van de diversiteit
van de landschappen, u komt voorbij de
koolzaad- en tarwevelden aan de oevers
van de Baltische zee en de krijtrotsen.
Rügen was het beroemdste vakantieoord van Duitsland tot de Tweede
Wereldoorlog. In 1936 werd de brug
tussen Rügen en het continent gebouwd.
Rügen was het ideale vakantieoord van
de voormalige DDR en kende zware
investeringen in de infrastructuur na de
Duitse hereniging. U komt onder meer
voorbij Putbus, het eerste kustoord dat in
1816 werd opgericht, daarna langs Bergen,
de belangrijkste stad van het eiland met
20 000 inwoners en tenslotte ook het
Nationaal park van Jasmund, een klein
park met de beroemde krijtrotsen die tot
100m boven de zee uitsteken. Vervolgens
volgt u de kusten van de Baltische zee
naar het badstation Binz.

Betreft de cruise ref. AAA.

Betreft de cruise ref. ADA.

Betreft de cruises ref. BPG / PGB.

Betreft de cruises ref. BSD / SBL.
* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.
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EILAND USEDOM

ELBSANDSTEINGEBIRGE

FRANKFURT

GENT

Prijs (vervoer + gids):
• r eserveer gelijktijdig
met uw cruise: 42 €
• bij reservatie aan boord: 56 €
DUUR: 4u.
Vertrek met de autocar naar het eiland
Usedom, dat populair werd in de tijd dat
het zonnebaden opkwam en over mooie
stranden en een charmante architectuur
beschikt. Dit eiland wordt ook “eiland van
de zon“ genoemd omdat deze plaats de
zonnigste van Duitsland is. U ontdekt
onder meer de badsteden Ahlbeck en
Heringsdorf. Ook “Kaiserbäder“ genoemd.

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 63 €
• bij reservatie aan boord: 84 €
DUUR: 4u.
Vertrek met de autocar voor de excursie
naar het Elbsandsteingebirge: de
zandsteenbergen aan de Elbe. Dat is
een bergmassief aan de oevers van de
Elbe in Saksisch Zwitserland (Duitsland)
en Zwitsers Bohemen (Tsjechische
Republiek). De streek staat bekend
om zijn verrassende formaties en de
diverse fauna en flora, uniek in de
Duitse bergen. Saksisch Zwitserland
wordt doorkruist door de Elbe, Saksisch
Zwitserland huisvest meerdere ruïnes van
gebouwen die opgetrokken werden om
de handelsroutes te beschermen, zoals
het fort van Königstein en het kasteel
van Hohnstein. Sommige constructies
werden daarna schuiloorden voor
boevenbendes. U geniet van deze
prachtige landschappen. Daarna bezoekt
u het fort van Königstein. Dit fort dat werd
opgetrokken in de 13de en 16de eeuw staat
op de Königstein die uitkijkt over de grote
lus van de Elbe. De weg er rond toont
prachtige zichten op de Elbe, de toppen
van de omliggende bergen van Lusace
en Bohemen.

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 31 €
• bij reservatie aan boord: 41 €
DUUR: 3u.
Panoramische tour per autocar. Daarna
verder te voet naar de oude stad. U
komt voorbij de keizerlijke kathedraal
(buitenkant) met een toren van 95 m.
U ontdekt ook het hart van deze oude
stad en Römerberg. Vrije tijd.

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 35 €
• bij reservatie aan boord: 47 €
DUUR: 3u.
Ver trek met de autocar naar het
stadscentrum waar het bezoek te voet
zal plaatsvinden. U kunt een bezoek
brengen aan de Sint-Baafskathedraal,
waar u kunt kijken naar het beroemde
retabel van het “Lam Gods”. Op het
plein van de kathedraal staat ook het
Belfort in gotische stijl met daarnaast de
Lakenhalle. U wandelt langs de Gras- en
de Korenmarkt naar het Gravensteen uit
1180. Vrije tijd.

Betreft de cruises ref. BSD / SBL.

Betreft de cruises ref. BUS / SBU / SBZ /
SFS / SVN / SRF / VNS / ZBU.

Betreft de cruise ref. AAA.

Betreft de cruises ref. BPG / PGB.

GIETHOORN

GLACIER EXPRESS (trein)

GREIFSWALD

HAARLEM

Prijs (vervoer + gids + schip):
• r eserveer gelijktijdig
met uw cruise: 59 €
• bij reservatie aan boord: 79 €
DUUR: 4u.
Vertrek naar Giethoorn, klein stadje. De
huisjes zijn omgeven door grachten die
overspannen zijn door kleine bruggetjes.
Rondvaart van een uur over de grachten
om dit charmante stadje te ontdekken.
Deze stad wordt ook wel het “Venetië van
het Noorden” genoemd. Giethoorn zal u
betoveren met haar prachtige omgeving
aan het water. U zal in dit gastvrije stadje
genieten.

(Vervoer + begeleiding
+ middagmaal)
DUUR: 12u (waaronder 7u30 met
autocar).
Vanuit Bazel trekken we samen met
onze begeleider per autocar richting
Andermatt voor een daguitstap aan
boord van de Glacier Express-trein. Eens
aangekomen neemt u plaats in de Glacier
Express, de wereldberoemde trein die u
meeneemt op een panoramische reis
door de Alpen. Deze treinrit staat op de
werelderfgoedlijst van de UNESCO en
laat u genieten van een onvergetelijk
moment in het hart van Zwitserland.
Lunch aan boord van de trein. Aankomst
in Tiefencastel waar onze autocar u
opwacht om terug te keren naar Bazel
waar onze boot aangemeerd ligt.

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 42 €
• bij reservatie aan boord: 56 €
DUUR: 4u15.
Ver trek met de autocar naar het
stadscentrum van Greifswald, waar
het bezoek verdergaat te voet. In het
gezelschap van uw gidsen maakt u
kennis met deze charmante Hanzestad
waarvan de typische Noordduitse
gebouwen in baksteen opmerkelijk
werden gerestaureerd na de hereniging.
U ontdekt er, langs de vestingen die het
centrum omgeven de grote kerken van
de stad. De meest romantische plaats
van de stad is de binnenplaats van het
St Spiritus ziekenhuis, dat vandaag dienst
doet als socio-cultureel centrum. Vrije tijd.

Betreft de cruise ref. GSB (INBEGREPEN).

Betreft de cruises ref. BSD / SBL.

Prijs (gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 31 €
• bij reservatie aan boord: 41 €
DUUR: 3u.
Vertrek met de autocar in het gezelschap
van uw gidsen in de richting van Haarlem,
de “bloemenstad“ en er worden al
eeuwenlang tulpenbollen gekweekt. U
maakt kennis met deze charmante stad
die door de eeuwen heen veel schilders
geïnspireerd heeft. U ontdekt er onder
andere de haven van Amsterdam,
gebouwd in 1400, het enige overblijfsel
van de stadsmuren; de Grote Markt;
het huis Corrie ten Boom, gebruikt
als schuilplaats tijdens de Tweede
Wereldoorlog en de indrukwekkende
gotische Sint-Bavokathedraal uit de 14de
en de 15de eeuw.

Betreft de cruise ref. AIJ.

Betreft de cruises ref. ACV / ACB / BCA.
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HAMBURG

HANNOVER

HEIDELBERG

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 45 €
• bij reservatie aan boord: 60 €
DUUR: 4u.
Vertrek per autocar. Deze Hanzestad
wordt beschouwd als één van de mooiste
steden van Duitsland en heeft door de
eeuwen heen een rijk patrimonium
weten te b ewaren . Ron drit do or
Hamburg. U ziet de belangrijkste punten
van de stad, zoals het stadscentrum
met de Mönckerberstrasse, Alster, het
marktplein van het Stadhuis, de beurs
en de Sint-Michielskerk. Te voet verder
naar het historische centrum. U ziet, het
prachtige Stadhuis, het Chilehaus, een
bakstenen gebouw van 10 verdiepingen
als toonbeeld van de expressionistische
architectuur de Deichstrasse, een oude
winkelstraat met zijn winkels en woningen
uit de 17de en 19de eeuw. Terug per autocar.

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 36 €
• bij reservatie aan boord: 48 €
DUUR: 5u.
Vertrek met autocar om kennis te maken
met de hoofdplaats van Niedersachsen.
U komt eerst langs de beroemde barokke
tuinen van Herrenhausen en daarna
gaat u in de richting van het Nieuwe
stadhuis, dat dateert uit de 18de eeuw.
Uw gidsen vertellen u er meer over
de geschiedenis van Hannover aan de
hand van vier maquettes die de stad
in verschillende tijdvakken weergeven
(1875, 1939, 1945 en vandaag). U gaat
daarna op sightseeing in de stad waar
u de belangrijkste monumenten ziet:
de Nana’s van Niki de Saint Phalle op
de oevers van de Leine; de Maschsee,
een kunstmatige meer dat in de jaren 30
werd gegraven door de werklozen van
die tijd om tewerkstelling te creëren; de
Opera; de Grote Schouwburg; de ruïnes
van de Aegidiuskerk die tijdens de oorlog
werd vernield en waar de vredesklok
staat, enzovoort... U houdt halt voor
een wandeling in de oude stad om er
de Marktkirche en zijn bijzonderheden
te bewonderen, het oude Stadhuis uit de
15de eeuw en het Huis van Leibniz. Vrije
tijd en terugkeer aan boord.

Prijs (vervoer + gids + kasteel):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 46 €
• bij reservatie aan boord: 61 €
DUUR: 4u30.
Vertrek met autocar naar Heidelberg.
Afspraak met de gidsen in het kasteel
van Heidelberg, u maakt samen met
hen kennis met de buitenkant van dit
prachtige kasteel in roze aardewerk dat
nu gedeeltelijk een ruïne is geworden.
Bekijk ook het vat op het binnenplein.
Het is het grootste houten vat ter wereld
dat vroeger met wijn werd gevuld. Op de
muur er tegenover is er een sokkel met
een standbeeld dat de dwerg Perkeo
toont. Deze zuid-Tiroolse drinkebroer
was de nar en bewaker van het vak
onder Karl Philipp (1716-1742). Bekijk ook
de geometrische terrassen van de tuin
van het Palatinat, de “Hortus Palatinus”,
die vroeger werd beschouwd als het
achtste wereldwonder. Verplaatsing met
de autocar naar de Neckarmünzplatz,
een belangrijk plein in het historische
centrum van Heidelberg. U gaat verder
in het gezelschap van uw gidsen met het
bezoek aan de oude stad. U bewondert
de kerk van de Heilige Geest (buitenkant).
Vrije tijd.

Betreft de cruises ref. BHA /HAB.

HET KASTEEL VAN
COCHEM
Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 20€
• bij reservatie aan boord: 27 €
DUUR: 1u30.
Verplaatsing naar het kasteel van Cochem
via minibus. Geleid bezoek aan dit
prachtige kasteel uit het jaar 1000 dat
vernield werd door de Franse troepen
in de 17de eeuw en volledig volgens oude
plannen werd heropgebouwd in een
neogotische stijl. Vrije tijd in Cochem.
Te voet terug naar de boot.
Betreft de cruises ref. RSB / SBR / SFS /
SMT / SPH / SRF / TAN / TMS.

Betreft de cruises ref. AST / ASX / CFL /
CSJ / MON / RRF / RSB / SBR / SEH / SFS / SRF.

Betreft de cruises ref. AMB /BMA.

HET KASTEEL VAN
THURANT
Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 35 €
• bij reservatie aan boord: 47 €
DUUR: 2u.
Vertrek met de autocar in Alken naar het
kasteel van Thurant, in de Moezelvallei.
Het werd zo genoemd als herinnering
aan de bezetting van het fort van Thuron
in Syrië in de tijd van de Kruistochten
door de graaf Hendrik, broer van koning
Otto VI, die het in 1197 liet optrekken bij
zijn terugkeer van de kruistocht. Van
1246 tot 1248 werd het kasteel bezet
door de aartsbisschoppen van Keulen
en Trier. Tijdens de successie-oorlog
(1688-1697) werden de meeste delen
van het kasteel vernield door de Franse
troepen. Het kasteel werd heropgebouwd
in de 20ste eeuw.

KEULEN

KEULEN

KLOOSTER VAN CHORIN

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 43 €
• bij reservatie aan boord: 58 €
DUUR: 5u.
Geleid bezoek te voet door het historisch
centrum van Keulen, oude Romaanse
stad van grote belangrijkheid. U kunt
er de buitenkant van de kathedraal
bewonderen, het heeft meer dan 5
eeuwen geduurd eer deze af was. Een
waar kunstwerk op gebied van Gotische
Kunst, de kathedraal van Keulen of de
Kölner Dom is een waar bewijs van de
kracht en volharding van het Christelijk
geloof in Europa. U gaat verder voor
een bezoek aan de oude stad en komt
er o.a. voorbij het beroemde huis van
“Eau de Cologne” (buitenkant). Vrije tijd.
Terug per autocar.

Prijs (gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 17 €
• bij reservatie aan boord: 22 €
DUUR: 2u.
Vertrek te voet naar het stadscentrum.
Keulenbeleefde een opmerkelijke boom in
de Middeleeuwen en met zijn vele kerken
verdiende ze de bijnaam “heilige stad”.
Rondleiding waarop u de buitenkant van
de Dom van Keulen ontdekt. Het duurde
vijf eeuwen om hem te voltooien. Het
bezoek wordt voortgezet in het oude
centrum van Keulen, waar u onder
meer langs het beroemde huis van “Eau
de Cologne” komt (buitenkant). Vrij tijd.

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 44 €
• bij reservatie aan boord: 59 €
DUUR: 2u30.
Vertrek met de autocar. U bezoekt
dit Cisterciënzerklooster uit de 13 de
eeuw, dat tot de meesterwerken uit de
gotische kunst behoort, opgetrokken
in de typische rode baksteen van het
noorden van Duitsland. Het klooster
ligt in een prachtig landschap aan de
zuidergrens van de streek Uckermark. In
de middeleeuwen was het een belangrijk
centrum voor de architectuur.
Betreft de cruises ref. BSD / SBL.

Betreft de cruise ref. ADA.

Betreft de cruises ref. ACB / ACV / BCA.

Betreft de cruise ref. SCM.

* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.

135

KOPENHAGEN
(Vervoer + gids)
DUUR: 3u.
Kopenhagen is de meest kosmopolitische
en meest toegankelijke Scandinavische
hoofdstad. Panoramische rondrit in de
“koninklijke stad” waarop je de belang
rijkste monumenten van de Deense
hoofdstad zult zien: het Christiansborg
Slot van het Deense parlement, het
kasteel Amalienborg, de officiële residentie van koningin Margrett. Vervolgens
zul je de imposante Gefion-fontein met
drie verdiepingen zien. Verderop, aan de
waterkant, zie je de Kleine Zeemeermin.
Betreft de cruises ref. BSD / SBL (INBEGREPEN).

KRÖLLER
MÜLLER-MUSEUM
Prijs (vervoer + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 45 €
• bij reservatie aan boord: 60 €
DUUR: 3u30.
Vertrek met de autocar in het gezelschap
van de animatrice van het schip naar het
Kröller-Müllermuseum dat zich bevindt
in het natuurpark van de Hoge Veluwe,
dat één van de grootste nationale
natuurparken van Nederland. U ontdekt
er een belangrijke collectie van doeken
van Van Gogh, maar ook Picasso, Seurat,
Monet... In het museumpark ontdekt u een
prachtige collectie moderne sculpturen.
Betreft de cruises ref. ADA / AST / ASX.

LITOMERICE

LUNEBURG

Prijs (vervoer + gids + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 48 €
• bij reservatie aan boord: 64 €
DUUR: 4u.
De koningsstad Litoměřice, gelegen aan
de samenvloeiing van de Elbe en de Ohre,
is één van de mooiste steden van de
Tsjechische republiek. Het uitgestrekte
historische centrum telt tientallen straatjes
en een groot plein. De kleurrijke huizen
in gotische, barokke en renaissancestijl
in het centrum van de stad, omgeving
door gotische vestingen die goed
bewaard zijn gebleven, zullen u zeker
aanspreken. Het stadhuis in Saksische
renaissancestijl, het huis Kalich dat ook
Pod Bání wordt genoemd waarvan het
dak is uitgerust met een observatieterras
waar de rijke burgers afspraken voor
een glas wijn, en het renaissancehuis
Cerny orel getuigen dan weer van hun
herkomst en bevatten kostbare graffiti.
Bezoek aan het kasteel gevolgd door een
degustatie* van streekwijnen. Terugkeer
aan bord met de autocar.

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 35 €
• bij reservatie aan boord: 47 €
DUUR: 4u.
Vertrek met de bus. Geleid bezoek aan
Luneburg, ongetwijfeld één van de
best bewaarde Hanzesteden. Tijdens
de Middeleeuwen was dit één van de
rijkste steden van Duitsland dankzij de
zoutvlaktes. Van deze roemrijke periode
heeft de oude stad nog de traditionele
architectuur in gedraaide baksteen
behouden, met punt- en trapgevels. In de
havenbuurten ziet u zeker nog de oude
kraan. Daarna bezoekt u het Stadhuis. U
bewondert er de prinsenzaal (Fürstensaal)
in gotische stijl, de gerecht szaal
(Gerichtslaube) uit de 14 de eeuw met
een gewelf en de grote raadszaal, een
pareltje uit de Renaissance met fresco’s
uit de 16de eeuw.
Betreft de cruises ref. BHA / HAB.

Betreft de cruises ref. BPG / PGB.

LUXEMBURG
Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 51 €
• bij reservatie aan boord: 68 €
DUUR: 4u30.
Vertrek met de bus van Remich naar
Luxemburg. Tijdens een panoramische
ron drit b ezichtigt u on der me er
de stationswijk, de oude stad, de
overblijfselen van het fort, het Europese
centrum en de bankenwijk. Vervolgens
een rondleiding te voet langs de
bijzondere bezienswaardigheden van
de stad: de Place d’Armes, de Place de
la Constitution, de regeringswijk, de
Chemin de la Corniche, de oude stad, het
Groothertogelijk Paleis (buitenkant) en de
Place Guillaume II. Terugkeer aan boord.
Betreft de cruises ref. RSB / SBR.

LUXEMBURG EN DE
ONDERGRONDSE GANGEN
VAN REMICH

MAAGDENBURG

Prijs (vervoer + gids + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 60 €
• bij reservatie aan boord: 80 €
DUUR: 6u.
Vertrek met de bus van Remich naar
Luxemburg. Tijdens een panoramische
ron drit b ezichtigt u on der m e er
de stationswijk, de oude stad, de
overblijfselen van het fort, het Europese
centrum en de bankenwijk. Vervolgens
een rondleiding te voet langs de
bijzondere bezienswaardigheden van
de stad: de Place d’Armes, de Place de
la Constitution, de regeringswijk, de
Chemin de la Corniche, de oude stad,
het Groothertogelijk Paleis (buitenkant)
en de Place Guillaume II. Terugkeer
naar het schip in Remich. Bezoek aan
een wijnkelder met proeverij*. In de
ondergrondse gangen van bijna een
kilometer lang worden de geheimen
van de wijn voor u ontrafeld. Terugkeer
naar het schip.

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 46 €
• bij reservatie aan boord: 61 €
DUUR: 5u.
Vertrek per bus. Je begint met een bezoek
aan de Maagdenburg kathedraal in de
gotische stijl. Deze stad gelegen aan de
“Romeinse weg“ is een deelstaat van
Saksen-Anhalt, het beschikt ook over een
aantal andere religieuze gebouwen: het
klooster van de Notre Dame, St. Peter’s
Church, Chapelle Sainte Madeleine...
Panoramische tour en ontdekking van
de Groene Citadel ontworpen door
Friedrich Hundertwasser. U weet de
markt te bereiken waar u de Cavalier
Maagdenburg kan bewonderen en een
verguld ruiterstandbeeld: Otto I, Stadhuis
en brons portal.
Betreft de cruises ref. AMB / BHA / BMA /
BPG / HAB / PGB.

MAINZ EN HET
GUTENBERGMUSEUM
Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 44 €
• bij reservatie aan boord: 59 €
DUUR: 3u30.
Wandeling met de gidsen. Hoofdstad van
Rijnland-Palts, Mainz werd er meer dan
2000 jaar geleden opgericht door de
Romeinen. U krijgt de gelegenheid om
binnen te gaan in de prachtige kathedraal.
We wandelen door de pittoreske straatjes
van de oude stad. Tot slot, bezoek aan
het Gutenberg Museum (gesloten op
maandag). Geboren in Mainz in 1400,
Johannes Gensfleisch Gutenberg
bereidde zich afdrukken van de Bijbel
zogenaamde “42 lines“, gepubliceerd in
1455, het oudste gedrukte boek in de
wereld. Terug met de bus naar Worms.
Betreft de cruises ref. ACV / RRF / TAN /
TMS / SRF.

Betreft de cruise ref. SRF.

* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.
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HET NOORDEN VAN EUROPA

MAINZ EN HET
GUTENBERGMUSEUM
Prijs (gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 20 €
• bij reservatie aan boord: 27 €
DUUR: 2u30.
Ver trek te voet voor een bezoek
aan Mainz. U gaat met uw gids de
prachtige kathedraal binnen. Er liggen
prachtige historische schatten, zoals
grafmonumenten van de dertiende tot
de achttiende eeuw. Tot slot een bezoek
aan de Gutenbergmuseum, Printing
museum (gesloten op maandag).

MAINZ TE VOET

MEISSEN

MOLENS VAN KINDERDIJK

(Gids)
DUUR: 2u15.
Geleid bezoek aan de hoofdstad van
Rheinland-Pfalz. U bezoekt de historische
huizen die opmerkelijk gerestaureerd zijn.
U krijgt de gelegenheid de kathedraal
binnen te gaan, waarvan de bouw begon
in 975. Wandeling door de pittoreske
straatjes.

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 50 €
• bij reservatie aan boord: 67 €
DUUR: 4u.
De stad werd beroemd door het porselein
en ontwikkelde zich aan de oever van
de Elbe aan de voet van een fort dat
door Henri de 1ste werd opgetrokken
tijdens zijn uitbreiding van zijn slavenrijk.
In 968 werd het een bisdom. De oude
buurt heeft nog heel wat charme
weten te bewaren, met zijn grote plein
omgeven door renaissancewoningen
en twee gebouwen in laat-gotische
stijl van het einde van de 15 de eeuw:
het Rathaus en de Frauenkirche.
Sinds 1929 is de kerk voorzien van de
oudste porseleinen beiaard ter wereld.
Bezoek aan het porseleinfabriek. De
tentoonstellingsruimtes vertellen het
verhaal van het porselein uit Meissen.
Vrije tijd en terug aan boord.

Prijs (gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 23 €
• bij reservatie aan boord: 31 €

Betreft de cruise ref. FES (INBEGREPEN).

Betreft de cruises ref. ACB / BCA / CSJ /
SCM / SMT / SPH / SRF.

Betreft de cruises ref. BPG / PGB.

DUUR: 2u.

Vertrek te voet naar de beruchte site
van de molens van Kinderdijk. Dat is de
enige plaats ter wereld waar men zoveel
molens samen kan zien. De 19 molens
van Kinderdijk staan dan ook al sinds
1997 op de lijst van Werelderfgoed. De
site bestaat uit 8 molens in steen van
Nederwaard, daterend uit 1738, 8 molens
uit hout van Overwaard, daterend uit
1740, 2 molens in steen uit de polder
Nieuw-Lekkerland daterend uit 1760 en
een molen uit de polder Blokweer. Deze
laatste molen werd gebouwd in 1521 en
werd jammer genoeg verwoest door
een brand in 1997. Alles werd in werking
gesteld om de molen terug in originele
staat op te bouwen. Het bezoek aan een
van de molens heeft u een idee van het
leven en het werk van de molenaar. Mits
voldoende wind, krijgt u de kans om de
wieken te zien draaien.
Afhankelijk van de aanmeerplaats wordt een
autocar in gelegd (te betalen aan boord).
Betreft de cruise ref. ADA.

MUNSTER
EN DE WIJNROUTE

NAVAL MEYER WERFT
IN PAPENBURG

(Vervoer + begeleiding
+ middagmaal + degustatie)
DUUR: 9u.
Ver trek met de autocar naar het
charmante dorpje Éguisheim. Te voet
verkent u de steegjes van Éguisheim
langs de oude vestingen van de tad.
Voortzetting van de excursie naar
Munster, het vermaarde kuuroord te
midden van het massief van de Vogezen.
Typische streeklunch. ‘s Namiddags
maakt u kennis met de Wijnroute van
de Elzas. Je houdt halt in een kelder van
de Wijnroute om Elzaswijn te proeven*.
Betreft de cruise ref. SBS (INBEGREPEN).

NIENBURG

PARK KEUKENHOF

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 38€
• bij reservatie aan boord: 51 €
DUUR: 2u.
Vertrek met autocar naar de Meyer
Werft. De scheepswerf Meyer werd
in 1975 gesticht en is al zes generaties
lang in handen van de Meyer-familie. De
eerste schepen die in Papenburg werden
gebouwd, waren van hout Minder dan
honderd jaar later werd het eerste metalen
stoomschip te water gelaten, ondanks de
spot van de andere constructies die vonden
dat ijzer niet kon drijven. Scheepswerf
Meyer is één van de modernste ter wereld
en laat niet alleen bepaalde van de mooiste
en meest luxueuze vrachtschepen van
onze tijd bouwen maar ook bakken,
pass agiersschep en , ve eschep en ,
containerschepen en riviercruiseschepen
die over de hele wereld worden ingezet. De
werf ligt op 40 km van de kust, het is dan
ook dankzij de stuwdam van de Ems dat
de schepen de Ems kunnen opvaren en
de Noordzee bereiken. Gedurende 1u30
zal een gepassioneerde gids u kennis laten
maken met de geheimen van de bouw
van deze drijvende monsters.

Prijs (vervoer):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 20 €
• bij reservatie aan boord: 27 €
DUUR: 4u.
Vertrek per autocar naar Nienburg. U
verkent vrij en op uw eigen ritme deze
prachtige stad van Niedersaksen, gekend
omwille van de teelt van asperges en
zijn beroemde taartjes in de vorm van
een berenklauw, geïmporteerd door
een Franse Hugenotenfamilie. Nienburg
is een charmante stad, ook wel “rode
stad” genoemd omwille van de rode
bakstenen, typisch voor noord-Duitsland,
die gebruikt zijn voor de bouw van
het merendeel van de huizen van het
stadscentrum, de Sint-Maartenskerk en
het leggen van de straten. U ontdekt
enkele monumenten van de stad: het
Stadhuis in de Renaissancestijl van de
Weser; de Sint-Maartenskerk, waarvoor
een standbeeld van Karel de Grote staat
die de kelten uit de regio verdreef; het
standbeeld van de kleine Nienburgerin,
het hoofdpersonage in een legende, het
Oude Postkantoor, dat de verbinding
vormde tussen het Koninkrijk van
Hannover en het Koninkrijk van Engeland.
Terugkeer aan boord.

Prijs (vervoer + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 39 €
• bij reservatie aan boord: 52 €
DUUR: 4u.
Ver trek met de autocar naar het
bloemenpark van de Keukenhof, in het
gezelschap van de scheepsanimatrice.
Bij aankomst vrij bezoek in dit park van
32 ha vol bloemenbedden. Bezoek ook
het paviljoen met de orchideeën of de
Japanse tuin. In de 15de eeuw was het
huidige domein van de Keukenhof
een jachtterrein. Men kweekte er ook
aromatische kruiden voor de keukens
van het kasteel van Jacqueline de Bavière,
vandaar de naam Keukenhof.

Betreft de cruises ref. AMB / BMA.

Betreft de cruises ref. AMB / BMA.

Het park Keukenhof is open van 21 maart tem
19 mei 2019.

Betreft de cruises ref. AAA / AAV / ACB /
ADA / AIJ / AMS / ANV / AST / AVS / AWA /
BCA / HSA / HSA_AVRIPP.

* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.
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POTSDAM EN DE TUINEN
VAN SANS-SOUCI

PRAAG,
Kasteelbuurt

Prijs (vervoer + gids):
• r eserveer gelijktijdig
met uw cruise: 42 €
• bij reservatie aan boord: 56 €
DUUR: 4u.
Vertrek per bus naar Potsdam, waar
de tour begint met een wandeling
door de tuinen van Sans-souci.
Panoramische rondleiding: ontdek de
vele verbazingwekkende gebouwen, zoals
de kolonie Alexandrowka met chalets
Russische stijlen die werd opgericht in
1826-1827. We stoppen aan Cecilienhof
voor een wandeling rond het kasteel. Dan
de bus naar het centrum van Potsdam
en stop in de Nederlandse wijk. Vrije tijd.

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 48 €
• bij reservatie aan boord: 64 €
DUUR: 3u.
Vertrek voor het geleid bezoek aan de
Buurt Hradcany, de buurt van het kasteel
van Praag. Het is gelegen op de linker
oever van de Vltava en kijkt uit op de
stad via de complexe structuur van het
keizerlijk kasteel van de Habsburgers
en die van de koningen van Bohemen
evenals de klokkentoren van de
kathedraal voor Saint-Guy. Deze buurt
telt talloze herenhuizen,kloosters en
woningen uit de renaissance, parken en
tuinen. Vanop de heuvel van Hradcany
en hoog boven de oude stad van Praag
en Malá Strana doemt dit monumentale
complex op uit een kroon van tuinen en
daken met zijn lange horizontale gevel. De
torens van de kathedraal van Saint-Guy en
de basiliek van Saint-Georges zijn duidelijk
zichtbaar. Bezoek aan de kathedraal van
Saint-Guy, het oude Koninklijke Paleis met
de Ladislav-zaal, de basiliek voor SaintGeorges, het gouden straatje.

Betreft de cruises ref. AMB / BHA / BMA / BPG /
HAB / PGB.

Betreft de cruises ref. BPG / PGB.

PRAAG, oude stad

REMICH

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 34 €
• bij reservatie aan boord: 46 €
DUUR: 3u.
Praag, in het Tsjechisch “Praha” is de
hoofdstad en de grootste stad van de
Tsjechische Republiek. De stad met de
duizend torens en de duizend klokken
is op wonderlijke wijze ontsnapt aan de
vernielingen van de Tweede Wereldoorlog
en zorgt voor een architectuur met een
combinatie van de preromaanse stijl de,
romaanse, gotische , barokke, rococo,
Art nouveau en kubistische stijl. Sinds
1992 staat het historische centrum op
de lijst van het werelderfgoed van de
UNESCO. Geleid bezoek aan de oude
stad te voet. Vandaag is dit de drukst
bezochte plaats van Praag, met het
standbeeld voor hervormer Jan Hus die
in 1415 werd verbrand, het Stadhuis met
zijn beroemde Astronomische klok die
elk uur de 12 apostelen toont, de kerk van
Onze Lieve Vrouw van Tyn (buitenkant),
de Ungelt-galerij, de markten. U ziet er
ook het gemeentehuis, het mooiste
pareltje van de Art Nouveau in de stad
en tenslotte de Poedertoren, een gotisch
monument van 75 m, dat gebruikt werd
om de route van Kutna Hora te bewaken.

Prijs (vervoer + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 22 €
• bij reservatie aan boord: 29 €
DUUR: 2u.
Al van in het prille begin beseften de
zeven grondleggers van de legendarische
Caves Saint-Martin hoe magisch de
immense kalkrots aan de voet van
Remich was. Het is op die plek, van
ongerepte schoonheid, dat ze in het gele
gesteente de allereerste Luxemburgse
schuimwijnen produceerden. In 1919, vlak
na de Eerste Wereldoorlog, stichtten ze
de Caves Saint-Martin. Verplaatsing per
bus naar de Caves Saint-Martin. In de
ondergrondse gangen van bijna een
kilometer lang worden de geheimen van
de wijn voor u ontrafeld en geniet u van
een proeverij*. Vervolgens verplaatsing
naar het historische centrum van Remich
waar u kunt genieten van wat vrije tijd.
Dit Luxemburgse stadje, ook wel de
parel van de Moezel genoemd, ligt
verscholen in een subliem panorama
van wijngaarden en dichte bossen die
het stadje als een amfitheater omringen.
Tijdens uw wandeling ontdekt u de
versierde gevels en poorten van de
Romeinse overblijfselen of de barok,
de schilderachtige steegjes en het
standbeeld van de Romeinse god van de
wijn door de artiest Will Lofy. Terugkeer
naar het schip te voet.

Betreft de cruises ref. BPG / PGB.

Betreft de cruises ref. RSB / SBR.

RÜDESHEIM

RÜDESHEIM

Prijs (trein + museum + degustatie):
• r eserveer gelijktijdig
met uw cruise: 24 €
• bij reservatie aan boord: 32 €
DUUR: 2u30.
U begint het bezoek met een rondrit
met toelichtingen in de wijngaard van
Rüdesheim in een treintje, waarbij u kennis
maakt met de beroemde wijngaarden
die al door de Romeinen werden
bewerkt. Vervolgens houdt het treintje
halt net voor de historische kelder van
het Bassenheimer Hof, een herenhuis
uit de 16de eeuw om er een degustatie*
bij te wonen. Dat is een wijngaard van
de kelder van de familie Störzel die u
laat kennismaken met drie wijnen, van
droog tot zoet. Na de degustatie gaat
u naar het Museum van Mechanische
Muziekinstrumenten op 100m van de
kelder. “Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett” is het eerste Duitse museum
dat gewijd is aan muziekinstrumenten
met geheugen. Vrije tijd in de straten
van Rüdesheim door af te dalen via de
beroemde Drosselgasse.

Prijs (trein + museum):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 21 €
• bij reservatie aan boord: 28 €
DUUR: 2u.
Rondleiding door het Rüdesheim
wijngebied in een toeristisch treintje,
daarna bezoek aan het museum voor
mechanische muziekinstrumenten.
“Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett”
is het eerste Duitse museum dat
gewijd is aan muziekinstrumenten met
geheugen. Van de lieflijke muziekdoos
tot reusachtige concertpiano’s: er staan
niet minder dan 350 automatische
muziekinstrumenten die samen goed
zijn voor één van de grootste en mooiste
collecties van de 18de tot de 20ste eeuw.
Het geheel staat opgesteld op meer dan
400 m². Vrije tijd.

RÜDESHEIM
OP TRADITIONELE WIJZE
(Museum + degustatie)
DUUR: 2u.
Bezoek aan het museum van de
mechanische muziek. U kunt proeven
van de lokale specialiteit: “Kaf fee
Rudesheimer”*, deze drank is gemaakt
op basis van cognac Asbach Uralt
(gefabriceerd te Rüdesheim), koffie en
slagroom, en dit alles wordt voor uw
ogen geflambeerd. De moeite waard!
Betreft de cruise ref. FES (INBEGREPEN).

STRAATSBURG
Prijs (rondvaartboot):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 19 €
• bij reservatie aan boord: 26 €
DUUR: 2u30.
Afspraak op de aanlegsteiger van
CroisiEurope in Straatsburg met de
rondvaartboot en vertrek voor een tocht
ter ontdekking van de stad. U vaart naar
de beroemde wijk Petite France met zijn
grachten, zijn kleurrijke vakwerkhuizen en
smalle straatjes. U komt langs de wijk van
de leerlooiers, de overdekte bruggen en
het panoramisch terras Vauban. Daarna
ziet u het Europees Parlement en het
Paleis van de Mensenrechten, waarin
het Europees.
Betreft de cruises ref. CFL / CSJ / HSA /
HSA_AVRIPP / SEH / SFS / (INBEGREPEN
voor ref. GSB).

Betreft de cruise ref. HSA_AVRIPP.

Betreft de cruises ref. ADA / AST / ASX /
CFL / CSJ / HSA / RRF / RSB / SBR / SCM /
SEH / SFS / SRF.
* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.
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STRAATSBURG
Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 30 €
• bij reservatie aan boord: 40 €
DUUR: 3u.
Vertrek voor het geleide bezoek aan de
Europese hoofdstad. Stadstour, langsheen
de verschillende stadswijken, vooral de
“Duitse Keizerwijk” en de Europese wijk
(voorbij het Europapaleis, het Paleis
van de Rechten van de Mens en het
Europees Parlement). Voortzetting van
de rondleiding te voet rond de kathedraal,
vervolgens de wijk “La Petite France”,
een beroemde wijk die de inwoners
van Straatsburg na aan het hart ligt,
en die door UNESCO is geklasseerd als
werelderfgoed.
Betreft de cruises ref. ACB / BCA.

STRAATSBURG EN ZIJN
KATHEDRAAL

STRAATSBURG,
tocht op de kanalen

(Vervoer + gids)
DUUR: 4u.
Vertrek voor de rondleiding in Straatsburg
en zijn historisch hart. We beginnen
met de oude stad, de wijk La Petite
France met zijn grachten, charmante
kleurrijke vakwerkhuizen en smalle
straatjes. We zetten onze excursie voort
met een bezoek aan de kathedraal,
een waar meesterwerk van gotische
kunst. Met haar spits van 142 m was
ze het hoogste religieuze gebouw
van de christelijke wereld tot in de 19de
eeuw. De buitengevel is het grootste
prentenboek van de middeleeuwen.
De honderden sculpturen die lijken los
te komen van de muur accentueren de
licht- en schaduweffecten. De kleur van
het roze zandsteen verschilt naargelang
het tijdstip van de dag en de kleur van de
lucht. Binnen zet de rijzige hoofdbeuk aan
tot contemplatie. De glas-in-loodramen
van de 12de tot de 14de eeuw en de roze
kleur zijn betoverend. Het monumentale
orgel heeft een opmerkelijke kast met
automaten. De astronomische klok uit de
Renaissance waarvan het mechanisme
dateert van 1842 is een meesterwerk.
Terugkeer aan boord.

Prijs (rondvaartboot):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 15 €
• bij reservatie aan boord: 20 €
DUUR: 1u15.
Vertrek van de pier in het centrum
van Straatsburg. De boot vaart naar
de oudste stad en brengt u naar Petite
France. We komen voorbij de wijk van
de looiers, de overdekte bruggen en het
panoramische terras van Vauban. Verder
naar de Duitse wijk. De “nieuwe stad” werd
een nieuw stedenbouwkundig complex
met brede lanen, administratieve en
culturele gebouwen van groot prestige
en aaneengebouwde huizen. Vervolgens
bezoekt u Straatsburg en Europa en
het Paleis van de Rechten van de mens
met het Europees hof van de rechten
van de Mens.

STRALSUND
Prijs (gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 42 €
• bij reservatie aan boord: 56 €
DUUR: 2u.
U bezoekt de Sint-Nicolaaskerk, de
oudste kerk van Stralsund, en de
Sint-Jacobskerk uit de 14 de eeuw. U
ziet tevens het Sint-Catarinaklooster
gesticht in 1251 door de Dominicaner
en het Sint-Jansklooster dat in 1254 werd
opgericht door de Franciscaner. Op het
Marktplein bewondert u het Stadhuis in
rode baksteen uit de 13de eeuw. Stralsund
staat al sinds 2002 op de lijst met
werelderfgoed van de UNESCO.
Betreft de cruises ref. BSD / SBL.

Betreft de cruise ref. SBS.

Betreft de cruise ref. SBA_RAN (INBEGREPEN).

SZCZECIN

TRIER

Prijs (vervoer + gids):
• r eserveer gelijktijdig
met uw cruise: 42 €
• bij reservatie aan boord: 56 €
DUUR: 3u.
Vertrek per autocar in het gezelschap
van uw gidsen voor het bezoek aan
de hoofdstad van de hertogen van
Pommeren. u bezoekt het kasteel dat
dateert uit de veertiende eeuw, waar
uw gidsen u het verhaal van Szcezin
zullen vertellen. U ontdekt ook St John’s
basiliek daterend uit de 13-14de eeuwen
en bewonder vanaf het terras van het
Maritiem Museum het uitzicht op de
haven Szcezin.

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 35 €
• bij reservatie aan boord: 47 €
DUUR: 3u15.
Vertrek voor een rondrit in autocar. U
gaat te voet verder met het bezoek aan
de oude stad. Verken (de buitenkant
van) het Amfitheater. Er konden 30 000
toeschouwers in terecht. Vervolgens de
Keizerlijke thermen met een weelderige
inrichting. Verder naar de Romeinse
basiliek. De basiliek werd omstreeks
310 gebouwd en is sindsdien altijd in
gebruik gebleven. Tenslotte maakt u
kennis met de beroemde Porta Nigra
die tegelijkertijd als fort en als monument
werd ontworpen. Wandel door de stad.
Geniet ook van de sfeer op het Marktplein.

Betreft de cruises ref. BSD / SBL.

Betreft de cruises ref. RSB / SBR / SMT /
SPH / SRF / TMS.

VOLENDAM
EN ZAANSE SCHANS

WATERVALLEN
VAN DE RIJN

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 36 €
• bij reservatie aan boord: 48 €
DUUR: 4u.
Vertrek per autocar samen met lokale
gidsen naar Volendam, een vissersdorp
aan de rand van het Ijselmeer waar de
bewoners nog de traditionele kleren
dragen. Daarna vrij bezoek. Vervolgens
bezoekt u een kaasboer (in Volendam
of regio) om de productie rond de
Nederlandse kazen te leren kennen:
de Gouda. Verder per autocar voor
een bezoek aan de Zaanse Schans,
een traditioneel openluchtmuseum.
U ontdekt er de productie van de
bekende Nederlandse klompen en hun
geschiedenis daterend van het jaar 1200.

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 51 €
• bij reservatie aan boord: 68 €
DUUR: 5u.
Vertrek met de autocar voor de excursie
naar de watervallen van de Rijn. De
watervallen van de Rijn behoren tot de
natuurlijke schoonheid die in Zwitserland
bewonderd kan worden. U ontdekt het
kasteel Laufen waar u de watervallen
van de Rijn van naderbij kan bekijken.

Betreft de cruises ref. AAA / AAV / ABR /
AIJ / AMB / ANV / AST / BMA / HSA.
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Betreft de cruises ref. ACB / BCA /
(INBEGREPEN voor ref. SBA_RAN).

WATERVALLEN
VAN DE RIJN EN HET
EILAND MAINAU
(Vervoer + begeleiding + inkom +
middagmaal)
DUUR: 12u.
Vertrek vanuit Bazel voor een excursie
naar de watervallen van de Rijn en het
Bodenmeer. De watervallen van de Rijn
zijn een van de niet te missen natuurlijke
pareltjes van Zwitserland en worden
als een van de meest spectaculaire
watervallen ter wereld beschouwd. U
brengt een bezoek aan kasteel Laufen van
waaruit u de watervallen via een platform
van erg dichtbij kunt bewonderen. U hebt
werkelijk een adembenemend uitzicht
op het bruisende water. We nemen de
autocar en zetten onze excursie verder
richting het Bodenmeer. Lunch op het
eiland Mainau, een pareltje zonder
weerga. Op deze plek heerst er een
perfecte harmonie. U bevindt zich op
een heus bloemen- en plantenparadijs
dat vandaag is uitgegroeid tot een
van de meest beroemde en populaire
toeristische bestemmingen van Duitsland.
Betreft de cruise ref. GSB (INBEGREPEN).

WITTENBERG
Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 47 €
• bij reservatie aan boord: 62 €
DUUR: 4u.
Wittenberg, ook wel de stad van Luther
genoemd, ligt aan de oever van de Elbe. U
ontdekt er het stadscentrum en de prachtige patriciërswoningen in Renaissance-stijl.
De herdenkingsmonumenten voor Luther
in Wittenberg werden in december 1996
erkend als monumenten van het werelderfgoed omdat ze “een belangrijke stap
vertegenwoordigen in de geschiedenis
van de mensheid en een uitzonderlijk
universeel belang uitdragen als authentieke plaatsen uit de Hervorming”. De
Schlosskirche (de slotkerk), het Lutherhaus
(het huis van Luther), de Stadtkirche (de
stadskerk) en het Melanchthonhaus (huis
van Melanchthon) maken deel uit van het
patrimonium. Bezoek aan het huis van
Luther, een Augustijnenklooster dat in
1504 werd gebouwd. Gedurende meer
dan 35 jaar was dit de voornaamste
werk- en verblijfplaats van Martin Luther.
Men ziet er diverse voorwerpen die aan
Luther toebehoorden evenals portretten
en andere schilderijen door Lucas Cranach
de Oudere en Lucas Cranach de Jongere.
Sinds 1883 is het huis van Luther een
museum.
Indien niet beschikbaar, zal het bezoek aan
het Lutherhuis vervangen worden door het
Melanchthon huis.
Betreft de cruises ref. BPG / PGB.

DYNAMISCHE EXCURSIES

AMSTERDAM PER FIETS
Prijs (fietsverhuur + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 41 €
• bij reservatie aan boord: 54 €
DUUR: 3u.
We vertrekken te voet aan de boot
om ons naar onze fietsverhuurder te
begeven! U wordt door een gids begeleid
voor een rit van ca. 3u30. U ontdekt de
kanalen en ongewone geheime plaatsen
die door de inwoners van Amsterdam
gekend zijn. We komen voorbij de
mooiste en interessantste monumenten
van Amsterdam: het plein de Dam, het
Koninklijk Paleis, het huis van Anne
Frank, de Nieuwmarkt, het huis van
Rembrandt… Vrije tijd.
Betreft de cruises ref. AAA / AAV / ACB /
ACV / ADA / AIJ / AMS / ANV / AST / AWA /
BCA / HSA / HSA_AVRIPP.

DEN HAAG EN ZIJN
BINNENHOVEN

DÜSSELDORF
EN DE RIJNTOREN

FIETSTOCHT DOOR DE
POLDERS

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 36 €
• bij reservatie aan boord: 48 €
DUUR: 5u.
Vertrek per autocar naar Den Haag één
van de mooiste steden van Nederland
en is altijd een geliefde stad van het
Koninklijke huis geweest. Met haar
talrijke authentieke binnenhoven wordt
Den Haag terecht de verblijfplaats van
het hof genoemd. Vandaag de dag is
deze oase van rust in het hartje van het
stadscentrum nogal verborgen, maar uw
gids zal u alle pareltjes doen ontdekken:
het hof “Rusthofje”, achter het Lange
Voorhout, het “Hof Van Wouw” op de
Lange Beestenmarkt of het “Hof van
Nieuwkoop” aan de Prinsengracht. Daarna
gaan we naar het “Binnenhof”. U ontdekt
het paleis Lange Voorhout, ook gekend
onder de naam Escher museum. Daarna
komen we voorbij het Hôtel des Indes,
het gebouw van het Hof van Cassatie
en de Kloosterkerk.

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 43 €
• bij reservatie aan boord: 58 €
DUUR: 3u.
We ver trekken te vo et vo or e en
kennismaking met het stadscentrum
van Düsseldorf. Aan het einde van het
bezoek nemen we de lift van de Rijntoren
die u in enkele seconden tot 174.5  m hoog
brengt. Van daaruit heeft u een prachtig
zicht op de stad en de Rijn.

Prijs (fietsverhuur + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 57 €
• bij reservatie aan boord: 76 €
DUUR: 4u.
Bezoek per fiets aan Hoorn en omstreken.
De streek rond Hoorn is uitgerust met
talrijke fietspaden en wandelpaden die de
weelderige polders doorkruisen en lopen
langs rivierdijken, oude dorpjes lopen,
de Omringdijk, en de dijk die vroeger
het land tegen de zee beschermde. In
de polder de Beemster, kunnen we nog
boerderijtjes uit de zeventiende eeuw
bewonderen, die eigendom waren van
de handelaars van Hoorn. We bezoeken
de molen de Krijgsman die in de 17de eeuw
gebouwd werd, en waar u de traditionele
knowhow van de bakker en de molenaar
zal kunnen ontdekken.

Betreft de cruise ref. ADA.

Betreft de cruises ref. AAV / ABR / AMB /
ANV / AWA.
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Betreft de cruise ref. AIJ.
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FIETSTOCHT
IN DE KAISERSTUHL

FIETSTOCHT IN HET PARK
DE HOGE WELUVE

FRANKFURT, MAINHATTAN
EN DE MAIN TOWER

Prijs (gids + fietsverhuur):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 49 €
• bij reservatie aan boord: 66 €
DUUR: 3u.
Va n u i t B re i s a c h m a ke n w e e e n
aangename fietstocht in de Kaiserstuhl,
een middelgebergtemassief dat door
de liefhebbers van wielertoerisme als
een waar paradijs beschouwd wordt.
De fauna en flora van deze vulkanische
streek zijn uitzonderlijk. We trekken o.a.
door de agrarische boomgaarden van
Achkarren am Westrand en het kleine
middeleeuwse stadje Burkheim am
Kaiserstuhl, waar u de kans zal krijgen om
de culturele geschiedenis van de streek te
ontdekken. Alvorens naar Breisach terug
te keren, trekken we door de Rheinwald
wouden en fietsen we op de gezellige
fietspaden aan de oevers van de Rijn.

Prijs (vervoer + fietsverhuur):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 45 €
• bij reservatie aan boord: 60 €
DUUR: 3u.
Fietstocht in het park de Hoge Weluwe
met 5 500 ha aan bossen, heiden,
graslanden en zand dat door de wind
gemodelleerd wordt. In het park leven er
o.a. herten, moeflons en everzwijnen. We
vertrekken per fiets voor een aangename
tocht en ontdekken een mooi stukje
ongerepte natuur in het midden van
een prachtig nationaal park.

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 44 €
• bij reservatie aan boord: 59 €
DUUR: 3u.
Frankfurt kreeg de bijnaam Mainhattan
met verwijzing naar de rivier die door de
stad loopt en omwille van haar statuut
van financiële en commerciële hoofdstad
van Duitsland. Tijdens een panoramische
rondrit zal u tegen een azuurblauwe
hemel de enorme wolkenkrabbers die de
befaamde Skyline van de stad vormen en
waarin de hoofdzetels van talrijke banken
gevestigd zijn, kunnen bewonderen. U zal
tevens de kans krijgen om de Main Tower
te bezoeken, de bekendste wolkenkrabber
van de stad, helemaal uit glas vervaardigd
naar het Amerikaanse model. Vanaf het
panoramische platform van 200 m hoog,
zal u van een indrukwekkend uitzicht
over de stad kunnen genieten.

Betreft de cruises ref. ADA / AST / ASX.

Betreft de cruises ref. ACB / BCA.

STRAATSBURG, uniek
bezoek en beklimming
naar het platform van de
kathedraal
Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 36 €
• bij reservatie aan boord: 48 €
DUUR: 4u.
Ontdek minder gekende, ongeziene en
geheime plaatsen en laat u verrassen
door de verborgen schatten van de
hoofdstad van de Elzas. Na afloop van het
bezoek bestijgen we de 330 trappen die
ons naar het platform van de kathedraal
zullen leiden. Via de wenteltrap treedt u
in het hartje van het gebouw binnen en
geniet u van unieke gezichtspunten. Het
panorama op de top van het platform
is echt uitzonderlijk want u heeft een
prachtig uitzicht op de daken van
Straatsburg.

GENT LANGS DE KANALEN
en gastronomische
wandeling
Prijs (gids + vervoer + schip +
degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 56 €
• bij reservatie aan boord: 74 €
DUUR: 4u.
Aan de boot vertrekken we met de bus
naar het stadscentrum. We schepen
in voor een gezellige boottocht op de
kanalen in het hartje van het middeleeuws
centrum van Gent. We komen voorbij de
kathedraal, het belfort, de gildehuizen
en het Gravensteen waar Karel V het
levenslicht zag. Daarna trekken we te
voet verder voor een gastronomische
wandeling in de stad om het Gentse
bier, de Cubertons en de pralines te
proeven! Een ongewone wandeling
waarbij de Belgische lekkernijen uw
smaakpapillen zeker zullen weten te
betoveren! Terugkeer met de bus.

Betreft de cruises ref. BUS / SBU / SBZ /
SFS / SVN / VNS / ZBU.

Betreft de cruise ref. AAA.

WANDELING
IN DE WIJNGAARD VAN
RÜDESHEIM

WANDELING
IN DE WIJNGAARD
vanuit Mainz

WANDELING OVER
DE APOLLOWEG
BIJ COCHEM

Prijs (gids + kabelbaan):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 23 €
• bij reservatie aan boord: 31 €
DUUR: 3u30.
We begeven ons naar Rüdesheim,
vertrekpunt van de kabelbaan die u
naar het monument van Niederwald
zal brengen. Daar zal u genieten van
een uitzonderlijk uitzicht op de stad, de
wijngaarden en de Rijn. Daarna wandelen
we door de wijngaarden tot aan de abdij
Sint Hildegarde gebouwd tussen 1900 en
1904. Vrij bezoek aan de abdij en terug te
voet naar het schip door de wijnstokken.

Prijs (vervoer + gids + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 56 €
• bij reservatie aan boord: 74 €
DUUR: 3u30.
Vanuit Mainz begeven we ons naar
Nierstein of Nackenheim om de wijngaard
van Rijnland, de grootste wijngaard van
Duitsland, te ontdekken. Vanop een
gezellige aanhangwagen die door een
tractor getrokken wordt, zal u kunnen
genieten van prachtige uitzichten op de
Rijn en van een typisch tussendoortje
uit de streek, samengesteld uit brood,
charcuterie en wijn*. Terugkeer aan
boord te Worms of Mainz volgens het
programma.

Prijs (gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 19 €
• bij reservatie aan boord: 26 €
DUUR: 2u.
U ontdekt de Apolloweg, een wandelroute
die u het natuurlijke, pittoreske en
culturele landschap van het platteland
van de Moezel zal doen ontdekken. Hier
wisselen de unieke gezichtspunten en
kastelen zich af tijdens het traject van
de wandelaar, in het midden van een
stukje ongerepte natuur dat hier en daar
zelfs wild gebleven is. De Reichsburg,
de ruïne van Winneburg en het Pinner
Kreuz dat zich boven op een rots bevindt,
domineren de steile hellingen waar de
mens sinds eeuwen de wijndruiven teelt.

Betreft de cruises ref. ADA / CSJ / HSA /
RRF / SEH / SFS.

Betreft de cruises ref. ACV / ACB / BCA /
SCM / SMT / SPH / TAN / TMS.

Het is aanbevolen om fit te zijn voor de
bestijging van de 330 trappen. Het platform
is gesloten op 1ste mei.

Betreft de cruises ref. SCM / SFS / SMT /
SPH / TAN / TMS.

Betreft de cruises ref. ACB / BCA.

WANDELTOCHT LANGS DE WATERVALLEN VAN DE RIJN
Prijs (vervoer + gids + cruise):
• reserveer gelijktijdig met uw cruise: 57 €
• bij reservatie aan boord: 76 €
DUUR: 5u.
Bewonder de grootste waterval van Europa van heel dichtbij en voel het intense
gewoel van de watermassa. U vertrekt per boot naar het bekken van de watervallen
tot aan de indrukwekkende rots die zich in het midden van de onstuimige watermassa
bevindt. We trekken te voet verder(~1u30) rond de watervallen. Een ideale manier om
dit pareltje van de natuur, door de UNESCO als werelderfgoed erkend, te ontdekken.
Betreft de cruises ref. ACB / BCA.
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* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid,
te verbruiken met mate.

142
BOEDAPEST

143

CENTRAAL-EUROPA
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WENEN, HET MUSEUM VOOR NATUURGESCHIEDENIS

CENTRAAL-EUROPA

De Donau
WÜRZBURG
WERTHEIM
FRANKFURT
MAINZ
MILTENBERG

Rothenburg

NÜRNBERG

DONAU

DUITSLAND

STRAATSBURG

Praag

BAMBERG

MAIN

TSJECHIË

REGENSBURG
PASSAU
München
LINZ

RIJN
FRANKRIJK

DÜRNSTEIN

REPUBLIEK
SLOWAKIJE
BRATISLAVA

ESZTERGOM
MELK WENEN
Salzburg
BOEDAPEST

OOSTENRIJK

HONGARIJE
KALOCSA
Pécs

MOHACS

TOKAJ

TISZA
TISZAFÜRED
SZOLNOK
CSONGRAD
SZEGED

KROATIË
OSIJEK
SAVA Zagreb

ROEMENIË

NOVI SAD
SISAK VUKOVAR
TITEL
ILOK
BELGRADO
SLAVONSKI BRCKO
BROD
SREMSKA
TURNU
MITROVICA
SEVERIN

BOSNIË

SERVIË

TULCEA
IJZEREN
POORT

Boekarest
GIURGIU

DONAU

OLTENITA
ROESE
Arbanassi

BULGARIJE

Flamboyante cruise stijlen op de Donau: van het Zwarte Woud tot de Zwarte
Zee via de legendarische IJzeren Poort, het kloofdal van de mythische rivier
tussen de Karpaten in het oosten en de Balkan in het westen, biedt een
uitzonderlijke culturele en natuurlijke diversiteit!
Wij bieden cruises aan door de negen landen die de rivier en zijn zijrivieren
doorkruisen: Duitsland, Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Kroatië, Servië,
Bulgarije, Roemenië en Moldavië; een unieke gelegenheid om u onder te
dompelen in het hart van de wonderbaarlijke rijkdom van Centraal-Europa.
Bezoek de prachtige hoofdsteden - het trotse Wenen, waar de keizerlijke
residentie van de koninklijke familie Habsburg al zes eeuwen fier troont,
het bruisende Bratislava met zijn beroemde barokke paleizen, het
verbazingwekkende Boedapest, dat twee millennia oud is, Boekarest met zijn
orthodoxe kerken of Belgrado, “de witte stad” – in één enkele reis.

TARIEVEN
ALL IN

in verband gebracht met de

EUROPESE

UW CROISEUROPE VOORDELEN

• Een ruime keuze aan reisroutes van 5 tot 13 dagen
• Een complete ontdekking van Centraal-Europa
• De mogelijkheid om van de Rijn naar de Donau te gaan in één enkele cruise
• De Donau biedt een uitzonderlijke culturele en natuurlijke diversiteit tot
aan de Zwarte Zee
• De beroemde IJzeren Poort, het kloofdal van de Donau tussen de Karpaten
en de Balkan
• De Donaudelta, een natuurgebied dat door de UNESCO erkend is als
werelderfgoed
• Het noorden van de “Grote Hongaarse vlakte”, een ongerepte en wilde
natuur, onthuld door de oevers van de Tisza
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ZWARTE ZEE

Constanta

Veliko Tarnovo

REGELGEVING

SULINA
Crisan
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PASSAU

ONZE SCHEPEN OP DE DONAU
5 ANKERS

• MS Vivaldi
• MS Symphonie

KAJUIT (MS SYMPHONIE)

SALON / BAR (MS VIVALDI)

RESTAURANT (MS SYMHONIE)

4 ANKERS

• MS Europe
• MS Beethoven
• MS France
• MS Modigliani
• MS Victor Hugo

KAJUIT (MS EUROPE)

RESTAURANT (MS MODIGLIANI)

SALON / BAR (MS FRANCE)
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Hoogtepunten
• Een overzicht van de Donau in 6 dagen
• Idyllische landschappen
van de Wachau
ESZTERGOM

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. PAC_PP/BUC_PP(2)

• Wenen(1) de keizerlijke stad
en het kasteel Schönbrunn
• Boedapest(1),
tweeduizend jaar oude stad

De mooie Blauwe Donau
DAG 1 l PASSAU
Inscheping om 16u. Welkomstcocktail en voor
stelling van de bemanning. ‘s Nachts varen we.
Diner aan boord.
DAG 2 l PASSAU • MELK • WENEN
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: in de voormiddag, bezoek aan de
Abdij van Melk, symbool voor de meest volledige
ontplooiing van de barokstijl in Oostenrijk.
Terugkeer aan boord. Aankomst in Dürnstein en
vrije tijd. Navigatie naar Wenen.
‘s Avonds gezamenlijke facultatieve excursie
voor beide pakketten: Wenen by night.
DAG 3 l WENEN
Gezamenlijke facultatieve excursie voor
beide pakketten: bezoek aan het kasteel van
Schönbrunn, zomerverblijf van de keizerlijke
familie en panoramisch bezoek aan Wenen.
Vrije namid da g of optione el (buiten de
pakketten): facultatieve wandeling per paard en
kar doorheen Wenen.
Gala-avond.

reflecteren de facetten van de contrasterende
Hongaarse hoofdstad.
DYNAMISCH: geleid bezoek aan Boedapest per
fiets, doorheen de straten bewonderen we de
mooiste plaatsen van de stad.
Vrije namiddag of optioneel (buiten de pakketten):
vertrek op ontdekking naar Gellert Baden.
DAG 6 l BOEDAPEST
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

CRUISE

fitness,
ontspanning
en wellness

(3)

ALL IN
aan boord

CRUISE FITNESS,
ONTSPANNING EN WELLNESS
6-DAAGSE / 5-NACHTEN • REF. MUB_SIEL

Prijs per persoon

Data 2019

4 ANKERS

Mei: 23 (2) • 28
Juni: 2(2) • 7 • 12(2) • 17
22(2) • 27 • 27(2)
Sept.: 5 • 10 (2) 12(2) • 15
20 (2) • 25
Oktober: 9

919 €

Juli: 2 • 2(2)
7 • 12(2) • 17 • 22(2)
23 • 27
Augustus: 1ste(2) • 6 • 11(2)
16 • 21(2) • 26 • 31(2)

1574 €

Dubbele kajuit

865 €

1059 €

Eenpersoonskajuit

1280 €

1524 €

105 €
120 €
125 €

120 €
150 €
150 €

Optie
Tussendek
Suite

Zie blz. 197.

1109 €

Eenpersoonskajuit

1334 €

Bovendek

Van 7 tot 12 juli 2019

5 ANKERS

Dubbele kajuit

Mogelijkheid vertrek van Brussel(4),
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

REF. MUB/BUM(2)

DAG 4 l ESZTERGOM • BOEDAPEST
Vrij bezoek aan Esztergom. In de namiddag varen
we naar Boedapest. ‘s Avonds, gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
bezoek aan het verlichte Boedapest.

Deze cruise wordt voorgesteld
vanuit Parijs op sommige datums

DAG 5 l BOEDAPEST
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Boedapest.
Gescheiden door de Donau, Buda en Pest,

Prijs All In per persoon: vanaf 1275 /pers.

Data 2019

Juni: 7 • 12(2) - Juli: 17 • 22(2)
Augustus: 16 • 21(2) - September: 5 • 10 (2)
€

Vlucht Parijs/München, transfer München/Passau
en terugvlucht Boedapest/Parijs

KLASSIEKE pakket volgens het programma
REF. PAC
RÉF. BUC Met Weens
muziekconcert
REF. BUC Zonder Weens
muziekconcert

173 €
293 €

242 €
411€

236 €

331€

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
REF. PAC
REF. BUC Met Weens
muziekconcert
REF. BUC Zonder Weens
muziekconcert

188 €
317€

263 €
445 €

260 €

365 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Vraag het gedetailleerde programma ref. BUC/BUM, ander
programma en excursiepakket.
(3)	
Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te
bevestigen op basis van de datum van uw cruise.
(4) Mogelijkheid met vertrek van Brussel naar Passau en terug
per vliegtuig Boedapest/Brussel, prijs op aanvraag.

ABDIJ VAN MELK
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L’EUROPE
CENTRAAL-EUROPA
CENTRALE

LE BEAU
DE DONAU
DANUBE

Vul de cruise hiernaast aan met de volgende uitbreidingen:

(Vertrek gegarandeerd voor min 25 deelnemers. De gesproken talen tijdens de excursies door de gids zijn enkel Frans of Engels.
Voor alle andere talen, moet dit op voorhand aangevraagd en gereserveerd worden. Mogelijk mits toeslag en afhankelijk van de
beschikbaarheid).

Praag, de stad van honderd torens
8-DAAGSE / 7-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. PGA

INBEGREPEN:
• 3 dagen / 2 nachten in Praag
• Overnachting in een 3*-hotel
• Rondleiding door Praag
• Transfers met de autocar
Straatsburg/Praag/Passau en
vlucht Boedapest/Straatsburg
Prijs ALL IN per persoon
Data 2019

4 ANKERS
Met vervoer

Juli: 21
September: 23
Oktober: 7

Dubbele
kajuit

Eenpersoonskajuit

1489 €

2114 €

1549

2174 €

€

Optie
Tussendek
Bovendek
Suite

PRAAG

Op ontdekking door Salzburg
en omgeving
8 DAAGSE / 7-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. BUZ/PAZ(1)

Salzburg is de geboorteplaats van Wolfgang Amadeus Mozart en zal u met
haar romantische charme weten te verleiden tijdens een wandeling door
de oude stad. Verder kunt u genieten van het schitterende Oostenrijkse
natuurlandschap tijdens een uitstap door het merengebied “Salzkammergut”.

105 €
125 €
125 €

UITBREIDING VOOR DE CRUISE,
INBEGREPEN
• 3 dagen / 2 nachten in Salzburg
• Overnachting in een 3*-hotel
in Salzburg of omgeving
• Bezoek aan Salzburg en het
merengebied “Salzkammergut”
• Transfers met de autocar
Straatsburg/Salzburg/Boedapest
en Passau/Straatsburg
Prijs per persoon
Data 2019

4 ANKERS
Met vervoer

Mei: 28 / Juni: 20
Juli: 10 / Augustus: 26

Dubbele
kajuit

Eenpersoonskajuit

1365
1319 €

1945 €
1899 €

€

(1)

(1)

Optie
Bovendek
Suite
SALZBURG

125 €
125 €

(1) Omgekeerde richting.

München en Beieren
8-DAAGSE / 7-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. BAV

Ontdek de kastelen van Beieren met een bezoek aan de kastelen van
Linderhof en Neuschwanstein. Een rondleiding door München maakt uw
verblijf compleet.

UITBREIDING NA DE CRUISE,
INBEGREPEN:
• 3 dagen / 2 nachten in München
• Overnachting in een 3*-hotel
• Bezoek aan de kastelen van
Beieren en München
• Vlucht Straatsburg/Boedapest
en transfers met de autocar
Passau/München/Straatsburg
Prijs ALL IN per persoon
Data 2019

4 ANKERS
Met vervoer

Mei: 23 / September: 12
Juli: 2
Optie
Tussendek
Bovendek
Suite

KASTEEL VAN NEUSCHWANSTEIN
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Dubbele
kajuit

Eenpersoonskajuit

1695 €
1645 €

2375 €
2325 €
105 €
125 €
125 €

Hoogtepunten
WENEN, KASTEEL VAN SCHÖNBRUNN

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. PAV_PP

De parels van de Donau
DAG 1 l LINZ
Inscheping om 18u. Vertrek van de cruise naar
Wenen. Voorstelling van de bemanning en
welkomstdrank. Diner en avond aan boord.
DAG 2 l WENEN
s’ M o rg e n s v ro e g , a a n ko m s t in We n e n .
Voorgestelde facultatieve excursies:
KL A S S I EK : b e zo e k a a n h e t k a s te e l v a n
Schönbrunn, zomerverblijf van de keizerlijke
familie en panoramisch bezoek aan Wenen.
DYNAMISCH: beleef Wenen op z’n Weens,
kijk achter de schermen van het beroemde
Konzerthaus (2), gastheer van het symfonische
orkest van Wenen. Vervolgens kunt u genieten
van de beroemde Weense koffie en een gebakje.
In de namiddag, gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: bezoek aan de
Hofburg en het museum van “Sissi”.
‘s Avonds, ontdekking van Wenen by night.
‘s Nachts varen we naar Boedapest.
DAG 3 l BOEDAPEST
In de voormiddag varen we. Voorgestelde
facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Boedapest.
Gescheiden door de Donau, Buda en Pest,
reflecteren de facetten van de contrasterende
Hongaarse hoofdstad.
DYNAMISCH: geleid bezoek aan Boedapest per
fiets, doorheen de straten bewonderen we de
mooiste plaatsen van de stad.
Avond met “operettemuziek” aan boord.

DAG 4 l BOEDAPEST • De Poesta
Vrije dag in Boedapest (uitgezonderd middagmaal)
of gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: excursie in de Poesta (typische lunch
inbegrepen). Deze ruime vlakke prairie was in de
19de eeuw het ongerepte Westen van Hongarije
en enorme kuddes vee graasden er onder het
toeziend oog van de cowboys. ‘s Nachts varen we.
DAG 5 l BRATISLAVA
In de voormiddag varen we naar Bratislava. In de
namiddag, voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan de oude stad van
Bratislava met prachtige barokke paleizen, kerken
en gezellige pleintjes.
DYNAMISCH: wandeling in de Kleine Karpaten tot
aan de ruïnes van het Kasteel van Devin.
Cruise naar Dürnstein. Gala-avond.’s Nachts varen we.
DAG 6 l DÜRNSTEIN • MELK
Ontdekking van Dürnstein, bekend om de legende
van Richard met het Leeuwenhart. We varen
naar Melk en komen langs de prachtige Wachau.
Aankomst in Melk en gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: bezoek aan de
Abdij van Melk. We varen naar Linz.
DAG 7 l LINZ
Aankomst ‘s morgens vroeg in Linz. Ontbijtbuffet
aan boord. Ontscheping om 9u. Einde van onze
diensten.

• De contrasten van de Donau:
tussen traditionele landschappen,
de Hongaarse steppe en de
luxueuze architectuur van de
beroemde steden
• Wenen(1) en de erfenis van de
Habsburgers
• Boedapest(1), parel langs de Donau
• Daguitstap naar De Poesta(1),
de Hongaarse steppe
• Bratislava(1), Slovakije
• De abdij van Melk(1), een juweeltje
van de barokke architectuur
(3)

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon

Data 2019

4 ANKERS
Eenpersoonskajuit

Dubbele
kajuit

Juni: 4 • 10
September: 16 • 22
Oktober: 2

1169 €

1668 €

Juli: 2 • 20 • 26
Augustus: 1ste

1019 €

1518 €

Optie

119 €
140 €
140 €

Tussendek
Bovendek
Suite
Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET

Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

VERVOLLEDIG UW CRUISE (VOOR DE CRUISE)

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

247€

348 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

275 €

386 €

Praag, de stad van honderd torens

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.

9-DAAGSE / 8-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. PPU

Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266 • de lunch D4.

Ontdek de duizend jaar oude geschiedenis
van Praag tijdens een daguitstap met
een bezoek aan Hradcany, de wijk van de
burcht van Praag, Mala Strana, de oude
stad, en de Karelsbrug.
Prijs
per persoon
Data 2019

Mei: 21 / Juni: 2 • 30
September: 14
Juli: 18 • 30

4 ANKERS

INBEGREPEN:
• 3 dagen / 2 nachten in Praag
• Overnachting in een 3*-hotel
• Rondleiding door Praag
• Transfers autocar Straatsburg/
Praag/Linz en Linz/Straatsburg

Met vervoer
Dubbele
kajuit

Eenpersoonskajuit

1619

2294

€

1529 €

€

2204 €

Optie
Tussendek
Bovendek
Suite

119 €
140 €
140 €
150

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.

(1) Facultatieve excursies.
(2)	Het bezoek aan het Konzerthaus kan vervangen worden door
een bezoek aan de Wiener Musikverein of de opera indien er
voorstellingen zijn of het gebouw niet beschikbaar is.
(3)	
Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te
bevestigen op basis van de datum van uw cruise.
REF. PPU: De gesproken talen tijdens de excursies door de gids
zijn enkel Frans of Engels. Voor alle andere talen, moet dit op
voorhand aangevraagd en gereserveerd worden. Mogelijk mits
toeslag en afhankelijk van de beschikbaarheid.

L’EUROPE
CENTRAAL-EUROPA
CENTRALE

LE BEAU
DE DONAU
DANUBE

Hoogtepunten
BOEDAPEST

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. VBV_PP

• De coulissen van het Konzerthaus
in Wenen(1-2)
• De Grote Markthal in Boedapest
• De Gellert Baden(1)

De hoofdsteden van de Donau:
Wenen - Boedapest - Bratislava
DAG 1 l WENEN
Inscheping om 18u in Wenen. Voorstelling van
de bemanning en welkomstdrankje. “Oostenrijks
diner” aan boord.
DAG 2 l WENEN
In de voormiddag, facultatief geleid bezoek aan
Wenen.
In de namiddag, vrije tijd of facultatieve excursie
(buiten de pakketten): authentiek en uniek
Wenen. Bezoek aan de coulissen van het
Konzerthaus (2), het beroemde concertgebouw
dat de thuishaven is van het symfonieorkest van
Wenen. Nadien proeverij met Weense koffie en
gebak.
Vaartocht naar Boedapest. Dansavond.

Kennismaking met(1)
• Wenen, de keizerlijke stad
• Boedapest, tweeduizend jaar
oude stad
• Bratislava en zijn paleis

• Oostenrijk and Hongaars diner
aan boord

het einde van het bezoek geniet u van vrije tijd om
te zwemmen of te herbronnen.
Terugkeer aan boord. “Hongaars diner” en
folkloreavond aan boord. ‘s Nachts varen we naar
Bratislava.

ALL IN
aan boord

DAG 4 l BRATISLAVA
In de voormiddag varen we verder. Aankomst
in Bratislava. In de namiddag, facultatief geleid
bezoek aan het historische centrum van Bratislava.
Terugkeer aan boord. Gala-avond. ‘s Nachts varen
we naar Wenen.

Prijs per persoon
5 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

Data 2018
November: 8 • 12 • 16 • 20
24 • 28

DAG 5 l WENEN
Aankomst in Wenen in de vroege ochtend.
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

Data 2019
Maart: 16 • 20 • 24 • 28
April: 1ste • 5

DAG 3 l BOEDAPEST
In de voormiddag, facultatief geleid bezoek aan
Boedapest.
In de namiddag, ontdekking met uw hostess van
de Grote Markthal, de grootste overdekte markt
van Boedapest en ook een belangrijke toeristische
attractie. Of facultatieve excursie (buiten de
pakketten): bezoek aan de Gellert Baden die tot
de meest prestigieuze van de stad behoren. Aan

599 €

889 €

619 €

909 €

Optie

115 €

Tussendek
Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET

Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

65 €

91€

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • het folkloreavond aan boord.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Het bezoek aan het Konzerthaus kan vervangen worden door
een bezoek aan de Wiener Musikverein of de opera indien er
voorstellingen zijn of het gebouw niet beschikbaar is.

© Lucas Beck

GELLERT BADEN

WENEN, KONZERTHAUS
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Hoogtepunten
PASSAU

11-DAAGSE / 10-NACHTEN CRUISE • REF. PUC/PUC_PP

De mooie blauwe Donau,
van Passau tot Wenen
DAG 1 l Straatsburg • PASSAU
Vertrek per autocar (3) ‘s morgens vroeg vanuit
Straatsburg. Aankomst in de late voormiddag
in Passau. Middagmaal (3). Vrije tijd. Inscheping
om 16u. Voorstelling van de bemanning en
welkomstdrank, vertrek van de cruise, avondmaal
en avond aan boord.
DAG 2 l PASSAU • MELK • WENEN
Aankomst in Melk. Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: bezoek aan
de Abdij van Melk, het hoogtepunt van de
Oostenrijkse barok, bekroont de Donau van op
een 50 m hoge rotsheuvel. Dit gebouw ligt op
een rotsheuvel van meer dan 50 m hoog, dat
uitkijkt over de Donau. Het is het symbool voor
de meest volledige ontplooiing van de barokstijl
in Oostenrijk. Terug aan boord en navigatie naar
Dürnstein. Vrij bezoek aan het pittoreske stadje.
Terug aan boord en cruise naar Wenen, aankomst
in de avond. Gezamenlijke facultatieve excursie
voor beide pakketten: Wenen by night.
DAG 3 l WENEN • ESZTERGOM
Gezamenlijke facultatieve excursie voor
beide pakketten: bezoek aan het kasteel van
Schönbrunn, zomerverblijf van de keizerlijke
familie en panoramisch bezoek aan Wenen.
In de namiddag, vrije tijd of optioneel (buiten de
pakketten): facultatieve wandeling per paard en
kar in Wenen. Terug aan boord en navigatie naar
Esztergom. Avondanimatie.
DAG 4 l ESZTERGOM • BOEDAPEST
Vrij bezoek aan Esztergom. Navigatie naar
Boedapest. Gezamenlijke facultatieve excursie
voor beide pakketten: Boedapest by night.
DAG 5 l BOEDAPEST
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Boedapest.
Gescheiden door de Donau, Buda en Pest,
reflecteren de facetten van de contrasterende
Hongaarse hoofdstad.
DYNAMISCH: geleid bezoek aan Boedapest per
fiets, doorheen de straten bewonderen we de
mooiste plaatsen van de stad.
In de namiddag, vrije tijd of als optie (buiten
de pakketten): bezoek aan de Gellert Baden.
‘s Avonds, gezamenlijke facultatieve excursie
voor beide pakketten: folkloristische avond in
Boedapest.
DAG 6 l BOEDAPEST
Vrije tijd (vrij middagmaal) of gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
daguitstap naar De Poesta. Beleef het ritme van

de paardenbewakers in het hart van de grootste
steppe van de wereld. Terug aan boord in de
namiddag.
DAG 7 l BOEDAPEST • BRATISLAVA
Vrije voormiddag in Boedapest of gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
bezoek aan het kasteel Gödöllö, één van de
grootste, Hongaarse paleizen. Terugkeer aan
boord en cruise naar Bratislava. Animatieavond.
DAG 8 l BRATISLAVA • WENEN
Aankomst vroeg in de ochtend in Bratislava.
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan de oude stad van
Bratislava met prachtige barokke paleizen, kerken
en gezellige pleintjes.
DYNAMISCH: wandeling in de Kleine Karpaten tot
aan de ruïnes van het Kasteel van Devin.
Cruise naar Wenen. Aankomst in de avond. Vrije
avond.
DAG 9 l WENEN
In de voormiddag, gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: bezoek aan
Wenen en de crypte van de Kapucijners.
In de namiddag, bezoek aan de Hofburg en het
museum van “Sissi”.
‘s Avonds, muziekconcert in Wenen (facultatief en
afhankelijk van de beschikbaarheid).
Vertrek van de boot rond middernacht.
DAG 10 l MELK • PASSAU
We varen het mooiste deel van de Wachau op.
Aankomst in Melk. Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: excursie naar het
kasteel van Artstetten, laatste verblijfsresidentie
van aartshertog Franz-Ferdinand en zijn vrouw.
Terugkeer aan boord en navigatie naar Passau.
Gala-avond.
DAG 11 l PASSAU • Straatsburg
Ontbijtbuf fet aan boord. Vrij bezoek aan
Passau onder begeleiding van onze hostess.
Middagmaal (3) te Passau, vertrek om 14u per
autocar(3) naar Straatsburg. Aankomst in de vroege
avond. Einde van onze diensten.

• Een passionele ontmoeting tussen
geschiedenis, traditie en cultuur
• Drie dagen om Boedapest in al
haar facetten te ontdekken
• Unieke sfeer van keizerlijke en
koninklijke steden
• Vaartocht door de Wachau, een
van de mooiste streken langs de
Donau
• Wenen(1) tussen traditie en cultuur
• Tocht door De Poesta(1)
• De kastelen van Gödöllö(1)
en Artstetten(1)
(4)

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019

4 ANKERS
Haven/
Met
haven (2)
transfer (3)
Dubbele kajuit

Mei: 28
Juni: 17
September: 15

1529 €

1599 €

Eenpersoonskajuit

2178 €

2248 €

Dubbele kajuit

1449 €

Juli: 7
Augustus: 6 • 26

1519 €

Eenpersoonskajuit

2098 €

2168 €

Optie

220 €
220 €

Bovendek
Suite
Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET

Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
Met Weens
muziekconcert
Zonder Weens
muziekconcert

473 €

663 €

416

583 €

€

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
Met Weens
muziekconcert
Zonder Weens
muziekconcert

498 €

697€

441€

617€

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266 • het middagmaal de D6.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Formule haven/haven: inscheping in Passau D1 om 16u en
ontscheping in Passau D11 om 9u.
(3)	Formule met transfer per autocar H/T Straatsburg/Passau/
Straatsburg en middagmaal D1 en D11.
(4)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.

WENEN

152

CENTRAAL-EUROPA

DE DONAU

Hoogtepunten
• Van de Oostenrijkse hoofdstad
tot de Hongaarse steppe
• Een route die de verscheidenheid
van de Donau onthult

BRATISLAVA

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. WBB_PP

De parels van het Oostenrijks-Hongaarse rijk
DAG 1 l WENEN
Inscheping om 18u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstdrank. s’ Nachts varen we naar Melk.
DAG 2 l MELK • DÜRNSTEIN
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: bezoek aan de Abdij van Melk. Dit
gebouw ligt op een rotsheuvel van meer dan
50 m hoog, dat uitkijkt over de Donau. Het is het
symbool voor de meest volledige ontplooiing van
de barokstijl in Oostenrijk.
Ontdekking van Dürnstein. Terugkeer aan boord in
de namiddag en cruise naar Bratislava.
DAG 3 l BRATISLAVA • KALOCSA
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan de oude stad van
Bratislava met prachtige barokke paleizen, kerken
en gezellige pleintjes.
DYNAMISCH: wandeling in de Kleine Karpaten tot
aan de ruïnes van het Kasteel van Devin.
In de namiddag varen we.
DAG 4 l KALOCSA
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: geleid bezoek aan De Poesta. In de
namiddag varen we naar Boedapest.
DAG 5 l BOEDAPEST
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Boedapest.
Gescheiden door de Donau, Buda en Pest,
reflecteren de facetten van de contrasterende
Hongaarse hoofdstad.

DYNAMISCH: geleid bezoek aan Boedapest per
fiets, doorheen de straten bewonderen we de
mooiste plaatsen van de stad.
Vrije namid da g of optione el (buiten de
pakketten): facultatief bezoek aan de Gellert
Baden.
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: folkloreavond in Boedapest.
‘s Nachts varen we naar Esztergom.

• De abdij van Melk(1), een pareltje
boven de Donau en de Wachau
• Bratislava(1) en haar paarse gevels uit
de 18de eeuw
• Wandeling(1) door de Kleine
Karpaten
• Boedapest(1) met de autocar of met
de fiets, een architecturaal pareltje
• De Hofburg(1), winterresidentie van
de keizerlijke familie
Muzikale tradities(1)
• Folkloristische avond in Boedapest
• Wenen door de ogen van de Wiener,
bezoek aan het Konzerthaus(2)
• Concert met Weense muziek
in Wenen

DAG 7 l WENEN
Voorgestelde facultatieve excursies:
KL A S S I EK : b e zo e k a a n h e t k a s te e l v a n
Schönbrunn.
DYNAMISCH: Beleef Wenen op z’n Weens,
kijk achter de schermen van het beroemde
Konzerthaus (2), gastheer van het symfonische
orkest van Wenen. Vervolgens kunt u genieten
van de beroemde Weense koffie en een gebakje.
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: in de namiddag, bezoek aan de
Hofburg en het museum van “Sissi”.
‘s Avonds, muziekconcert in Wenen (facultatief en
afhankelijk van de beschikbaarheid).
DAG 8 l WENEN
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

(3)

ALL IN
aan boord

DAG 6 l BOEDAPEST • ESZTERGOM
Vrije tijd in Esztergom. In de namiddag varen we.
Gala-avond.

Prijs per persoon
Data 2019

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

-

April: 9 • 16

1265 €

Eenpersoonskajuit

-

Juli: 1ste • 2 • 8 • 9 • 15 • 16
22 • 23 • 29 • 30
Augustus: 5 • 6 • 12 • 13 • 19
20 • 26 • 27
Mei: 6 • 13 • 14 • 20 • 21 • 27
Juni: 3 • 4 • 10 • 11 • 17 • 24
September: 2 • 3 • 9 • 10
16 • 17 • 23 • 24
Oktober: 1ste • 7 • 8 • 14

1880 €

Dubbele kajuit

1159 €

1355 €

Eenpersoonskajuit

1669 €

1970 €

Dubbele kajuit

1209 €

1419 €

Eenpersoonskajuit

1719 €

2034 €

120 €
160 €
160 €

160 €
200 €
200 €

Optie
Tussendek
Bovendek
Suite

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET

CROISI
CYCLO
CRUISE

& GASTRONOMIE

WANDEL
CRUISES

FAMILIE EN WANDELINGEN
CRUISE
CRUISES

Vanaf 1459 € /pers.

8-DAAGSE / 7-NACHTEN • REF. WBB_RANPP

Wandelcruise
CRUISE
MUZIEK
& WIJN
CRUISE de Donau
langsheen

Gedetailleerde programma zie blz. 177.

De Donau per fiets
CRUISE
CRUISE
MUZIEK langs
Ontdek
& GASTRONOMIE de mooiste
& WIJN fietsroutes
CRUISE
de Donau met al het comfort van een cruise.
Ontdek de Wachau-vallei, Esztergom,
Boedapest en Margaret-eiland..

KLASSIEKE pakket volgens het programma
Met Weens
muziekconcert
Zonder Weens
muziekconcert

285 €

401€

228

321€

€

DYNAMISCHE pakket volgens het programma

Culturele uitstap in een landschap tussen bergen,
kastelen en kloosters als kennismaking met de Donau.

CROISI CRUISE
WANDELEN FIETSTOCHTEN
FAMILIE
CRUISES
CRUISES
CYCLO 8-DAAGSE
/ 7-NACHTEN • REF. WBB_BIKPP

Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

Van 30/09 tot 7/10/2019

Met Weens
muziekconcert
Zonder Weens
muziekconcert

Van 27/05 tot 3/06/2019
Van 29/07 tot 5/08/2019
Van 9 tot 16/09/2019
Vanaf 1889 /pers.
€

Gedetailleerde programma zie blz. 183.
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313 €

439 €

256

359 €

€

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Het bezoek aan het Konzerthaus kan vervangen worden door
een bezoek aan de Wiener Musikverein of de opera indien er
voorstellingen zijn of het gebouw niet beschikbaar is.
(3)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.

Hoogtepunten
TISZAMEER

9-DAAGSE / 8-NACHTEN CRUISE • REF. BUT_PP/TBU_PP(2)

Van de Donau naar de Tisza,
het authentiek Hongarije
DAG 1 l BOEDAPEST
Inscheping om 18u in Boedapest. Welkomstdrank,
voorstelling van de bemanning. Avondmaal aan
boord. Vrije avond of facultatief bezoek aan het
verlichte Boedapest.
DAG 2 l BOEDAPEST • MOHACS
Facultatief geleid bezoek aan Boedapest.
‘s Namiddags facultatief geleid bezoek aan het
koninklijk kasteel van Gödöllo, het favoriete kasteel
van keizerin “Sissi”. Afvaart naar Mohacs.
DAG 3 l MOHACS • BEZDAN • NOVI SAD
Aankomst in Mohacs voor een facultatief bezoek
aan Pécs. In de namiddag varen we naar Novi Sad.
DAG 4 l NOVI SAD • TITEL • KANJIZA
Facultatieve excursie naar Novi Sad. Cruise op de
Tisza, de grote Hongaarse rivier. Avondanimatie
aan boord. We varen tot in Kanjiza.
DAG 5 l KANJIZA • SZEGED
Aankomst in Szeged, de “zonnige stad”, facultatief
geleid bezoek aan de stad, vrije namiddag en
avond.

DAG 6 l SZEGED • CSONGRAD • SZOLNOK
Vroeg in de ochtend vertrek naar Csongrad.
Uitstap naar Opusz taszer (gratis bezoek),
herdenkingspark voor de natuur-geschiedenis.
’s Namiddags varen we door het Groot Zuiders
Plateau. Vervolgens gaan we naar Szolnok.
Aankomst in de avond.
DAG 7 l SZOLNOK • TISZAFÜRED • Tiszameer
We varen tussen het meer en de rivier. Een klein
paradijs midden in het zogenaamde Alföldplateau,
de tweede grootste wateroppervlakte van het land.
Aankomst in Tiszafüred, facultatieve excursie naar
Hortobagy. Het is een van de grootste prairies, “De
Poesta” genaamd in Europa. Avondanimatie.
DAG 8 l TISZAFÜRED • TOKAJ
Afvaart ‘s morgens vroeg richting Tokaj. Facultatief
geleid bezoek aan Tokaj. Gala-avond.
DAG 9 l TOKAJ
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

• Ongerepte schoonheid,
authenticiteit en traditie in het
hart van een onaangetaste en
rustgevende natuur
• Het Opusztaszer, park waar
de nationale Hongaarse
geschiedenis leven komt
Onvergetelijke uitstapjes(1):
• Pécs, de betoverende charme
van Zuid-Hongarije
• Szeged, “zonnestad”
• Nationaal park Hortobagy,
de grootste steppe van CentraalEuropa
• Tokaj en haar wijnen, langs de
oevers van de Tisza en de Bodrog
ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019

4 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

Mei: 15 • 23 (2)

1439 €

2089 €

Optie
Bovendek
Transfer(3) luchthaven/haven/luchthaven

199 €
79 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

251€

353 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • de excursie naar Opusztaszer.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Vraag het gedetailleerde programma van de cruise ref. TBU.
(3)	Luchthaventransfer van Boedapest en Tokay haven naar de
luchthaven van Boedapest. Onze transfers zijn gegarandeerd
voor een minimum van 20 personen. Indien minder, privé
transfer, ons contacteren.

SZEGED, NOTRE-DAME KERK

TOKAJ

154

CENTRAAL-EUROPA

DE DONAU

Hoogtepunten
BALATONMEER , TIHANY

11-DAAGSE / 10-NACHTEN CRUISE • REF. DSA_PP/SDA_PP(2)

De Donau, de authentieke Sava
en het Balatonmeer
DAG 1 l BOEDAPEST
Inscheping om 18u. Welkomstdrankje, voorstelling
van de bemanning. Avondmaal aan boord en
afvaart van het schip.
DAG 2 l MOHACS • OSIJEK • Slavonië
We varen de grens over in Mohacs, voorbij Batina,
het natuurpark Kopacki Rit en we bereiken Osijek.
Facultatieve excursie naar het natuurpark Kopacki
Rit en naar Osijek.
DAG 3 l OSIJEK • VUKOVAR • ILOK • NOVI SAD
Afvaart van de cruise in de vroege ochtend
richting Vukovar. Het was één van de mooiste
stadjes in de vallei van de Donau, vandaag is het
eerder een ruïne. Vertrek voor de facultatieve
excursie in Vukovar en de middeleeuwse stad
Ilok. Voortzetting van de cruise in Ilok richting
Novi Sad. Facultatieve excursie naar Novi Sad.
Het is de multi-etnische hoofdstad van Vojvodine.
Terugkeer aan boord en voortzetting van de
cruise richting Belgrado.
DAG 4 l BELGRADO • SREMSKA MITROVICA
Facultatief geleid bezoek aan Belgrado. Terugkeer
aan boord en afvaart van de cruise naar Sremska
Mitrovica. We varen over de Sava door de vlakte
van Vojvodine, een waarlijke graanzolder voor
Servië en een mozaïek aan nationaliteiten.
DAG 5 l SREMSKA MITROVICA • BRCKO
Facultatieve excursie “door Vojvodine”: langs het
gehucht Iriski Venac liggen meer dan 16 orthodoxe
kloosters verspreid. Een unieke gelegenheid om
de Servische kunst te ontdekken, een mengeling
van byzantijnse stijlen en barokke architectuur.
Terugkeer aan boord en we varen naar Brcko.
Folkloreavond aan boord.
DAG 6 l BRCKO • SLAVONSKI BROD
Wandeling door Brcko. De wandelstraat met
de bouwwerken in de Oostenrijks-Hongaarse

architecturale traditie, we ontdekken de Ottomaanse
invloeden, een contrast met de zijstraten waar de
ruïnes van de laatste conflicten samengaan met
moderne gebouwen. Afvaart van het schip in de
richting van Slavonski Brod. De Sava vormt de grens
tussen Bosnië en Kroatië, we reizen door Slavonië,
een vruchtbare vlakte in Kroatië.
DAG 7 l SLAVONSKI BROD • JASENOVAC
We wandelen door Slavonski Brod. Ontdek de
kerk van de franciscanen en de citadel van Brod,
om het Oostenrijks-Hongaars Rijk te beschermen
tegen de Turkse aanvallen. Afvaart richting
Jasenovac. Avondanimatie.
DAG 8 l JASENOVAC • SISAK
Vertrek voor de excursie naar het natuurpark
van Lonske Poljo (aangeboden): waar talrijke
trekvogels rusten als de Lonja buiten haar oevers
treedt. Terugkeer aan boord en afvaart van de
cruise naar Sisak.
DAG 9 l SISAK • Zagreb • SISAK
Facultatieve daguitstap naar Zagreb. De harmonie
tussen de architectuur en de groene ruimten
maakt van Zagreb een model van ideale stad.
Terugkeer aan boord. Gala-diner.
DAG 10 l SISAK • Zagorje • Balatonmeer
Ontscheping en transfer per autocar naar Varazdin in
de provincie Zagorje. Bezoek aan de historische stad
Varazdin, een echt juweeltje van de barok. We reizen
door naar het Balatonmeer, een echte trekpleister
voor de Hongaren. Overnachting in 3* hotel.
DAG 11 l Balatonmeer • Boedapest
Ontbijt in het hotel. In de voormiddag, geleid
bezoek aan Tihany, een schiereiland van een
uitzonderlijke schoonheid en met een barokke
abdijkerk, vrije tijd. Vervolgens verlaten we het
Balatonmeer en vervoegen we Boedapest. Vrij
middagmaal. Einde van onze diensten.

• Inclusief uitbreiding met 2 dagen/
1 nacht aan het Balatonmeer
• Bezoek aan Varazdin en het
schiereiland Tihany
• Verblijf in een 3*-hotel in
Balatonfüred
Kennismaking met(1):
• Zagreb en Belgrado, contrasterende
hoofdsteden
• Het natuurpark van Kopacki Rit
• Osijek
• De middeleeuwse stad Ilok
• Novi Sad
• Het orthodoxe klooster van
Krusedol en Sremski Karlovci
ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019

4 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

April: 27
Mei: 5(2)

1469 €

2119 €

Optie

220 €

Bovendek
Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET

Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
REF. DSA
REF. SDA

244 €
295 €

343 €
415 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket”
aan boord blz. 266 • de transfer luchthaven/haven H/T
Boedapest D1 • de excursie aan het natuurpark Lonjske
Poljo • de folkloreavond in Brcko • de transfers per autocar
D10 en D11 • de begeleiding D10 en D11 • de geleide
bezoeken in Varazdin en Tihany • de lunch in Varazdin • het
verblijf in 3* hotel in Balatonfüred of omgeving.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	
Vraag het gedetailleerde programma van de cruise
REF. SDA, verschillend programma en excursiepakket.
De gesproken talen tijdens de excursies door de gids zijn enkel
Frans of Engels. Voor alle andere talen, moet dit op voorhand
aangevraagd en gereserveerd worden. Mogelijk mits toeslag
en afhankelijk van de beschikbaarheid.

ZAGREB
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BOEKAREST

12-DAAGSE / 11-NACHTEN CRUISE • REF. TUL/TUL_PP/LIT_PP(4)

Van de Zwarte Zee naar de Blauwe Donau
Langs de IJzeren Poort vanaf de Donaudelta
DAG 1 l Parijs • Constanta • TULCEA
Vlucht (3) Parijs/Constanta of Tulcea. Transfer (3)
en inscheping in Tulcea. Welkomstcocktail
en voorstelling van de bemanning. Diner en
folkloreavond aan boord.
DAG 2 l TULCEA • Donaudelta
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: de delta van de Donau, fauna en flora.
DYNAMISCH: de delta van de Donau per
speedboot. Een speciale combinatie van avontuur
en sensatie.
Cruise naar Oltenita. ‘s Nachts varen we.
DAG 3 l OLTENITA • GIURGIU • ROESE
Gezamenlijke facultatieve excursie voor
beide pakketten: geleid bezoek aan Boekarest,
Roemeense hoofdstad, een grote stijlmengeling:
de orthodoxe kerken, de landhuizen in Second
Empirestijl, de ondoordachte Stalinistische
architectuur uit de communistische periode en
het Parlementspaleis (buitenkant).
Terug aan boord in Giurgiu. Cruise naar Roese,
één van de grootste havens van Bulgarije.
Folkloreavond aan boord.

DAG 4 l ROESE
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: bezoek aan Roese. Een stad met
uitstraling dankzij haar brede lanen, grote pleinen
en prachtige gebouwen die hulde brengen aan
de zogenaamde nationale renaissance. Terugkeer
aan boord en we doorkruisen twee landen:
Roemenië en Bulgarije.
DAG 5 l DOORVAART LANGS DE BEROEMDE
IJZEREN POORT
Cruisedag op de Donau. We varen voorbij
Roemenië, Bulgarije en Servië. In de namiddag
leidt de beroemde IJzeren Poort ons naar de
Donaukloven tussen de Karpaten en de Balkan.
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.
DAG 6 l BELGRADO • NOVI SAD
Aankomst in Belgrado. Voorgestelde facultatieve
excursies:
KLASSIEK: bezoeken we de Servische hoofdstad.
Belgrado verrast u met haar culturele en
patrimoniale rijkdom.
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DYNAMISCH: bezoek aan Belgrado per fiets.
We doorkruisen de straten van de stad,op
ontdekking van haar geschiedenis sinds de
Tweede Wereldoorlog tot vandaag.
Terug aan boord. Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: bezoek aan Novi
Sad. Terug aan boord en navigatie naar Mohacs.
DAG 7 l BEZDAN • MOHACS • KALOCSA
We zetten onze route voort langs Kroatië en
Servië, we komen aan in Mohacs.
In de namiddag, gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: De Poesta. Terug
aan boord in Kalocsa. Cruise naar Boedapest.
Hongaarse thema-avond aan boord. We varen
‘s nachts.
DAG 8 l BOEDAPEST
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Boedapest.
Gescheiden door de Donau, Buda en Pest,
reflecteren de facetten van de contrasterende
Hongaarse hoofdstad.
DYNAMISCH: geleid bezoek aan Boedapest per
fiets, doorheen de straten bewonderen we de
mooiste plaatsen van de stad.

CENTRAAL-EUROPA

DE DONAU

Hoogtepunten
• Kennismaking met 6 landen
en hun culturele verscheidenheid
• Het indrukwekkende kloofdal,
de IJzeren Poort

ABDIJ VAN MELK

• De delta van de Donau(1), de grootste
en best bewaarde delta van Europa
• Boekarest(1), verbazende hoofdstad
van Roemenië
• Roese(1), stad met buitengewone
schatten
• Ontdekking van Belgrado(1),
met de autocar of met de fiets
• Novi Sad(1), parel van de Vojvodina
(6)

ALL IN
aan boord
Prijs ALL IN per persoon

Data 2019

4 ANKERS

5 ANKERS

Haven/
Met
Haven/
Met
haven (2) vervoer (3) haven (2) vervoer (3)

April: 25 (4)

Mei: 6 • 17(4) • 28
Juni: 7 • 8 (4)
Sept.: 8 (4) • 19
30 (4)
Oktober: 11
Juli: 15 • 26(4)
Augustus: 6
17(4) • 28

Dubbele kajuit

-

-

1879 € 2165 €

Eenpersoonskajuit

-

2869 € 3155 €

Dubbele kajuit

1935 € 2209 € 2145 € 2399 €
Eenpersoonskajuit

2791€ 3065 € 3135 € 3389 €
Dubbele kajuit

-

-

2025 € 2315 €

Eenpersoonskajuit

-

3015 € 3305 €

Optie
Tussendek

DONAUDELTA

Bovendek

In de namiddag, vrije tijd of optioneel (buiten
de pakketten): facultatief bezoek aan de Gellert
Baden. Terug aan boord en cruise naar Bratislava.
We varen ‘s nachts.
DAG 9 l BRATISLAVA
Aankomst in Bratislava. Voorgestelde facultatieve
excursies:

KLASSIEK: geleid bezoek aan de oude stad van
Bratislava met prachtige barokke paleizen, kerken
en gezellige pleintjes.
DYNAMISCH: wandeling in de Kleine Karpaten tot
aan de ruïnes van het Kasteel van Devin.
Terug aan boord. Cruise naar Wenen.
DAG 10 l WENEN
Voorgestelde facultatieve excursies:
KL A S S I EK : b e zo e k a a n h e t k a s te e l v a n
Schönbrunn, zomerverblijf van de keizerlijke
familie en panoramisch bezoek aan Wenen.
DYNAMISCH: beleef Wenen op z’n Weens,
kijk achter de schermen van het beroemde
Konzerthaus (5), gastheer van het symfonische
orkest van Wenen. Vervolgens kunt u genieten
van de beroemde Weense koffie en een gebakje
Terug aan boord. Vrije namiddag. Optioneel
(buiten de pakketten): facultatieve wandeling
met paard en kar.
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: muziekconcert in Wenen (facultatief
en afhankelijk van de beschikbaarheid).
We varen ‘s nachts naar Melk.
DAG 11 l MELK
Aankomst in Melk. Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: bezoek aan de
abdij van Melk, spiritueel en cultureel. Er wonen
al sinds 900 jaar Benedictijnse monniken. In de
namiddag varen we naar Linz. Gala-avond. ‘s
Nachts varen we.
DAG 12 l LINZ • München
Ontbijtbuffet aan boord. Aankomst in Linz.
Ontscheping om 9u. Vertrek per autocar(3) naar
München. Einde van onze diensten.
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180 €
240 €

240 €
300 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
REF. TUL Met Weens
muziekconcert
REF. TUL Zonder Weens
muziekconcert
REF. LIT Met Weens
muziekconcert
REF. LIT Zonder Weens
muziekconcert

358 €

504 €

301€

424 €

446

€

626 €

389

€

546 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
REF. TUL Met Weens
429 €
608 €
muziekconcert
REF. TUL Zonder Weens
€
372
528 €
muziekconcert
REF. LIT Met Weens
€
510
716 €
muziekconcert
REF. LIT Zonder Weens
453 €
636 €
muziekconcert
Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • de heenvlucht(3) Parijs/Constanta of Tulcea
• de luchthaventaksen(3) (59 € - tarief 2018) • de transfer(3)
luchthaven/haven • de transfer(3) autocar Linz/München •
de folkloreavonden in Roese en Tulcea.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Formule haven/haven: inscheping in Tulcea D1 om 18u en
ontscheping in Linz D12 om 9u. Beperkte plaatsen.
(3)	Formule met vlucht Parijs/Constanta of Tulcea en transfer
autocar Linz/München. Voor meer details, gelieve u te wenden
naar vervoer informatie pagina’s 270 tot 272.
(4)	Vraag het gedetailleerde programma van de cruise, ref. LIT,
verschillende reisweg en excursiepakket en alleen mogelijk in
haven/haven.
(5)	Het bezoek aan het Konzerthaus kan vervangen worden door
een bezoek aan de Wiener Musikverein of de opera indien er
voorstellingen zijn of het gebouw niet beschikbaar is.
(6)	
Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te
bevestigen op basis van de datum van uw cruise.

NÜRNBERG

13-DAAGSE / 12-NACHTEN CRUISE • REF. SBU/SBU_PP/BUS(4)/BUS_PP(4)

Van Straatsburg naar Boedapest,
per Trans-Europese cruise
DAG 1 l STRAATSBURG
Trein (2) van Brussel naar Straatsburg mogelijk.
Inscheping om 18u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstdrank. Cruise naar Mainz.
DAG 2 l MAINZ • FRANKFURT
Ontdekking van Mainz. Cruise naar Frankfurt. ‘s
Namiddags, voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: bezoek aan Frankfurt.
DYNAMISCH: uitkijktoren en beklimming van de
Main Toren.
Terugkeer aan boord. Cruise naar Miltenberg.

DAG 4 l WERTHEIM • WÜRZBURG • KITZINGEN
In de voormiddag varen we naar Karlstad. Vertrek
met autocar naar Würzburg. Gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
bezoek aan Würzburg en de residentie, vroegere
verblijfplaats van de prinsbisschoppen. We varen
verder tot in Kitzingen. Animatieavond.
DAG 5 l KITZINGEN • Rothenburg • BAMBERG
Cruise naar Volkach. Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: bezoek aan
Rothenburg, een must op de Romantische Route.

DAG 6 l BAMBERG • NÜRNBERG
MÜHLHAUSEN
In de voormiddag varen we op het kanaal RijnMain-Donau. Aankomst in Nürnberg.
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: bezoek aan Nürnberg en degustatie van
de beroemde peperkoek, delicatesse van de stad.
Terugkeer aan boord en cruise naar Mülhausen.
Animatieavond.
DAG 7 l MÜHLHAUSEN • REGENSBURG
N a v i g a t i e n a a r Ke l h e i m . G e z a m e n l i j ke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
bezoek aan Regensburg en beklimming van
het beroemde Walhalla monument, imposante
marmeren tempel in het midden van de Donau.
Terugkeer aan boord in Regensburg.

DAG 3 l MILTENBERG • WERTHEIM
‘s Morgens vroeg, ontdekking aan Miltenberg
met onze animatrice. In de namiddag varen
we tot Wertheim. Aankomst aan het einde van
de namiddag. Persoonlijke kennismaking met
Wertheim.

158
FRANKFURT

De stad heeft haar authenticiteit behouden. In de
namiddag varen we naar Bamberg.

CENTRAAL-EUROPA

DE DONAU

Hoogtepunten
WENEN

• De Rijn, de Main en de Donau
in één enkele cruise
• Niet te missen voor liefhebbers
van geschiedenis en cultuur
• Schilderachtige middeleeuwse
wijken in beroemde keizerlijke
en koninklijke hoofdsteden
• Frankfurt(1), tussen traditie
en moderniteit
• Op ontdekking (1) door charmante,
stenen steden: Rothenburg,
Nürnberg en Regensburg
• Authentiek Wenen(1)
• Boedapest(1), buitengewoon
en romantisch
(6)

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon

Data 2019

4 ANKERS
Haven/haven (3)
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

April: 15 • 25

1555 €

2335 €

Mei: 11 • 31
September: 30 (4)
Oktober: 14 (4)

1699 €

2479 €

(4)

ROTHENBURG

DAG 8 l REGENSBURG • PASSAU
In de voormiddag varen we. Ontdekking van
Passau met onze animatrice. Terugkeer aan boord
en cruise naar Engelhartszell. Animatieavond.
DAG 9 l PASSAU • MELK • WENEN
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: s’ Morgens, bezoek aan de abdij van
Melk. Vrjie tijd in Dürnstein en cruise naar Wenen. ‘s
Avonds, gezamenlijke facultatieve excursie voor
beide pakketten: Wenen by night.
DAG 10 l WENEN • ESZTERGOM
Voorgestelde facultatieve excursies:
KL A S S I EK : b e zo e k a a n h e t k a s te e l v a n
Schönbrunn, zomerverblijf van de keizerlijke
familie en panoramisch bezoek aan Wenen.
DYNAMISCH: beleef Wenen op z’n Weens,
kijk achter de schermen van het beroemde
Konzerthaus (5), gastheer van het symfonische
orkest van Wenen. Vervolgens kunt u genieten
van de beroemde Weense koffie en een gebakje.
Vrije namiddag. Optioneel (buiten de pakketten):
facultatieve wandeling met paard en kar. Cruise
naar Esztergom. Gala-avond.
DAG 11 l ESZTERGOM • BOEDAPEST
Vrij bezoek aan Esztergom. Gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
geleid bezoek aan Boedapest by night.
DAG 12 l BOEDAPEST
Voorgestelde facultatieve excursies:

KLASSIEK: geleid bezoek aan Boedapest.
DYNAMISCH: geleid bezoek aan Boedapest per
fiets, doorheen de straten bewonderen we de
mooiste plaatsen van de stad.
In de namiddag, vrije tijd of optioneel (buiten
de pakketten): facultatief bezoek aan de Gellert
Baden. ’s Avonds, gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: folkloreavond
in Boedapest.
DAG 13 l BOEDAPEST
Ontbijtbuffet aan boord en ontscheping om 9u.
Transfer (2) naar het luchthaven van Boedapest
mogelijk en terugvlucht(2) naar Brussel. Einde van
onze diensten.

CIRCUIT-CRUISE
14-DAAGSE / 13-NACHTEN

Van 15 tot 28 april 2019 • REF. SBZ
Van 25 april tot 8 mei 2019 • REF. SBZ
Van 30 mei tot 12 juni 2019 • REF. ZBU

(4)

Formule met vervoer
Inbegrepen: • een extra dag
• een overnachting in Salzburg
(of omgeving)
• het geleide bezoek van Salzburg
Inbegrepen: de transfer per autocar,
een overnachting in Salzburg (of omgeving)
en de Trans-Europese cruise
€

vanaf 1729 /pers.

Vraag het gedetailleerd programma.
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Optie
Tussendek
Bovendek
Suite

195 €
260 €
260 €

Rechtstreekse trein(2) naar Straatsburg mogelijk
en terugvlucht Boedapest/Brussel.
Prijzen en informatie : gelieve ons te raadplegen
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
REF. SBU
REF. BUS Met Weens
muziekconcert
REF. BUS Zonder Weens
muziekconcert

356 €
454 €

499 €
637€

397€

557€

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
REF. SBU
REF. BUS Met Weens
muziekconcert
REF. BUS Zonder Weens
muziekconcert

387€
485 €

542 €
680 €

428 €

600 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Trein Brussel/Straatsburg en vlucht Boedapest/Brussel. Op
aanvraag.
(3)	Formule haven/haven: inscheping in Straatburg D1 om 18u
en ontscheping in Boedapest D13 om 9u. Beperkte plaatsen.
(4)	
Vraag het gedetailleerd programma aan van de cruise,
ref. BUS/ZBU, omgekeerde richting, verschil in reisweg en
excursiepakket.
(5)	Het bezoek aan het Konzerthaus kan vervangen worden door
een bezoek aan de Wiener Musikverein of de opera indien er
voorstellingen zijn of het gebouw niet beschikbaar is.
(6)	
Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te
bevestigen op basis van de datum van uw cruise.

Hoogtepunten
BOEDAPEST

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. BTU/BTU_PP

Boedapest en de IJzeren Poort
DAG 1 l BOEDAPEST
Vlucht(3) Brussel/Boedapest mogelijk. Inscheping
om 18u. Welkomstcocktail en voorstelling van
de bemanning. Cruise richting Mohacs. Diner en
animatieavond aan boord. We varen ‘s nachts.
DAG 2 l MOHACS • OSIJEK • BELGRADO
In de voormiddag varen we. Facultatieve
excursie van Osijek. Navigatie naar Belgrado.
Animatieavond.
DAG 3 l BELGRADO • ORSOVA
Facultatief bezoek aan Belgrado, die een
id e ntiteit o nt wikke l d e d o o rdro n g e n van
Oostenrijks-Hongaarse, Ottomaanse en Slavische
invloeden. Facultatieve transfer per bus naar het
stadscentrum (te boeken en te betalen aan boord).
Servische folkloreavond aan boord. Cruise naar
Orsova.
DAG 4 l ORSOVA • De IJzeren Poort
NOVI SAD
Facultatieve bezoek aan Orsova en “De Baden
van Hercules en Orsova”, één van de oudste
kuuroorden in Europa, gebouwd door de
Romeinen in de tweede eeuw na Christus. Cruise
naar de IJzeren Poort. Gala-avond. ‘s Nachts varen
we naar Novi Sad.

DAG 5 l NOVI SAD • ILOK • MOHACS
Aankomst in Novi Sad in de vroege voormiddag.
Facultatieve excursie naar het orthodoxe klooster
van Krusedol en Novi Sad. Cruise naar Ilok.
Facultatieve excursie naar de middeleeuwse stad.
Cruise naar Mohacs. Animatieavond. ‘s Nachts
varen we.
DAG 6 l MOHACS • KALOCSA
Facultatieve bezoek aan Pécs. Deze 2000 jaar
oude stad is een ware parel. In de namiddag varen
we. Facultatief bezoek aan De Poesta.
Terugkeer aan boord. Cruise naar Boedapest.
‘s Nachts varen we.
DAG 7 l BOEDAPEST
Facultatieve bezoek aan Boedapest. Boeda en
Pest tonen u de contrasten in de Hongaarse
hoofdstad. Facultatief bezoek aan het kasteel
van Gödöllö of vrije tijd. Facultatief bezoek aan
Boedapest by night.
DAG 8 l BOEDAPEST
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Terugvlucht (3) mogelijk naar Brussel. Einde van
onze diensten.

• Kennismaking met de Hongaarse,
Kroatische, Roemeense en
Servische culturen
• De adembenemende pracht van
de IJzeren Poort, het kloofdal van
de Donau tussen de Karpaten
en de Balkan
• Osijek(1) en de indrukwekkende
Sint-Pieters- en Sint-Paulkathedraal
• Belgrado(1), betoverende “witte
stad” met een unieke architectuur
• Novi Sad(1), parel van Vojvodina
• Pécs(1), de betoverende charme
van Zuid-Hongarije
(4)

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Data 2019

4 ANKERS
Haven/haven (2)
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

Mei: 7
September: 5

1219 €

1788 €

Augustus: 13

1159 €

1728 €

Optie

120 €
160 €

Tussendek
Bovendek

Mogelijkheid vertrek(3) van Brussel:
prijzen en informatie : gelieve ons te raadplegen.
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

294 €

412 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • de folkloreavond in Belgrado.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Formule haven/haven: inscheping in Boedapest D1 om 18u
en ontscheping in Boedapest D8 om 9u. Beperkte plaatsen.
(3)	Vlucht vanuit Brussel, exclusief transfer luchthaven/haven/
luchthaven : gelieve ons te contacteren.
(4)	
Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te
bevestigen op basis van de datum van uw cruise.

IJZEREN POORT
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CENTRAAL-EUROPA

DE DONAU

Hoogtepunten
DONAUDELTA

9-DAAGSE / 8-NACHTEN CRUISE • REF. TBD/TBD_PP/BUE(4)/BUE_PP(4)

De Donau, zijn delta
en het Balkanse schiereiland
DAG 1 l Parijs • Constanta • TULCEA
Vlucht(3) Parijs/Constanta of Tulcea. Transfer(3) en
inscheping in Tulcea om 18u. Welkomstcocktail.
Voorstelling van de bemanning. Diner en folklore
avond aan boord.
DAG 2 l TULCEA • SULINA • KRISAN
Cruis e n aar S ulin a . A an ko m s t in Kris an .
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: excursie naar de Donaudelta, de flora
en de fauna.
DYNAMISCH: de Donaudelta per speedboot. Een
waar avontuur vol spanning en sensatie.
In de namiddag varen we naar Oltenita.
DAG 3 l OLTENITA
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: dagexcursie in Boekarest, Roemeense
hoofdstad, smeltkroes van stijlen: orthodoxe kerken,
herenhuizen, Paleis van het Parlement (buitenkant).
Terugkeer aan boord in Roese.
DAG 4 l ROESE (Bulgarije)
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide
pakketten: dagexcursie aan Veliko Tarnovo en Arbanassi.
Lunch in een restaurant. Folkloreavond aan boord.
DAG 5 l ROESE
Gezamenlijke facultatieve excursie voor
beide pakketten: dagexcursie in Roese. Een
stad met uitstraling dankzij haar brede lanen,
grote pleinen en prachtige gebouwen die
hulde brengen aan de zogenaamde nationale
re n ais s an ce . In d e nami d da g v a re n we .

DAG 6 l DE IJZEREN POORT
We varen de hele dag.
DAG 7 l BELGRADO • NOVI SAD
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Belgrado, die u zal
verrassen met haar rijke cultuur en patrimonium.
DYNAMISCH: geleid bezoek aan Belgrado per
fiets. U zal er de geschiedenis ontdekken sinds
WOII tot vandaag.
In de namiddag, gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: excursie naar
Novi Sad en bezoek aan het orthodoxe klooster
van Krusedol. Cruise naar Osijek.
DAG 8 l OSIJEK • MOHÁCS
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: geleid bezoek aan Osijek.
DYNAMISCH: geleid bezoek aan Osijek per fiets,
doorheen de verkeersvrije wijk zal u een prachtige
collectie zien van smalle straatjes uit de 18de eeuw
in een barokke stijl.
In de namiddag varen we. Gala-avond.
‘s Nachts varen we.
DAG 9 l BOEDAPEST • Parijs
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u..
Transfer (3) per autocar naar de luchthaven van
Boedapest. Vlucht(3) voor Parijs. Einde van onze
diensten.

• Een volledige cruise over de
Donau, langs haar geschiedenis,
fascinerende cultuur en
betoverende landschappen
• Boekarest(1), verbazende
hoofdstad van Roemenië
• Authentiek Bulgarije(1) met Veliko
Tarnovo en de betoverende stad
Roese
• Culturele en architecturale
rijkdommen van Servië(1):
Belgrado en Novi Sad
• Het orthodoxe klooster
van Krusedol(1)
(5)

ALL IN
aan boord
Prijs ALL IN per persoon
Data 2019

4 ANKERS
Haven/
haven (2)

Mei: 14 (4) • 22
30 (4)
Juni: 19
Juli: 7(4) • 28(4)
Augustus:
5 • 20(4) • 28

5 ANKERS

Met
Met
vlucht Haven/ vlucht
van
haven (2)
van
Parijs (3)
Parijs (3)
Dubbele kajuit

1365 € 1815 € 1565 € 2015 €
Eenpersoonskajuit

2020 € 2470 € 2314 € 2764 €
Dubbele kajuit

1319 € 1765 €

1519 € 1959 €

Eenpersoonskajuit

1974 € 2420 € 2268 € 2708 €

Optie
Tussendek
Bovendek

135 €
180 €

180 €
225 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
REF. TBD
REF. BUE

229 €
246 €

321€
346 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
REF. TBD
REF. BUE

291€
308 €

408 €
433 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket”
aan boord blz. 266 • de transfer(3) luchthaven/haven/
luchthaven • de vlucht(3) Parijs/Constanta of Tulcea en
Boedapest/Parijs • de luchthaven-taksen(3) (99 € - tarief
2018) • de folkloreavonden in Tulcea en Roese.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.

NOVI SAD
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(1) Facultatieve excursies.
(2)	Formule haven/haven: inscheping in Tulcea D1 om 18u en
ontscheping in Boedapest D9 om 9u. Beperkte plaatsen.
(3)	Vlucht van Parijs, Voor meer details, gelieve u te wenden
naar vervoer informatie pagina’s 270 tot 272.
(4)	Vraag het gedetailleerde programma van de cruise, ref. BUE,
andere programma en excursiepakket.
(5)	
Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te
bevestigen op basis van de datum van uw cruise.

Onze excursies in Centraal-Europa
“EXCURSIEPAKKET”: reserveer het pakket gelijktijdig met uw cruise en geniet van 5% korting. Uitsluitend van toepassing bij het boeken van uw cruise.
Enkel mits reservatie op voorhand.
U hebt de keuze uit volgende excursiepakketten:
• HET “KLASSIEKE” PAKKET: voor een ontdekking gericht op cultuur, architectuur en geschiedenis.
• HET “DYNAMISCHE” PAKKET: originele wandelingen, speciale bezoeken, proeverijen van producten.

KLASSIEKE EXCURSIES

ABDIJ VAN MELK
Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 34 €
• bij reservatie aan boord: 46 €
DUUR: 1u45.
Vertrek met autocar in het gezelschap
van de animatrice van het schip naar de
Abdij van Melk. De abdij kijkt uit over de
Donau en herbergt al meer dan 900 jaar
de monniken van de Benedictijner orde.
U ziet er verschillende ruimtes die werden
ingericht met architectuur, klank en licht
of verschillende media. U bezoekt ook
de bibliotheek en de marmeren zaal.
Betreft de cruises ref. BAV / BUC / BUM /
BUS / BUZ / LIT / MUB / PAC / PAV / PGA /
PPU / PUC / SBU / SBZ / TUL / WBB / ZBU /
(INBEGREPEN voor ref. WBB_RAN).

BADEN VAN HERCULES
EN ORSOVA

BELGRADO

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 31 €
• bij reservatie aan boord: 41 €
DUUR: 4u.
Vertrek per bus naar de badplaats BaileHerculane. Panoramische tocht. Vrije tijd
in de stad, een van de oudste kuuroorden
van Europa dat werd gebouwd door de
Romeinen in de tweede eeuw na Christus.
Volgens de legende had de machtige
Hercules na het baden in de thermale
waterbronnen zijn krachten zien toenemen.
Een andere legende vertelt dat hier de plek
was waar Hercules Medusa had verslagen
nadat hij zich in de wonderbaarlijke wateren
had gebaad. Koffiepauze en verder naar
Orsova. U bezoekt de rooms-katholieke
kathedraal van Orsova, in een nonconformistische stijl, waarvan het interieur
in aquarel geschilderd is door kunstenaar
Gabriel Popa.

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 26 €
• bij reservatie aan boord: 34 €
DUUR: 4u.
Ve r t re k p e r a u to c a r vo o r e e n
kennismaking met de hoofdstad van
Servië. Het bezoek begint met een geleide
rondrit door de stad waarbij u onder meer
het theater en het nationaal museum, het
paleis van het parlement van Servië en
het voormalige Koninklijke paleis ziet...
U houdt halt om de tempel van St Sava
te bezoeken. Daarna leiden uw gidsen
u rond in het park van Kalemegdan, het
grootste en mooiste van Belgrado waarin
het fort van Belgrado ligt boven het punt
waar de Donau en de Sava samenvloeien.
We stappen terug in de autocar.

BELGRADO,
folkloristische avond
Prijs (vervoer + gids + ontbijt +
folklorische avond):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 34 €
• bij reservatie aan boord: 46 €
DUUR: 2u30.
Vertrek met autocar naar Belgrado voor
een folkloristische avond. Na de show gaat
u terug naar de autocar om te rijden naar
de wijk Skadarlija, een Boheemse wijk die
ook het “Servische Montmartre” wordt
genoemd. U neemt er een verfrissing in
een cafeetje en geniet er van de lokale
specialiteiten in een warme atmosfeer
onder begeleiding van de muziek van
de muzikanten.
Betreft de cruise ref. LIT.

Betreft de cruises ref. BTU / BUE / DSA / LIT /
SDA / TBD / TUL.

Betreft de cruise ref. BTU.

BOEDAPEST “BY NIGHT”
Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 21 €
• bij reservatie aan boord: 28 €
DUUR: 2u.
In het gezelschap van uw gidsen gaat
u met autocar om kennis te maken
met Boedapest en zijn monumenten
by night. U vertrekt eerst in de richting
van het kasteel of de citadel voor een
adembenemend zicht op de stad. U
ziet dan het beroemde Parlement en
de beroemde Kettingbrug. U rijdt verder
met de autocar naar het plein van de
Helden, u wandelt door de tuinen van
het kasteel van Vajdahunyad. Daarna
rijd u langsheen de Donau en kan u van
het zicht genieten op Buda, het kasteel
en het vissersbastion.
Betreft de cruises ref. BTU / BUT / MUB /
PAC / PGA / PUC / SBU / SBZ / TBU.

BOEDAPEST,
folkloristische avond
Prijs (vervoer + spektakel):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 32 €
• bij reservatie aan boord: 42 €
DUUR: 2u.
Ve r t r e k m e t d e a u t o c a r i n h e t
gezelschap van uw gidsen naar een
theater in het stadscentrum om er het
Hongaarse folkloristische spektakel
bij te wonen. Op het meeslepende
ritme van de zigeunermuziek wordt
u ondergedompeld in de Hongaarse
folklore en maakt u kennis met de tradities
van dit mooie land.
Betreft de cruises ref. BAV / BUC / BUM /
BUS / BUZ / LIT / MUB / PAC / PGA / PUC /
SBU / SBZ / WBB / WBB_BIK / ZBU /
(INBEGREPEN voor ref. WBB_RAN).

BOEDAPEST

BOEKAREST (halve dag)

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 21 €
• bij reservatie aan boord: 28 €
DUUR: 4u.
Eerst gaat het richting Boeda, langs de
beroemde Kettingbrug en u bereikt de
kasteelwijk. U wandelt in de kasteelwijk naar
het vissersbastion. Achter het bastion ziet
u de Sint-Mattheuskerk, de oudste van de
stad, in 1015 gesticht door Sint-Etienne. Daar
vond onder meer de kroning plaats van
Franz Joseph en “Sissi”. U keert terug naar
de autocar die u brengt naar de vlaktes van
Pest. U ontdekt er onder meer het plein van
de Helden. U komt voorbij de beroemde
baden van Széchenyi; de dierentuin;
het kasteel Vajdahunyad... U neemt de
beroemde Andrassy-laan en komt voorbij
de Basiliek van Sint-Etienne. U kunt er het
beroemde Parlement bewonderen dat
boven de Donau uitsteekt.

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 27 €
• bij reservatie aan boord: 36 €
DUUR: 5u15.
Vertrek met de autocar in Giurgiu. In het
gezelschap van de gidsen vertrekt u naar
de Roemeense hoofdstad Boekarest.
Rondrit in de stad. Vervolgens komt u met
de autocar aan het openluchtmuseum
van Boekarest, een echt dorpje in de
stad waar u de leefgewoontes kunt
zien van de verschillende streken van
Roemenië en hun ambachten. Het
bezoek eindigt met een fotostop aan
het Parlement, een enorme marmeren
constructie in neoklassieke stijl gepland
door Ceausescu, en daarna brengt u een
bezoek aan de orthodoxe kerk van de
Patriarchen.

Betreft de cruises ref. BAV / BTU / BUC /
BUM / BUS / BUT / BUZ / LIT / MUB / PAC /
PAV / PGA / PPU / PUC / SBU / SBZ / TBU /
TUL / VBV / WBB / ZBU / (INBEGREPEN voor
ref. WBB_RAN).
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Betreft de cruise ref. BUE.

CENTRAAL-EUROPA

DE DONAU

BOEKAREST (dag)

BRATISLAVA

Prijs (vervoer + gids + middagmaal):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 39 €
• bij reservatie aan boord: 52 €
DUUR: 9u.
Rondrit in de stad. U rijdt met de
autocar naar het restaurant voor uw
lunch, u proeft er typische Roemeense
gerechten en geniet ondertussen van
een folkloristische muziek- en dansshow.
Na de lunch komt u met de autocar aan
het openluchtmuseum van Boekarest.
Het bezoek eindigt met een fotostop
aan het Parlement.

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 23 €
• bij reservatie aan boord: 31 €
DUUR: 3u.
Panoramisch bezoek aan de stad die u tot
het kasteel van Bratislava uit 1811 brengt.
In de oude stad liggen de belangrijkste
historische monumenten. De autocar
brengt u tot het begin van de oude stad,
waar u de rest van het bezoek te voet
aflegt. U bereikt de oude stad via de
Michielspoort, de enige poort die nog
overblijft uit de middeleeuwen. Daarna
gaat u naar het centrale plein, omringd
door elegante gebouwen. Verder wordt
het plein gedomineerd door het oude
stadhuis van Bratislava. U vervolgt het
bezoek met het paleis dat in 1781 werd
gebouwd door aartsbisschop Jozef
Bathyány. Vrije tijd.

Betreft de cruises ref. LIT / TBD / TUL.

Betreft de cruises ref. BAV / BUC / BUM /
BUZ / LIT / PAV / PPU / PUC / TUL / VBV /
WBB / (INBEGREPEN voor ref. WBB_RAN).

CONCERT MET WEENSE
MUZIEK
Prijs (vervoer + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 60 €
• bij reservatie aan boord: 80 €
DUUR: 2u30.
Vertrek met de autocar in het gezelschap
van een animatrice van het schip naar
paleis Auersperg of het paleis van de
Beurs voor een Weens concert. Het
eerste deel van het concert wordt gewijd
aan enkele composities van Mozart en
het tweede deel aan Strauss. Het orkest
bestaat uit vier tot acht muzikanten, twee
zangers en twee dansers, die u een
aangename tijd zullen bezorgen. In de
pauze wordt u een glaasje aangeboden
(fruitsap of Oostenrijkse schuimwijn*).
Betreft de cruises ref. BAV / BUC / BUM /
BUS / BUZ / LIT / TUL / WBB /
WBB_BIK / WBB_RAN /ZBU.

CONSTANTA
Prijs (vervoer + gids + inkom +
degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 39 €
• bij reservatie aan boord: 52 €
DUUR: 9u15.
Vertrek met autocar in de richting van de
Zwarte Zee tot Constanta, in de 7de eeuw
VC gesticht door de Grieken. Vandaag
is het de 2de belangrijkste haven aan
de Zwarte Zee na Istanboel. U vertrekt
naar het museum van Geschiedenis
en Archeologie. Verder ziet u een
architecturaal allegaartje met onder meer
de grote Romaanse moskee (buitenkant)
en de orthodoxe kerk (binnenkant). De
kustwandeling toont u de vloten en
neemt u mee naar het majestueuze
casino (buitenkant). Lunch in een lokaal
restaurant. We gaan verder naar Murfatlar,
waar de beste wijn van Roemenië wordt
gemaakt. Dit wijndomein van meer dan
4000 ha is het grootste van Europa.
Degustatie* in een kelder.
Betreft de cruise ref. BUE.

DE HOFBURG

DEGUSTATIE VAN TOKAJ

DELTA VAN DE DONAU

DOOR VOIVODINA

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 43 €
• bij reservatie aan boord: 58 €
DUUR: 3u.
Vertrek met de autocar om naar de
Hofburg te gaan. De Hofburg was
gedurende bijna 600 jaar lang het
winterverblijf van de Habsburgers.
Tijdens hun heerschappij verbouwden
ze een kleine burcht uit de 13de eeuw tot
een enorm en prachtig paleis. Vandaag
huisvesten de gebouwen voornamelijk
musea en de tuinen. Via de keizerlijke
trap bereikt u het “Sissi-museum”.
Daarna bezoekt u de vertrekken van de
keizerin, met haar salon, haar badkamer
en sportruimte...

Prijs (vervoer + gids + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 39 €
• bij reservatie aan boord: 52 €
DUUR: 3u30.
U vertrekt met de autocar in de richting
van de wijnstreek van Tokaj naar het
domein Hetszölö, dat als het mooiste van
Tokaj wordt beschouwd. Na aankomst in
de wijngaard wordt u onthaald door een
wijnkenner die u kennis laat maken met
de wijngaard en u vertelt over het belang
en de geschiedenis ervan. Uitstap naar
het stadscentrum van Tokaj. Daarna gaat
u naar de historische Rakoczi-kelders,
waar de degustatie plaatsvindt. Ze
werden aan het begin van de 15de eeuw
gebouwd en waren de eigendom van
koningen, prinsen en generaals. U kunt
proeven* van 4 Tokaj-wijnen van droog
tot zoet met enkele “pogasca” (kleine
hartige brioches).

Prijs (gids + lokale boot):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 31 €
• bij reservatie aan boord: 41 €
DUUR: 4u.
U wandelt te voet naar de toeristische
boten voor het bezoek aan de Delta van
de Donau. U stapt in deze lokale boten
om de fauna en flora van deze biosfeer
te leren kennen in het gezelschap van
uw gidsen. De site maakt vandaag deel
uit van 300 internationale reservaten van
de biosfeer die door UNESCO werden
aangeduid om de impact van de mens
op het milieu te meten. Te voet terug
naar het schip.

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 39 €
• bij reservatie aan boord: 52 €
DUUR: 4u.
Vertrek met autocar om er de autonome
provincie van Voivodina te bezoeken.
Rond het gehucht Iriski Venca liggen meer
dan 16 orthodoxe kloosters verspreid, in
de Servische kunst die een combinatie
is van de Byzantijnse stijl en de barokke
architectuur. U bezoekt het orthodoxe
klooster van Krusedol, gesticht in de 16de
eeuw en versierd met prachtige schilderijen
uit de 18de eeuw. U ze het bezoek verder
in de richting van Sremski Karlovci, een
vreedzaam stadje. In de 17de eeuw groeide
de stad, eens de Turkse dreiging was
afgewend, uit tot het culturele centrum van
de Serven van het Oostenrijks-Hongaarse
rijk en zetel van het orthodoxe patriarchaat.
De culturele uitstraling van de stad gaat
verder met de oprichting van het eerste
Servische lyceum in de 17de eeuw en in
de 19 de eeuw met ontmoetingen met
de grote mannen. U wandelt in deze
romantische stad en u bezoekt er de
orthodoxe kathedraal Saborna Crkva die
vol schatten uit de Servische religieuze
kunst staat, een weerspiegeling van de
macht uit het verleden.

Betreft de cruises ref. BAV / BUC / BUM /
BUS / BUZ / PAV / PPU / PUC / WBB / ZBU /
(INBEGREPEN voor ref. WBB_RAN).

Beperkte plaatsen.

Betreft de cruises ref. BUE / LIT / TBD / TUL.

Betreft de cruises ref. BUT / TBU.

Betreft de cruises ref. SDA / DSA.
* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.
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DÜRNSTEIN

ILOK

KASTEEL VAN ARTSTETTEN

Prijs (vervoer + gids + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 48 €
• bij reservatie aan boord: 64 €
DUUR: 3u30.
U begint de excursie met een bezoek aan
de middeleeuwse stad Ilok. U krijgt ook
de gelegenheid om talrijke overblijfselen
te zien uit de Romeinse tijd evenals een
rijk patrimonium uit de Middeleeuwen:
de resten van de Sint-Pietersbasiliek (uit
de 13de eeuw) en de muren van het fort
gebouwd door Nikola Ilo ki (uit de 15de
eeuw). U bezoekt ook het historische
centrum, de kerk en het klooster van
Sint-Jan van Capistrano, die gebouwd
werden in de 14de eeuw door de hertog
van Ugrin en het Kasteel Odescalchi.
Degustatie van lokale producten.

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 47 €
• bij reservatie aan boord: 62 €
DUUR: 3u30.
Vertrek per autocar vanuit Melk. Het
kasteel deed gedurende lange tijd dienst
als zomerverblijf voor de keizerlijke familie.
Talrijke souvenirs, foto’s, meubelen en
objecten worden bewaard in het museum
dat gewijd is aan de laatste Habsburgers.
Zij herinneren aan het tijdperk, het leven
en de activiteiten van de aartshertog
Franz Ferdinand. U ontdekt tevens het
park van het kasteel, een ware mix van
unieke boomsoorten met elementen
die door de verschillende generaties
toegevoegd werden. Terugkeer aan
boord.

Betreft de cruises ref. BUT / TBU
(INBEGREPEN).

Betreft de cruises ref. BTU / DSA / SDA.

Betreft de cruise ref. PUC.

KASTEEL VAN GÖDÖLLÖ

KOPACKI RIT EN OSIJEK

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 37 €
• bij reservatie aan boord: 49 €
DUUR: 4u.
Vertrek met de autocar naar het kasteel
van Gödöllö één van de belangrijkste en
grootste Hongaarse barokke paleizen.
Het kasteel is vooral bekend omdat het
één van de lievelingsverblijven was van
keizerin “Sissi”. U bezoekt onder meer
de appartementen van de keizerin met
hun decoratie uit die tijd. U ontdekt de
kerk van het kasteel (achter glas), de
garderobe van Joseph I, de kroonzaal,
het kantoor van Franz Joseph... Terugkeer
per autocar.

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 49 €
• bij reservatie aan boord: 66 €
DUUR: 4u30.
In het gezelschap van uw gidsen begint
u met het bezoek aan Osijek. U bezoekt
eerst de stad met een beeld van de SintPieter-en-Pauluskerk. Daarna gaat u naar
de oude stad waar u een bezoek brengt
aan de burcht uit de 18de eeuw. Daarna
komt u op de grote markt aan met het
monument van de Heilige Drievuldigheid.
Tenslotte bereikt u het natuurpark van
Kopacki Ritt, gelegen nabij de monding
van de rivier de Drava en nabij de grens.
Dit is een van de grootste beschermde
moeraszones van Europa. U krijgt ook de
kans om enkele van de 260 vogelsoorten
te zien.

NOVI SAD
EN SREMSKI KARLOVCI

NOVI SAD met de klooster
van Krusedol

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 28 €
• bij reservatie aan boord: 38 €
DUUR: +/- 3u.
Vertrek met de autocar om kennis
te maken met de stad Novi Sad. De
autocar rijdt nu naar het dorpje Sremski
Karlovci waar u onder meer de SintNicolaaskathedraal ziet, gebouwd in een
typisch barokke stijl in 1758 en het eerste
lyceum van Servië van het einde van de
18de eeuw met een rijke bibliotheek met
ongeveer 18 000 boeken. U kunt één
van de meest bekende monumenten
van de stad bewonderen, de fontein
met de vier leeuwen, gebouwd in 1799.

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 28 €
• bij reservatie aan boord: 38 €
DUUR: 4u.
Vertrek per autocar van Belgrado of
Novi Sad. Bezoek aan het klooster van
Krusedol, gesitueerd in het bergachtige
gebied van Fruska Gora. Verder per
autocar naar Novi Sad. Bezoek te voet het
centrum. U zal de gelegenheid hebben
om een orthodoxe kerk te bezoeken,
verder naar het plein van de vrijheid, waar
het stadshuis zich bevindt. Daterend uit
1895. Daarna neemt u de autocar voor
een panoramische rondrit.

Prijs (vervoer) :
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 21 €
• bij reservatie aan boord: 28 €
DUUR: 3u.
Vertrek met autocar met uw gidsen.
Dürnstein is gekend om zijn kasteel
waar volgens de legende Richard
Leeuwenhart gevangen werd gehouden
door de hertog Leopold IV na hun geschil
tijdens de derde kruistocht en hij werd
bevrijd door zijn trouwe gezel Blondel.
Vrije tijd in het dorp om te proeven van
een Oostenrijkse wijn of van de lokale
specialiteit. U kunt door de straten van
deze middeleeuwse stad wandelen en
de abdij in barokke stijl bezoeken.
Betreft de cruises ref. BAV / BUC / BUM /
BUS / BUZ / ZBU / (INBEGREPEN voor ref.
WBB_RAN).

Betreft de cruises ref. BTU / BUT / PUC / TBU.

HERDENKINGSPARK
VAN OPUSZTASZER
(Vervoer + gids + inkom)
DUUR: 5u.
Ver trek met de autocar naar het
park van Ópusztaszer. Eerst gaat het
richting rotonde, met het beroemde
panoramische schilderij van Feszty, dat
met klank en licht toont hoe de eerste
Hongaren aankwamen op de vlakte van
de Karpaten met aan kop hun prins Arpad,
het hoofd van de Hongaarse stammen.
Daarna bezoekt u de tentoonstelling
met als thema “De mens en het bos”
in kroonvormige tenten. U ziet er ook
het etnografische openluchtmuseum
met typische boerderijen voor de
regio Szeged, een windmolen, een
basisschool, ... Vrije tijd. Terugkeer aan
boord met de autocar.

Betreft de cruises ref. DSA / SDA.

Betreft de cruises ref. BUE / BUT / DSA /
LIT / SDA / TBU / TUL.
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Betreft de cruise ref. TBD.

CENTRAAL-EUROPA

DE DONAU

NÜRNBERG

OSIJEK

PARK VAN HORTOBAGY

PARK VAN LONSKE POLJO

Prijs (vervoer + gids + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 39 €
• bij reservatie aan boord: 52 €
DUUR: 4u.
Panoramische rondrit per autocar om
monumenten te zien die zich buiten de
middeleeuwse stadsmuren bevinden:
de re chtbank van Nürnb erg , het
documentatiecentrum van het 3de Reich,
de tribune van Zeppelin, de kasteelwijk…
Alvorens we met onze gids de Marktplatz
bereiken, ontdekken we charmante
steegjes en mooie vakwerkhuizen: de
Schöne Brunnen, de Frauenkirche (van
buitenaf). Tijdens het bezoek zal u een
lokale specialiteit kunnen proeven die
in de stad heel gekend is: de befaamde
peperkoek van Nürnberg.

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 23 €
• bij reservatie aan boord: 31 €
DUUR: 2u.
Geleid bezoek aan Osijek, gelegen in het
oosten van de historische Kroatische
streek Slavonië. U bezoekt eerst de stad
met een beeld van de Sint-Pieter-enPauluskerk. Daarna gaat u naar de oude
stad waar u een bezoek brengt aan de
burcht uit de 18de eeuw, gebouwd tussen
1712 en 1721. Daarna komt u op de grote
markt aan met het monument van de
Heilige Drievuldigheid.

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 50 €
• bij reservatie aan boord: 67 €
DUUR: 4u30.
Tijdens dit bezoek maakt u kennis
met de bankenkarren, een pittoresk
vervoermiddel in de regio, De Poesta,
zijn verbazingwekkende landschappen
en zijn verrassende fauna. U ziet
onder meer, in de grootste steppe van
de wereld, de “raczka”-schapen met
gedraaide hoorns, varkens en grijze
runderen met lange hoorns, evenals
zeldzame vogelsoorten. Tijdens het
bezoek woont u een presentatie van de
regionale paardentradities bij en proeft u
van “palinka” (brandewijn* van pruimen),
“pogasca” (kleine hartige brioches) en
mineraalwater. Vrije tijd. Terug naar het
schip in Tiszafüred.

(Vervoer + gids + lokale boot)
DUUR: 4u.
Vertrek met de autocar vanuit Jasenovac
naar het natuurpark van Lonske Poljo,
waar u onder meer de trekvogels kunt
bewonderen. U bereikt Krapje. Daarna
gaat u naar het dorpje Cigoc waar u een
bezoek brengt aan een typische woning
met ooievaarsnest. Het bezoek eindigt
met een degustatie van lokale producten
in een authentieke boerderij van Slavonië.

Betreft de cruises ref. BTU / BUE / TBD.

Betreft de cruises ref. BUS / SBU / SBZ /
SVN / VNS / ZBU.

Betreft de cruises ref. DSA / SDA.

Betreft de cruises ref. BUT / TBU.

PÉCS

POESTA (dag)

POESTA (voormiddag)

REGENSBURG

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 35 €
• bij reservatie aan boord: 47 €
DUUR: 4u30.
Vertrek met de autocar voor het bezoek
aan Pécs. In het gezelschap van uw gids
maakt u te voet kennis met de stad.
Daarna bezoekt u de paleochristelijke
necropool, daterend van de stichting van
de Romeinse stad in de 4de eeuw onder
de naam “Sopianae”. De site staat sinds
2000 op de lijst van werelderfgoed van
de UNESCO. U gaat in de richting van het
stadscentrum en houdt halt bij de Djami.
In de 13de eeuw hadden de Turken de
kerk van Sint Bartholomeus vernield en
ze gebruikten de stenen ervan om een
moskee te bouwen op bevel van Pasja
Gazi Kaseem. Pécs werd in 1868 bevrijd
van de Turkse bezetter en de moskee
werd een katholieke kerk hoewel ze
de vorm van een Turkse moskee heeft
behouden. Vrije tijd.

Prijs (vervoer + gids + middagmaal):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 65 €
• bij reservatie aan boord: 87 €
DUUR: 7u30.
Tijdens dit bezoek maakt u kennis
met de bankenkarren, een pittoresk
vervoermiddel in de regio, De Poesta,
zijn verbazingwekkende landschappen
en zijn verrassende fauna. Tijdens het
bezoek woont u een presentatie van de
regionale paardentradities bij en proeft* u
van “palinka”, “pogasca” en mineraalwater
onder een lemen dakje ter beschutting
tegen de zon. De paardenwachters
“csikos” met hun blauwe pak voeren voor
u verrassende acrobatische toeren uit.
Lunch in een ”csardas” (herberg). Na de
lunch bereikt u de stad Kecskemét voor
een bezoek te voet.

Prijs (vervoer + gids + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 39 €
• bij reservatie aan boord: 52 €
DUUR: 4u.
Vertrek in autocar in het gezelschap van
uw animatrice naar het park Kiskunsag, in
het hart van De Poesta, ook Grote Vlakte
genoemd, is een uitgestrekte platte weide
die in de 19de eeuw werd beschouwd als
het Wilde Westen van Hongarije. Tijdens
het bezoek woont u een presentatie
van de regionale paardentradities bij
en proeft* u van “palinka” (brandewijn
van pruimen), “pogasca” (kleine hartige
brioches) en mineraalwater onder een
lemen dakje ter beschutting tegen de zon.

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 38 €
• bij reservatie aan boord: 51 €
DUUR: 4u15.
Alvorens naar Regensburg te gaan,
b ereik t u m et de auto c ar in h et
gezelschap van de animatrice van het
schip het Walhalla, een indrukwekkende
marmeren tempel in Griekse stijl die
uitkijkt op de Donau. Hij werd opgericht
tussen 1830 en 1842. In het gezelschap
van uw gidsen brengt u te voet een
bezoek aan Regensburg en u ontdekt
er de indrukwekkende “Porta Praetoria”,
het stadhuis; de gotische kathedraal en
de huizen van de rijke handelaars uit de
middeleeuwen met Italiaanse invloed...

Betreft de cruises ref. BTU / LIT / TUL /
WBB / WBB_BIK / (INBEGREPEN voor
ref. WBB_RAN).

Betreft de cruises ref. BUS / SBU / SBZ /
SVN / VNS / ZBU.

Betreft de cruises ref. PAV / PPU / PUC.

Betreft de cruises ref. BTU / BUT / TBU.

* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.
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ROTHENBURG
Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 38 €
• bij reservatie aan boord: 51 €
DUUR: 5u15.
Vertrek met de autocar in het gezelschap
van de animatrice naar Rothenbourg.
In het gezelschap van een lokale gids
bezoekt u de vestingen uit de 15 de
eeuw; het bastion van het hospitaal;
het mark tplein met het stadhuis
en de beroemde Sint-Jacobskerk
(buitenkant) waarin de drie altaren staan,
gesculpteerd door de beroemde Tilman
Riemenschneider. Vrije tijd.
Betreft de cruises ref. BUS / SBU / SBZ /
SVN / VNS / ZBU.

ROUSSENKI LOM

RUSE

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 26 €
• bij reservatie aan boord: 34 €
DUUR: 4u.
Ve r t r e k m e t d e a u t o c a r i n h e t
gezelschap van uw gidsen naar de
vallei van Roussenki Lom, geklasseerd
als werelderfgoed door de UNESCO.
In deze vallei, in het noordoosten van
Bulgarije werd een aantal kerken, kapellen,
kloosters en cellen ontdekt in de buurt
van Ivanovo. U ziet er de landelijke kerk
van de aartsengel Michael. Deze kerk
dateert uit de 12de eeuw. De schilderingen
zijn uit de 14de eeuw en getuigen van een
uitzonderlijke artistieke techniek. Het
bezoek gaat verder met de middeleeuwse
burcht van de Tcherven uit de 6de eeuw
door de Byzantijnen.

Prijs (vervoer + gids + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 28 €
• bij reservatie aan boord: 38 €
DUUR: 3u.
U maakt er in het gezelschap van uw gids
kennis met het Belastinggebouw (het
oude theater), het Vrijheidsmonument,
een meesterwerk de katholieke kerk met
gekleurde glas. U eindigt het bezoek in
een lokale patisserie waar u ook een
glaasje streekwijn* kunt drinken.
Betreft de cruises ref. BUE / LIT / TUL.

Betreft de cruise ref. LIT.

RUSE en het klooster
Basarbovski
Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 37 €
• bij reservatie aan boord: 49 €
DUUR: 4u.
We vertrekken per autocar om de
stad van Ruse en het grotklooster van
Basarbovski te ontdekken. Het klooster
dat in de rots gebouwd is, is uniek in
Bulgarije en gewijd aan een heilige
genezer Dimitar. Vervolgens verkennen
we de stad Ruse. In het Ottomaanse
tijdperk was het de belangrijkste stad
van het rijk aan de Donau. In het
gezelschap van uw gids ontdekt u het
verbazend architecturaal patrimonium
van de stad, een interessant samenspel
van Bulgaarse en Roemeense culturen:
Gebouw der Inkomsten (het Oud Theater),
de katholieke kerk met kleurrijke glasin-loodramen, het monument van de
vrijheid. Vrije tijd en terugreis met de
bus naar Svistov.
Betreft de cruise ref. TBD.

SZEGED
Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 33 €
• bij reservatie aan boord: 44 €
DUUR: 3u30.
Vertrek met autocar voor het geleid
bezoek aan Szeged. U begint het bezoek
in de richting van het plein Szechenyi,
een van de mooiste en grootste van de
stad, versierd met talrijke beelden van
beroemde personages uit Hongarije. U
ziet het stadhuis in neobarokke stijl uit
1799 alvorens de voetgangerspaden vol
standbeelden te betreden. U keert naar
de Dom (of kerk). Vervolgens gaat het
richting de Synagoog, gebouwd rond
de 20ste eeuw in nieuwe Moorse stijl. Het
bezoek eindigt met de muzikale klok van
de universiteit. Terug naar het schip met
de autocar of te voet.
Bezoek van de synagoge wordt vervangen
door het bezoek aan de Servisch-orthodoxe
kerk op zaterdag (Shabbat dag). Bezoek aan
de kathedraal wordt vervangen door het
bezoek van de parochiekerk in geval van
huwelijk op zaterdag of zondag.

VELIKO TARNOVO
EN ARBANASSI
Prijs (vervoer + gids + middagmaal):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 57 €
• bij reservatie aan boord: 76 €
DUUR: 10u30.
Vertrek met de autocar naar Veliko
Tarnovo, de middeleeuwse hoofdstad
van Bulgarije, met zijn middeleeuws
fort van de Tsarevet-koningen, is één
van de oudste steden van het land
en het administratief centrum van
de regio. ‘s Namiddags verder naar
Arbanassi. Arbanassi en is één van de
meest bezochte dorpen van Bulgarije,
vandaag geklasseerd als “Architecturaal
en Historisch Reservaat”. U bezoekt er de
kerk van de Geboorte. U zet het bezoek
verder met de woning van de familie
Konstantzaliev.
Betreft de cruises ref. BUE / TBD.

VRIJGEVIGE SLAVONIË

WENEN

Prijs (vervoer + gids + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 54 €
• bij reservatie aan boord: 72€
DUUR: 6u.
Bezoek aan Pozega waar men aan
wijnbouw doet en streekgerechten
produceert. U ontdekt er ook: de zuil
van de pest, het plein en de kerk van
de Heilige Drievuldigheid die een
homogeen geheel vormen waar het
goed wandelen is, tijdens uw vrije tijd
kunt u de bijzondere sfeer van de stad
opsnuiven. Daarna verder naar het dorp
Stara Kapela dat zijn huizen, traditionele
boerderijen en ambachten heeft weten
te behouden. U wordt onthaald door de
dorpsbewoners en wordt uitgenodigd om
streekgerechten te proeven op de klank
van de tamburica’s (luiten met een lange
steel en geklemde snaren).

Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 24 €
• bij reservatie aan boord: 32 €
DUUR: 3u30.
U begint aan het bezoek met de
beroemde Ring. U ziet langs de Ring
een staaltje van de architectuur van
de Oostenrijks-Hongaarse monarchie
met onder meer: de Staatsopera; het
Paleis van Hofburg; het Museum voor
natuurgeschiedenis; stadhuis, het
Burgtheater...
Betreft de cruise ref. VBV.

Betreft de cruise ref. SDA.

Betreft de cruises ref. BUT / TBU.

* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.
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WENEN BY NIGHT
Prijs (vervoer + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 26 €
• bij reservatie aan boord: 34 €
DUUR: 2u.
Verken Wenen ‘s avonds tijdens een
rondrit met de autocar. U houdt halt op de
Schwarzenberplatz met het monument
voor Johan Strauss. Daarna wandelt u
in de buurt van de Albertina waar u het
paleis van Hofburg kunt bewonderen, de
winterverblijfplaats van de Habsburgers
en nu het Sissi-museum evenals de kerk
van de Augustijnen waar het huwelijk van
Franz-Joseph en “Sissi” werd voltrokken.
Betreft de cruises ref. BAV / BUC / BUM /
BUS / BUZ / MUB / PAC / PAV / PGA / PPU /
PUC / SBU / SBZ / ZBU.

WENEN EN KASTEEL
VAN SCHÖNBRUNN

WENEN, AUTHENTIEK
EN UNIEK

WENEN,
de Kapucijnencrypte

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 48 €
• bij reservatie aan boord: 64 €
DUUR: 4u.
U begint het bezoek op de beroemde
Ring. Langs de ring ziet u een staaltje van
de architectuur van de oude OostenrijksHongaarse monarchie en u ziet: de
Staatsopera, het paleis van Hofburg, het
Museum voor natuurgeschiedenis; het
stadhuis, het Burgtheater... Aangekomen
bij het kasteel van Schönbrunn wordt
u door de verschillende zalen van het
zomerverblijf van de Habsburgers geleid.
Vrije tijd. Verder per autocar naar het
centrum en vrije tijd.

Prijs (vervoer + gids + 1 koffie +
1 gebak):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 59 €
• bij reservatie aan boord: 79 €
DUUR: 3u30.
Ontdek de levenskunst op Weense wijze.
Stadswandeling gevolgd door een bezoek
aan de coulissen van het Konzerthaus,
het beroemde concertgebouw dat de
thuishaven is van het symfonieorkest
van Wenen. Tijdens dit bezoek kunt
u het prachtige gebouw ontdekken
dat zowel een rijke traditie heeft als
ultra modern is en dat meer dan 800
evenementen per seizoen aanbiedt.
Uw gids zal u meer vertellen over de
veelbewogen geschiedenis ervan die
al meer dan 100 jaar duurt. Tijdens
het bezoek achter de schermen zult u
misschien enkele artiesten ontmoeten…
Leve de muziekgeschiedenis! U kunt
plaatsnemen in een van de vele cafés
in de stad en genieten van een Weense
koffie met gebak. Terugkeer aan boord.

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 41 €
• bij reservatie aan boord: 54 €
DUUR: 3u.
Ve r tre k p e r a u to c ar naar d e
Kapucijnenkerk. Onder deze kerk ligt
de Keizerlijke Kapucijnencrypte waarin
de grafstenen van de Habsburgers zich
bevinden. De familieleden worden er
sinds 1633 begraven. 149 Habsburgers,
waaronder 12 keizers en 19 keizerinnen
en koninginnen hebben hier hun
eeuwige rust gevonden. De prachtige
dubbele grafsteen van Maria Theresia
en haar echtgenoot keizer Frans I van
het Heilige Roomse Rijk, is het werk
van Balthasar Ferdinand Moll. De laatste
keizer die hier begraven werd is keizer
Frans Jozef I (1916). De grafstenen van
de keizerin Elizabeth en de troonprins
Rodolphe bevinden zich tevens in de
Kapucijnencrypte. We keren per autocar
naar het schip terug.

Betreft de cruises ref. BAV / BUC / BUM /
BUS / BUZ / LIT / MUB / PAC / PUC / PAV /
PGA / PPU / SBU / SBZ / TUL / ZBU / (INBEGREPEN voor ref. WBB_RAN).

Het bezoek aan het Konzerthaus kan vervangen
worden door een bezoek aan de Wiener
Musikverein of de opera indien er voorstellingen
zijn of het gebouw niet beschikbaar is.

Betreft de cruise ref. VBV.

WÜRZBURG

ZAGREB

Prijs (vervoer + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 47 €
• bij reservatie aan boord: 62 €
DUUR: 3u30.
Vertrek met de autocar in het gezelschap
van uw animatrice in de richting van
het centrum van Würzburg. U begint
het bezoek met de Residenz, het oude
paleis van de Prinsen-Bisschoppen van
Würzburg. U ontdekt 40 rijk versierde
zalen met meubilair, schilderijen en
wandtapijten van meesters uit de 18de
eeuw en u beklimt de monumentale
eretrap. U bezoekt onder andere de
keizerlijke zaal, in barokke stijl waarvan
d e fre s co’s werd en g ere alis e erd
door de Italiaanse schilder Giovanni
Battista Tiepolo en de rijk versierde
praalappartementen in rococo-stijl. Vrije
tijd in de centrum.

Prijs (vervoer + gids + middagmaal):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 67 €
• bij reservatie aan boord: 89 €
DUUR: 9u.
Vertrek met de autocar in de richting
van de Kroatische hoofdstad: Zagreb.
De huidige stad Zagreb is ontstaan uit
twee middeleeuwse agglomeraties die
zich eeuwenlang ontwikkelden op twee
tegenover elkaar liggende heuvels. Deze
twee steden, Gradec en Kapitol, waren
omgeven door omwallingen en torens
waar nog overblijfselen van bewaard zijn.
In de 17de en 18de eeuw fuseerden de twee
steden en ze werden Zagreb genoemd.
Tijdens een rondrit ziet u onder meer
het nationaal theater, het Kunstpaviljoen,
de Academie voor Wetenschappen en
Kunsten, de universitaire bibliotheek in
Secessie-stijl... Daarna gaat u verder met
een wandeling in de kronkelende steegjes
van het historische centrum. U luncht in
een restaurant van de stad waar u kunt
proeven van lokale specialiteiten.

Betreft de cruises ref. BUS / SBU / SBZ / SVN /
VNS / ZBU.

Betreft de cruises ref. DSA / SDA.
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Betreft de cruise ref. PUC.

DYNAMISCHE EXCURSIES

BOEDAPEST PER FIETS

BELGRADO PER FIETS

BEZOEK AAN DE GELLERT BADEN

Prijs (fietsverhuur + gids) :
• reserveer gelijktijdig met uw cruise: 37 €
• bij reservatie aan boord: 49 €
DUUR: 2u.
Vanaf de kade vertrekken we per fiets om Boedapest
te verkennen. We fietsen door de straten van de stad
en bewonderen de meest befaamde sites met een
gids. We worden volledig ondergedompeld in de
Hongaarse cultuur en geschiedenis.

Prijs (fietsverhuur + gids + 1 ontbijt):
• reserveer gelijktijdig met uw cruise: 37 €
• bij reservatie aan boord: 49 €
DUUR: 3u.
Een unieke manier om Belgrado te ontdekken: de fiets!
Met een gids fietst u door de straten die van een rijk
verleden getuigen. De gids vertelt u de geschiedenis
van de stad vanaf de tweede wereldoorlog tot heden.
Tijdens het bezoek is er een pauze met tussendoortje
voorzien.

Prijs (vervoer + gids + inkom) :
• reserveer gelijktijdig met uw cruise: 48 €
• bij reservatie aan boord: 64 €
DUUR: 3u.
U vertrekt met een gids om de Gellert Baden te
ontdekken. De bron, gekend sinds de 17de eeuw, bevindt
zich juist achter het hotel Gellért, dichtbij de heuvels
van Buda. De baden met Art Nouveau decor, versierd
met artistieke mozaïeken en beeldhouwwerken,
behoren tot de meest prestigieuze baden van de
stad. De spectaculaire inkomsthal is al een belevenis
op zich, maar daarna leiden het binnenzwembad en
de tempelzuilen de zwemmers meteen in een antieke
wereld, terwijl de zwembaden, spa’s en sauna’s een
luxesfeertje garanderen met hun vergulde versieringen
en leuningen. Aan het einde van het bezoek kunt
u rustig op de banken met verkwikkend water
plaatsnemen, of zwemmen in het grote binnenbad.
Vermaak u in het buitenzwembad met golven of rust
eventjes uit op de strandzetels in volle zon. De Gellert
Baden garanderen u in elk seizoen geruststellend
comfort en ontspanning in een uniek en betoverend
kader. (Vergeet uw badpak niet). Terugkeer aan boord.

Betreft de cruises ref. BAV / BUC / BUM / BUS / BUZ /
LIT / MUB / PAC / PAV / PAZ / PGA / PPU / PUC / SBU / SBZ /
TUL / WBB / ZBU.

Betreft de cruises ref. BUE / LIT / TBD / TUL.

Betreft de cruises ref. LIT / MUB / PAC / PAZ / PGA / PUC /
SBU / SBZ / TUL / VBV / WBB / WBB_BIK.

DELTA VAN DE DONAU
per speedboot
Prijs (boot + gids + ontbijt) :
• r eserveer gelijktijdig met uw cruise: 69 €
• bij reservatie aan boord: 92 €
DUUR: 4u.
Vergezeld van een gids, gaat u aan boord van een
speedboot voor 7 passagiers om de fauna en flora
van de Delta van de Donau te ontdekken. U komt
voorbij de talrijke natuurlijke en aangelegde kanalen.
Kortom, een uniek avontuur boordevol ontdekkingen
en sensatie!
Onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden aangepast kleding voorzien- beperkt aantal plaatsen.

KOETSRIT IN WENEN

OSIJEK PER FIETS

Prijs (vervoer + koetsrit) :
• reserveer gelijktijdig met uw cruise: 110 €
• bij reservatie aan boord: 147 €
DUUR: 1u30.
(inbegrepen: transfer naar het stadscentrum).
Verplaatsing naar het stadscentrum en vertrek voor
een koetsrit in Wenen via de oude stad en de Ring.
Een originele manier om de mythische plaatsen
van Wenen te ontdekken en het tijdperk van Keizer
Frans-Jozef en zijn echtgenote “Sissi” her te beleven.

Prijs (fietsverhuur + gids) :
• reserveer gelijktijdig met uw cruise: 39 €
• bij reservatie aan boord: 52 €
DUUR: 2u.
Ontdek deze Kroatische stad per fiets! We begeven
ons naar de citadel “Tvrdja” en fietsen hiervoor op
de kades, wat een heel aangename ervaring is. Deze
autovrije zone is ideaal om dit uitzonderlijk geheel van
stedelijke versterking uit de 18de eeuw te verkennen,
met de steegjes met barokke paleizen, de kerken en
de grote markt. We keren naar de “Hoge stad” terug
via de talrijke stadsparken en via de Europalaan waar
zich prachtige gebouwen in Jugendstil bevinden. We
beëindigen de tocht voor de kathedraal alvorens naar
de boot terug te keren.

Betreft de cruises ref. BUS / MUB / PAC / PAZ / PGA / PUC /
SBU / SBZ / TUL / ZBU.

Betreft de cruises ref. BUE / LIT / TBD / TUL.

Betreft de cruises ref. BUE / TBD.
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WANDELING IN BRATISLAVA:
de kleine Karpaten

WANDELTOCHT NAAR DE VESTING
PETROVARADIN in Novi Sad

WENEN, de Weense
levenkunst, muziek en koffie

Prijs (vervoer + gids) :
• reserveer gelijktijdig met uw cruise: 33 €
• bij reservatie aan boord: 44 €
DUUR: 3u (waarvan 2u wandelen).
We vetrekken met de bus naar Devinska Nova Ves
en maken een wandeltocht door het natuurreservaat
Devinska Kobyla via de Sandberg, tot aan de ruïnes
van het kasteel van Devin, van waaruit u een prachtig
uitzicht over Bratislava zal hebben. We keren met
de bus terug.

Prijs (gids + ontbijt) :
• reserveer gelijktijdig met uw cruise: 18 €
• bij reservatie aan boord: 24 €
DUUR: 3u.
We verlaten de boot voor een dynamische wandeltocht
naar de Vesting Petrovaradin. We wandelen langs de
kade, waar het aangenaam wandelen is, en bestijgen
vervolgens de 200 trappen die naar de Vesting leiden.
Het is een indrukwekkend monument dat volgens
de plannen van Vauban gebouwd werd tussen 1692
en 1780. Tunnels en galerijen met een totale lengte
van 16 km werden in de hoge Vesting aangelegd. U
zal het prachtige zicht zeker op prijs stellen. Er zal u
een tussendoortje aangeboden worden.

Prijs (gids + metroticket + inkom + koffie en gebak) :
• reserveer gelijktijdig met uw cruise: 51 €
• bij reservatie aan boord: 68 €
DUUR: 4u.
Afspraak met uw gids aan de boot en vertrek te
voet naar de metro. We zullen kennis maken met
de Weense levenskunst. We wandelen door de stad
en nemen daarna een blik achter de schermen van
het Konzerthaus, beroemd concertgebouw waarin
het symfonisch orkest van Wenen speelt. Tijdens dit
bezoek ontdekt u dit prachtige gebouw dat van een
rijk en traditiegetrouw verleden getuigt, maar tegelijk
over ultramoderne aspecten beschikt. Hier vinden
zowat 800 evenementen per seizoen plaats. Uw gids
zal u meer vertellen over de bewogen geschiedenis
die al meer dan 100 jaar duurt. Tijdens het bezoek
achter de schermen zal u misschien enkele artiesten
ontmoeten… Kortom, u gaat een waar moment van
pure muziekgeschiedenis tegemoet! U krijgt daarna
zelfs de gelegenheid om één van de talrijke cafés van
de stad binnen te gaan en een Weense koffie (de
welbekende café viennois) met gebak te proeven.
We keren met de metro terug.

Betreft de cruises ref. BAV / BUC / BUM / BUZ / LIT / PAV /
PPU / PUC / TUL / WBB.

Betreft de cruise ref. LIT.

Het bezoek aan het Konzerthaus kan vervangen worden
door een bezoek aan de Wiener Musikverein of de
opera indien er voorstellingen zijn of het gebouw niet
beschikbaar is.
Betreft de cruises ref. BUS / LIT / PAV / PPU / SBU / SBZ /
TUL / WBB / ZBU.

169

170

WANDELINGEN,
FIETSTOCHTEN
WANDELCRUISES
BLZ,

172

BLZ,

179

CROISICYCLO
171

WANDELCRUISES
Rivieren stromen vaak doorheen
valleien die tussen opmerkelijk fraaie
heuvels gelegen zijn. Daarom was
het ook logisch om de rust van een
cruise op het water te combineren
met wandeltochten op hetzelfde
ritme langs de mooiste paden.
Een wandelcruise is niet bedoeld
om records te breken, wel om
maximaal te profiteren van de
charmes
van
het
landschap,
dankzij tochten die niet al te veel
lichamelijke inspanning vereisen. De
voorgestelde wandelingen duren
daarom niet langer dan twee tot
vijf uur, op een rustig tempo. Op
sommige cruises kunt u kiezen voor
een wandeltocht van een hele dag.
En om iedereen tevreden te houden,
planden we tijdens de wandelingen
ook rondleidingen en uitstappen: dat
is het programma voor “begeleiders”.

HET NIVEAU VAN DE
WANDELTOCHTEN
De wandelingen die we tijdens onze cruises
aanbieden, duren 2u tot 5u, met kleine of
grotere hoogteverschillen naargelang van de
bestemming.
De tijden vermeld in de programma’s zijn
slechts richtwaarden en houden geen rekening
met pauzes.
Voor deze wandelingen hoeft u geen atleet
te zijn, toch gaat u beter uitgerust en in vorm
op pad als u maximaal van uw cruise wilt
genieten.

NIVEAU
ERG MAKKELIJK
MAKKELIJK
MIDDELMATIG
MOEILIJK
ERG MOEILIJK

UW UITRUSTING
RUGZAK

Het type van rugzak bepaalt vaak het comfort
en dus uw gemak tijdens de wandelingen.
Kies daarom een rugzak in de goeie maat,
degelijk, met gevoerde draagriemen, in een
bestendige en waterdichte stof.
Er is geen kruierdienst.

SCHOENEN

Goeie schoenen zitten bovenal comfortabel
en knellen nergens. Probeer uw
wandelschoenen goed uit en loop ze in vóór
u op reis vertrekt.
Ongeacht de moeilijkheidsgraad van de
wandeling, moeten de zolen van goede
kwaliteit zijn: stevig vastgenaaid en slipvast op
uiteenlopende en natte ondergronden. Geef
de voorkeur aan hoge schoenen met
schokdempende zolen. Zo voorkomt u
blessures aan de enkels, gewrichten en rug.

KLEDING

Een wandeluitrusting bestaat altijd uit:
• warme of minder warme onderkleding,
afhankelijk van de wandeling,
•  een lichte, snel drogende broek,
•  een warme trui of fleece,
•  een regencape of een regenjack,
•  hoed of pet,
• lichte handschoenen en een sjaal als het
erg vroeg of erg laat op het seizoen is.

MATERIAAL

De wandelingen worden geleid door
een of meer officiële berggidsen.
De routes worden voorgesteld
op het schip, vaak nog met uitleg
over de geschiedenis of de flora
die u onderweg tegenkomt. Elke
voorgestelde wandeling werd vooraf
uitgetest door de Club Vosgien.

Wat u zeker meeneemt:
• zonnebril,
• zonnecrème,
•  klein EHBO-tasje (zie hieronder),
•  drinkfles,
•  zakmes,
• uitschuifbare wandelstokken voor wie ze
gewend is (aanbevolen).

EHBO-TAS

Op alle wandelingen heeft de begeleider een
EHBO-kit mee.
Toch is het verplicht om een persoonlijk EHBOtasje mee te nemen. Naargelang de bestemming bevat zo’n tasje minstens:
• pleisters,
•  blarenpleisters,
•  een pijnstiller,
•  eventueel een insectenwerend middel,
•  oogspoelwater,
•  een antisepticum
en uw persoonlijke geneesmiddelen
indien u een behandeling volgt.

En vergeet niet:

Één dag op pad, dat
is gezondheid voor
een dag of acht!

TARIEVEN
ALL IN

in verband gebracht met de

EUROPESE

REGELGEVING
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WANDELCRUISES

Hoogtepunten
• Een unieke cruise die het plezier
van wandelen combineert met
die van ontdekken

WANDEL

DE
WANDELEXTRA’S
• Het natuurpark van Alvao
• De Portugese wijngaarden
FAMILIE
• Het natuurpark van de Douro,
CRUISES
een klif vol roofvogels
• De kust van Porto
Niveau :

CRUISE
& WIJN

MUZIEK
Voor begeleiders:
CRUISE
een aangepaste programma

DOUROVALLEI

CROISI
CYCLO

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. ROP_PP

CRUISES

De Dourovallei, een natuurreservaatCRUISE

& GASTRONOMIE

DAG 1 l PORTO
Voorstelling van de bemanning en van het wandelprogramma. Welkomstcocktail. Als de weersomstandigheden gunstig zijn, varen we tot aan de
monding van de Dourorivier.
DAG 2 l PORTO • REGUA
Rondleiding door Porto. In de namiddag, cruise
naar Regua. Diner aan boord gevolgd door een
dansavond of een (vrije) avondwandeling.
DAG 3 l REGUA • PINHAO • VEGA DE TERON
WANDELPROGRAMMA

Wandeling in natuurpark Alvao
D e ze p ra chtig e wan d e lin g vo l g t e e n
interessant traject in natuurpark Alvao.
Berglandschap, granietsteen, valleien en
afgelegen dorpen bepalen het traject.

PORTUGAL
PORTO

BITETOS

REGUA PINHAO
FERRADOSA

SENHORA DA RIBEIRA
BARCA
D’ALVA

DOURO
Salamanca

VEGA
DE TERON

• Porto en haar historische pareltjes
• Vila Réal en de tuinen van het huis
van Mateus
• Salamanca, universiteitsstad bij
uitstek
• De wijnroute van Porto
• Figueira de castelo Rodriguo, een
van de twaalf historische dorpjes
van Portugal
ALL IN
aan boord

SPANJE

Duur: 2u30 tot 3u, 7 km, hoogteverschil: 320 m.

PROGRAMMA BEGELEIDERS

Excursie naar Vila Rea en wandelingen door
de tuinen van de Solar de Mateus.

We varen temidden van de b ero em ds te
portwijngaarden, langs prachtige wijnheuvels
met terrasbouw tot 700 m hoog die statig uit de
rivier oprijzen. Animatieavond.
DAG 4 l VEGA DE TERON • Salamanca
BARCA D’ALVA
LISBONNE
Ver trek voor de uit stap naar Salamanca,
beschermd als werelderfgoed door de UNESCO.
Terugkeer aan boord in de late namiddag.
Flamencoavond.
DAG 5 l BARCA D’ALVA • SENHORA DA RIBEIRA
WANDELPROGRAMMA

Wandeling “het rotsmassief van roofvogels”
Deze wandeling vindt plaats in een wild
bergachtig kader met een prachtig zicht op
de Douro en Spanje. Het traject loopt door
het natuurpark van de Douro, beroemd om
zijn beschermde fauna en flora, en u ziet er
vast adelaars, haviken en andere roofvogels.
Verrekijker aanbevolen.

Excursie “portwijnen”. Degustatie op het einde
van het bezoek.

Cruise naar Bitetos. Diner en fadoavond aan boord.
DAG 7 l BITETOS • PORTO
‘s Ochtends varen we naar Porto.
WANDELPROGRAMMA

Wandeling langs de Douro
In de richting van het estuarium van de Douro,
daarna de Atlantische zuidkant. Prachtig
uitzicht over de stad en de oceaan.
Duur: 2u tot 2u30, 8 km, hoogteverschil: geen.

PROGRAMMA BEGELEIDERS

Excursie naar Guimaraes, de bakermat van
de Portugese natie in de zestiende eeuw.

DAG 8 l PORTO
Ontbijtbuffet aan boord. Einde van onze diensten.

Datum 2019

4 ANKERS
Dubbele Eenpersoons
kajuit
kajuit

April: 15

1475 €

1990 €

Optie
Tussendek

150 €

Bovendek

185 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
Transfer(1) luchthaven/haven/luchthaven

49 €

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket”
aan boord blz. 266 • de bezoeken en de wandelingen
in het programma • de begeleiding van een erkende
wandelgids.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
Het aantal aanmeerplaatsen is beperkt op de Douro,
onze boten kunnen naast elkaar worden afgemeerd en
aankomsttijden en de volgorde van excursies kunnen
worden gewijzigd.

PROGRAMMA BEGELEIDERS

Excursie naar Figueira de Castelo Rodrig.

Terugkeer aan boord. Cruise naar Senhora da
Ribeira. Gala-avond.

(1)	Onze transfers zijn gegarandeerd met een min van 25 personen. Indien minder, privé transfer, ons contacteren.

DAG 6 l SENHORA DA RIBEIRA
FERRADOSA • PINHAO • RÉGUA • BITETOS
WANDELPROGRAMMA

Duur: 4u, 14 km, hoogteverschil: 500 m afdalen.

Prijs per persoon

Vind de excursies gedetailleerd
 52 en 53
blz.

Folkloreavond.

Duur: 3u, 8 km, hoogteverschil: 530 m.

Wandeling door de Portugese wijngaarden
Verplaatsing met autocar tot Sao Joao da
Pesqueira en vertrek van onze wandeling
door de wijngaarden. Liefhebbers van
wandelen ontdekken hier een paradijslijk
bewaarde natuur (picknickmand).

EXCURSIES
INBEGREPEN

PROGRAMMA BEGELEIDERS

SOLAR DE MATEUS
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Hoogtepunten
BAUX-DE-PROVENCE

SAÔNE

BOURGOGNE

CROISI
WANDEL
BEAUNE
CRUISES
CYCLOCHALONSUR-SAONE

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. LON_PP

Cruise en wandeltochten

BEA U J O L AI S

De Rhône en de Saône onthullen
de rijkdom van hun terroirs
DAG 1 l LYON
Ins ch epin g om 18 u . Vo ors tellin g van de
bemanning en welkomstcocktail. Voorstelling van
het wandelprogramma. Diner en animatieavond.
DAG 2 l LYON • CHAVANAY
In de voormiddag, cruise naar Chavanay. We
komen voorbij Givors, Vienne en Condrieu aan de
voet van het wijngebied “Côtes Rôties”. Aankomst
in Chavanay.
WANDELPROGRAMMA

Wandeling in het Pilat-massief
Dit middelhoge massief voer t u langs
verbluffende belvedères van graniet boven
de Rhône, met de Alpen op de achtergrond.
Duur ~ 2u45, 7km, hoogteverschil ~ 200 m.

CRUISE
& WIJN
RHÔNE

LYON
VIENNE

CHAVANAY

RHÔNE
Pilat-Massief

VIVIERS

Kloven van
de Ardèche

Baux-de-Provence
ARLES

CAMARGUE

Data 2019

5 ANKERS
Dubbele Eenpersoons
kajuit
kajuit

1145 €

1660 €

Optie
Bovendek

150 €

Suite

150 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren.

WANDELPROGRAMMA

Bezoek aan Baux-de-Provence.

Prijs per persoon

April: 9 • 25

DAG 4 l AVIGNON • ARLES • VIVIERS
We varen naar Arles.

PROGRAMMA BEGELEIDERS

EXCURSIES
INBEGREPEN

AVIGNON
De Alpilles

DAG 3 l CHAVANAY • AVIGNON
We varen in de voormiddag. Geleid bezoek te voet
aan Avignon. Vrije tijd. Folkloreavond.

Duur ~ 2u - 2u30, 5km, hoogteverschil ~ 150 m.

Voor begeleiders:
een aangepaste programma
• Chavanay en wijnproeverij
• Les Baux-de-Provence,
pareltje van de Alpilles
• De Madeleine-grot
• De ongerepte Camargue
ALL IN
aan boord

Vrije avond.

Wandeling in de Alpilles en Baux-deProvence
De ketting van de Alpilles vormt een klein
massief van kalksteen. Waarschijnlijk het
meest beroemde en de meest bezochte van
de Provence.

CRUISE

ARDÈCHE

PROGRAMMA BEGELEIDERS

Bezoek aan Chavanay, een middeleeuwse
stad met kleine, gezellige straatjes. Wijn
degustatie.

CRUISE

& GASTRONOMIE

DE
WANDELEXTRA’S
Wandelaars:
FAMILIE
• Het massief van Le Pilat
CRUISES
• De Alpilles
en de Baux de Provence
• Het natuurreservaat van de kloof
van de Ardèche
MUZIEK
Niveau :

In de namiddag, geleid bezoek te voet aan Viviers.
Afvaart naar Vienne. Animatieavond.
DAG 6 l VIENNE • LYON
Ontbijtbuffet al varend. Aankomst in Vienne. Bezoek
te voet aan de stad. We varen naar Lyon. Lunch
op de boot. Aankomst om 15u in Lyon. Einde van
onze diensten.

In de namiddag, excursie per autocar naar de
Camargue. Gala-avond.
DAG 5 l VIVIERS
Aankomst in Viviers.
WANDELPROGRAMMA

Kloven van de Ardèche
Wandeling in het natuurpark kloven van
de Ardèche. Wie van wandelen houdt, zal
ongetwijfeld diep onder de indruk zijn van de
grandioze en unieke landschappen die u in
de kloven van de Ardèche kunt bewonderen.
Duur ~ 2u, 6km, hoogteverschil ~ 250 m.

PROGRAMMA BEGELEIDERS

Bezoek de Madeleine-grot.

ARDÈCHE, PONT D’ARC
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Vind de excursies gedetailleerd
 88 tot 91
blz.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • de excursies en wandelingen beschreven
in het programma • de begeleiding door een officiële gids.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.

WANDELCRUISES

Hoogtepunten
ÉTRETAT

CROISI
CYCLO

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. RHF_PP

WANDEL
CRUISES

Van het centrum van ParijsCRUISE
tot de kliffen van Étretat

CRUISE
& WIJN

& GASTRONOMIE

De verborgen schatten van de Seinevallei
DAG 1 l PARIJS
Inscheping om 18u in Parijs. Voorstelling van de
bemanning en welkomstdrankje. Voorstelling van het
programma van de trektochten. Diner. Vrije avond.
DAG 2 l PARIJS
In de voormiddag: panoramische rondrit in Parijs.

CAUDEBEC
HONFLEUR

LES ANDELYS

SEINE

WANDELPROGRAMMA

Bij een trektocht op de GR2
U ontdekt gegarandeerd onontdekte facetten
van onze prachtige hoofdstad. U komt langs de
Jardin des Plantes, het Bassin de l’Arsenal, het
Place de La Bastille, de straatjes van de Marais,
Les Halles, het Louvre, de Jardin des Tuileries ...
De terugweg gaat over de oevers van de Seine.
Duur 2u30, 8 km, zonder hoogteverschil.

PROGRAMMA BEGELEIDERS

Vrije namiddag.

Vaartocht in Parijs “by night” .
(2)

DAG 3 l PARIJS • POISSY • LA ROCHE-GUYON
In de voormiddag varen we. U komt langs de
futuristische wijk La Défense die indruk maakt door
zijn betonnen en glazen architectuur. In de namiddag,
excursie naar het Kasteel van Malmaison. Terugkeer
aan boord en vaartocht naar La Roche-Guyon.
DAG 4 l LA ROCHE-GUYON • ROUEN
Voormiddag varen door een landschap dat
bestaat uit grote kalkrotsen. Aankomst in de
vroege namiddag in Rouen, de voormalige
hoofdstad van Normandië.
WANDELPROGRAMMA

Trektocht naar Jumièges
De route over boswegen is bijzonder
aangenaam in dit seizoen en maakt de
ontdekking van een beschermd gebied
mogelijk.
Duur 2u30, 10 km, 150 m hoogteverschil.

PROGRAMMA BEGELEIDERS

DUCLAIR
ROUEN

POISSY

ALL IN
aan boord

Bezoek met gids van de Abdijenroute.

EXCURSIES
INBEGREPEN

Vertrek met het schip, afhankelijk van de getijden,
naar Honfleur.
DAG 6 l HONFLEUR
In de voormiddag, geleid bezoek aan de stad.’s
Namiddags,
WANDELPROGRAMMA

Tre k to cht o p d e Alb a stku st di e e e n
uitzonderlijk uitzicht biedt. Op de GR 21 ontdekt
u de kliffen van Aval en kunt u het symbool
van Étretat bewonderen, de beroemde Aiguille
die zo vaak vereeuwigd is door schilders. De
kliffen van dit gedeelte van de Albastkust zijn
erg indrukwekkend. Terugkeer in Honfleur in
de late namiddag.
Duur 2u tot 2u30, 8 km, 250 m hoogteverschil.

PROGRAMMA BEGELEIDERS

Excursie naar de côte fleurie.

Gala-avond.
DAG 7 l HONFLEUR
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

Bezoek met gids aan Rouen.

Prijs per persoon
Datum 2019

5 ANKERS
Dubbele Eenpersoons
kajuit
kajuit

Juni: 8

1295 €

1785 €

Optie

175 €

Bovendek

175 €

Suite
Transfer met autocar Honfleur/Parijs
(D7)
(1)

55 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren.
Vind de excursies gedetailleerd
 100 tot 103
blz.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • lde excursies en wandelingen beschreven
in het programma • de begeleiding door een officiële gids.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.

Bezoek met gids aan de stad.

(1) Transfer geldig voor min 20 personen.
(2) Afhankelijk van de getijden.
Deze cruise wordt beïnvloed door de getijden-en aankomst tijden
tussenstops kunnen worden gewijzigd.

DAG 5 l ROUEN • DUCLAIR • CAUDEBEC
In de voormiddag varen we.
WANDELPROGRAMMA

Duur 2u30, 8,5 km, 250 m hoogteverschil.

PARIJS

Voor begeleiders:
een aangepaste programma
• Parijs
• Kasteel van Malmaison,
de voormalige residentie van
Joséphine de Beauharnais
• Rouen, hoofdstad van Normandië
• De Abdijenroute
• De côte fleurie met Trouville
en Deauville

PROGRAMMA BEGELEIDERS

WANDELPROGRAMMA

Wandeling door het regionale natuurpark
van Boucles de la Seine Normande.
Met vertrek van Caudebec-en-Caux stellen we
u het Calidu parcours voor: de weg volgt een
deel de GR211 die prachtige panorama’s biedt
op Caudebec en de vallei van Sainte-Gertrude.

LA ROCHE-GUYON

DE
WANDELEXTRA’S
Trektochten op de mooiste
wandelpaden van de Seinevallei
FAMILIE
met erkende berggids:
CRUISES
• Parijse wandeltocht
• Tocht door de Calidu
• Het Regionaal Natuurpark
MUZIEK
“Les boucles de la Seine”
CRUISE
• De Albastkust
Niveau :

ABDIJ VAN JUMIEGES
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Haarlem

AMSTERDAM

ALLEMAGNE
DE WATERVALLEN VAN DE RIJN

RHIN

ANVERS

HOLLANDE

XANTEN

CROISI
CYCLO

DUSSELDORF

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE •BELGIQUE
REF. SBA_RANPP

WANDEL
CRUISES

COLOGNE

Wandelingen in de 3-grenzenstreek:
CRUISE
CRUISE
Aix-laChapelle

COBLENCE

MAYENCE
& GASTRONOMIE
tussen Frankrijk, Duitsland en Zwitserland

& WIJN

DAG 1 l STRAATSBURG
Om 18u inschepen in Straatsburg. Voorstelling van
de bemanning en welkomstdrankje. Diner aan
boord. Cruise naar Bazel. Animatieavond aan boord.
‘s Nachts varen.
DAG 2 l BAZEL
Voormiddags varen tot Bazel.
WANDELPROGRAMMA

Wandeling aan de voet van de Blauenberg of
langs de Frans-Zwitserse grens.

FRANKRIJK RIJN

Duur: 2u tot 3u, 8,5 tot 10 km, hoogteverschil: 120 m
tot 200 m.

ZWITSERLAND

Excursie naar de watervallen van de Rijn die
behoren tot de natuurlijke schoonheid in
Zwitserland, ze zijn ongetwijfeld het meest
spectaculair om te bezoeken.

WANDELPROGRAMMA

Wandeling in het massief van de Kaiserstuhl.
Volledige dag - picknickmand. Twee prachtige
wandelingen langs het oude vulkanische
massief van de Kaiserstuhl.
Duur: 4u30 effectief wandelen, 14 km,
hoogteverschil: 270 m.

PROGRAMMA BEGELEIDERS

Vrije tijd in Alt-Breisach, Europese stad aan
de oevers van de Rijn, gedomineerd door de
collegiale kerk voor Saint-Etienne. ‘s Namiddags
excursie naar Colmar en het museum Unterlinden.

Animatieavond.
DAG 4 l ALT-BREISACH • RHINAU
Vertrek ‘s morgens naar Rhinau.
WANDELPROGRAMMA

Wandeling naar de kastelen van Bernstein en
Ortenbourg langs het massief van de Vogezen
vanuit de stad Dambach-La-Ville.
Duur: 3u, 10 km, hoogteverschil: 300 m afdalen.

• De vallei van de Rijn, tussen de
flanken van de Vogezen en het
Zwarte Woud

FAMILIE

CRUISES
DE
WANDELEXTRA’S

• Een streek waar drie landen
samenkomen aan de flanken
van de Alpen
MUZIEK
• Twee mooie wandelingen
CRUISE
op het vulkanische massief
van de Kaiserstuhl
• De Vogezen, naar de kastelen
van Bernstein en Ortenberg
• Unieke stadswandeling door
Straatsburg
Niveau :
Voor begeleiders:
een aangepaste programma
• De watervallen van de Rijn
• Colmar en het museum
Unterlinden
• De wijnroute van de Elzas
• De oude stad van Straatsburg
en de schilderachtige dorpjes
in het noorden van de Elzas

ALT-BREISACH

BAZEL

PROGRAMMA BEGELEIDERS

Dansavond aan boord. ‘s Nachts afvaart in de
richting van Alt-Breisach.
DAG 3 l ALT-BREISACH

DUITSLAND

STRAATSBURG
RHINAU

Hoogtepunten

PROGRAMMA BEGELEIDERS

Excursie langs de wijnroute van de Elzas.
We houden halt bij een kelder voor een
degustatie.

ALL IN
aan boord

Animatieavond.

EXCURSIES
INBEGREPEN

DAG 5 l STRAATSBURG
’s Ochtends vroeg vertrekken we naar Straatsburg.
WANDELPROGRAMMA

Stadswandeling in Straatsburg. U kunt de
historische stad en zijn architecturale schatten
bewonderen.

Prijs per persoon
Datum 2019

Duur: 4u, 8 km, hoogteverschil: geen.

PROGRAMMA BEGELEIDERS

Mei: 15

Bezoek te voet aan Petite France en de
kathedraal van Straatsburg (binnen).

Optie

De namiddag is gewijd aan de excursie naar
pittoreske dorpjes in het noorden van de Elzas.
Gala-avond.
DAG 6 l STRAATSBURG
Ontbijtbuffet aan boord. Ontschepen om 9u. Einde
van onze diensten.

4 ANKERS
Dubbele Eenpersoons
kajuit
kajuit

999 €

1449 €

Bovendek

150 €

Suite

150 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren.
Vind de excursies gedetailleerd
 132, 138 en 139
blz.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket”
aan boord blz. 266 • de bezoeken en/of wandelingen
beschreven in het programma • de begeleiding van de
ervaren berggids.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.

COLMAR
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WANDELCRUISES

Hoogtepunten

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. WBB_RANPP

Wandelcruise langsheen
de Donau
DONAU

DAG 1 l WENEN
Ins ch epin g om 18 u . Vo ors tellin g van de
bemanning en welkomstdrink. Voorstelling van
het wandelprogramma.
DAG 2 l MELK • DÜRNSTEIN
Bezoek aan de abdij van Melk.

MELK

CROISI
CYCLO

WANDEL

CRUISE

CRUISE

CRUISES

& GASTRONOMIE REPUBLIEK
& WIJN
SLOWAKIJE

DÜRNSTEIN

BRATISLAVA
WENEN

OOSTENRIJKE

ESZTERGOM
BOEDAPEST

HONGARIJE

Duur: 4u wandelen, 400 m hoogteverschil.

PROGRAMMA BEGELEIDERS

Ontdekking van Dürnstein.

DAG 3 l BRATISLAVA
WANDELPROGRAMMA

Wandeling in de bergketen de Kleine
Karpaten
Vertrek per touringcar naar Devinska Nova
Ves, wandeling door het natuurreservaat
Devinska Kobyla via de Sandberg, tot aan de
ruïnes van het Devinkasteel (buitenkant), waar
u een zeer mooi uitzicht hebt over Bratislava.
Transfer per touringcar naar de boot.
Duur: 2u15, 5 km, 250 m hoogteverschil.

PROGRAMMA BEGELEIDERS

Geleid bezoek van Bratislava.

Namiddag varen.
DAG 4 l KALOCSA
Bezoek aan De Poesta. Namiddag varen.
DAG 5 l BOEDAPEST
WANDELPROGRAMMA

Stadswandeling ter ontdekking van Boeda
U komt langs de beroemde Gellertbaden,
wandelt op de kasseistraten in de buurt van
het kasteel, een zeldzame getuige van het
middeleeuwse Boedapest. Terugkeer naar
de boot (vrije).

ALL IN
AAN boord

DAG 6 l BOEDAPEST • ESZTERGOM
Vrije tijd in Esztergom.
WANDELPROGRAMMA

Wandeling naar het kasteel van Visegrad
Ver trek per touringcar naar Visegrad,
daarna wandeling tot aan de vesting van
Visegrad (buitenkant) waar u de bocht van
de Donau kunt zien. Terugkeer te voet naar
de touringcar, daarna transfer naar de boot.
Duur: 2u wandelen, 6 km, 250 m hoogteverschil.

Namiddag varen. Gala-avond.
DAG 7 l WENEN
Rondleiding in Wenen en het paleis van
Schönnbrunn.
WANDELPROGRAMMA

Wandeling in Wenen
Transfer per touringcar naar de Nussdorfer
Platz. De Leopoldsbergroute leidt u naar de
mooiste uitzichtpunten van de stad. U kunt de
Donau en het Wienerwald bewonderen terwijl
u tussen de wijngaarden en het bos wandelt.
Bijzonder aan dit circuit is de Nasenweg,
waarvan de fauna en flora uniek zijn.
Duur: 3 tot 4u wandelen, 6 km, 340 m hoogteverschil.

PROGRAMMA BEGELEIDERS

Vrije tijd of rondleiding in de Hofburg.

Concer t van Weense muziek (facultatief,
naargelang de beschikbaarheid).
DAG 8 l WENEN
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.
ABDIJ VAN MELK

Duur: 2u30, 9 km, ~100 m hoogteverschil.

PROGRAMMA BEGELEIDERS

Panoramische tour van Boedapest per
autocar.
WANDELPROGRAMMA

Stadswandeling in Pest
Ontdekking van de Hongaarse art-deco- en artnouveaugebouwen: vertrek van de pier naar
de overdekte markt. U komt langs de synagoge
van Boedapest. Bezoek aan de basiliek, daarna
verder naar het Vrijheidsplein met Hongaarse
art-nouveau- en art-decogebouwen. Terugkeer
naar de boot (vrije).
Duur: 2u, 6 km, geen hoogteverschil.

Folkloreavond in Boedapest

Voor begeleiders:
een aangepaste programma
• De abdij van Melk
TISZA
• Wenen en kasteel Schönbrunn
• De Poesta, grote ongerepte vlakte

KALOCSA

WANDELPROGRAMMA

Na het bezoek aan de abdij van Melk,
wandeling in het hart van de Wachau
Bezoek aan de ruïnes van het kasteel
Aggstein. Dit kasteel werd gebouwd rond
11 0 0 e n zo u in d e mid d e l e e uwe n d e
schuilplaats geweest zijn van plunderende
ridders. Na het bezoek, wandeling door
natuurlandschappen tot in Maria Langegg,
daarna transfer naar de boot in Dürnstein.

DE
WANDELEXTRA’S
Wandelen:
• In het hart van Wachau tot aan
de overblijfselen van het kasteel
van Aggstein
• Door de Kleine Karpaten en het
FAMILIE
natuurreservaat Devinska Kobyla
CRUISES
• Buitengewone stadswandelingen
in Boedapest en Wenen
• Betoverend panorama aan
de Donauknie vanuit de burcht
van Visegrád
MUZIEK
CRUISE
Niveau :
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EXCURSIES
INBEGREPEN
Prijs per persoon
Datum 2019

4 ANKERS
Haven/haven
Dubbele Eenpersoons
kajuit
kajuit

September: 30

1459 €

1969 €

Optie
Tussendek

120 €

Bovendek

160 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren.
Vind de excursies gedetailleerd
 162 tot 166
blz.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket”
aan boord blz. 266 • de in het programma beschreven
bezoeken en/of wandelingen (exclusief de concert
van Weense muziek) • de begeleiding van de erkende
berggids.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die
niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266 • de
concert van Weense muziek.

Hoogtepunten
VENETIË

CROISI
CYCLO

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. RVE_PP

WANDEL
CRUISES

Venetië, de eilanden van de lagune
en deCRUISE
Po
CRUISE
& GASTRONOMIE
Cruise en trektochten op de mooiste
paden& WIJN
van Venetië
VENETIË

DAG 1 l VENETIË
Inscheping (1) om 18u. Voorstelling van de
bemanning en welkomstdrankje. Voorstelling van
het programma van de trektochten. Vrije avond
in Venetië.
DAG 2 l VENETIË
Voormiddag, bezoek met gids aan het Dogenpaleis
en het San Marcoplein.
Namiddag,
WANDELPROGRAMMA

Trektocht op de eilanden Torcello en
Lazzaretto Nuovo
Vertrek per privéboot voor het bezoek aan
de twee eilanden. De eerste halte is het
eiland Torcello, dat getuigt van de eerste
beschaving van de lagune. Vervolgens
gaan we naar Lazzaretto Nuovo. Dit eiland
vertegenwoordigt een groot historisch en
natuurlijk belang in de noordelijke lagune
van Venetië.
Duur 5u waarvan 2u30 wandelen - 4,5 km hoogteverschil: geen.

PROGRAMMA BEGELEIDERS

Excursie naar de eilanden van de lagune:
Burano en Murano.

DAG 3 l VENETIË • CHIOGGIA (of omgeving)
TAGLIO DI PO
In de voormiddag varen we naar Chioggia.
In de namiddag,
WANDELPROGRAMMA

Trektocht op de wijnroute door de Euganese
heuvels naar het middeleeuwse dorp Arqua
Petrarca
Vertrek per bus naar de Euganese heuvels, het
vertrekpunt van uw trektocht naar de Monte
Calbarina (136 m), waar u kunt genieten van
een prachtig uitzicht op het Costa-meer. De
weg brengt u naar het middeleeuwse dorp
Arqua Petrarca, één van de mooiste en meest
pittoreske grote dorpen van Italië.
Duur 6u waarvan 2u30 wandelen - 7 km hoogteverschil: geen.

PROGRAMMA BEGELEIDERS

Bezoek aan Padua, de stad van de heilige Antonius.

Ondertussen zet de boot zijn koers voort naar
Taglio di Po (2). Voor degenen die niet voor de
excursies hebben gekozen, wordt een transfer van
Chioggia naar Taglio di Po georganiseerd.
DAG 4 l TAGLIO DI PO • POLESELLA

ITALIË
CHIOGGIA

PO

POLESELLA

TAGLIO
DI PO

in het zuidelijke deel van het natuurreservaat
Bosco di Mesola. Daarna bereikt u Cannevia
via het kleine natuurreser vaat en het
ontdekkingspad. Picknickpauze. Transfer per
bus naar de abdij van Pomposa, een van de
belangrijkste romaanse gebouwen van Italië.

• Ontdek tussen geheim Venetië,
de wilde natuur van de
eilanden van de lagune en het
FAMILIE
middeleeuwse dorp de parels van
CRUISES
Noord-Italië.
DE
WANDELEXTRA’S
• De eilanden Torcello et Lazzaretto
Nuovo
MUZIEK
CRUISE
• De Euganese heuvels tot het dorp
Arqua Petrarca
• De Po-delta tot de abdij van
Pomposa
• Stadswandeling in de wijk
Cannaregio van Venetië
Niveau :
Voor begeleiders:
een aangepaste programma
• Verona, stad van de geliefden
Romeo en Julia en haar Romeinse
vestingen
• Ferrara, stad uit de Renaissance
• Bologna, middeleeuwse stad

Duur ca. 5u waarvan 3u wandelen - 6 km hoogteverschil: geen

ALL IN
aan boord

Voormiddag,
PROGRAMMA BEGELEIDERS

EXCURSIES
INBEGREPEN

Ontdekking van de smaken van Bologna

Animatieavond aan boord.
DAG 5 l POLESELLA • CHIOGGIA • VENETIË
In de voormiddag, bezoek met gids aan Ferrara.
In de namiddag, bezoek aan Verona, de Arena of
de Giusti-tuinen.
Ondertussen zet de boot zijn koers voort naar
Chioggia (2). Voor de mensen die niet gekozen
hebben voor de excursie, wordt er een vertrek per
autocar voorzien naar Chioggia. Vrije tijd.

Prijs per persoon

DAG 6 l VENETIË
Aankomst in Venetië in de vroege ochtend.

Bovendek

140 €

Suite

140 €

WANDELPROGRAMMA

Stadswandeling in Venetië, een prachtige
manier om de onontdekte aspecten van deze
legendarische stad te ontdekken. Onze reisweg
brengt u naar de wijk Cannaregio, via de wijk
Castello. U ontdekt een geheim Venetië.
Duur 2u30 tot 3u wandelen - 8 km - hoogteverschil:
geen (tal van bruggen op de route - terugkeer naar
het schip met een publieke boot).

PROGRAMMA BEGELEIDERS

Vertrek te voet voor het bezoek aan de wijk
Castello(3).

Vrije namiddag in Venetië. Gala-avond.
DAG 7 l VENETIË
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping (1) om 9u.
Einde van onze diensten.

WANDELPROGRAMMA

Trektocht naar de abdij van Pomposa
(lunchpakket)
Transfer per bus naar Goro, het vertrekpunt
van de trektocht. U volgt de Adriatische Zee
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Datum 2019

4 ANKERS
Haven/haven
Dubbele Eenpersoons
kajuit
kajuit

Oktober: 11

1295 €

1720 €

Optie

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren.
Vind de excursies gedetailleerd
 58
blz.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • trektochten en excursies vermeld in het
programma • de begeleiding van de ervaren berggids.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1)	De naam van de in-en uitschepingshaven wordt u één week
voor vertrek meegedeeld.
(2)	
De passagiers kunnen niet aan boord blijven tijdens de
vaartocht tussen Chioggia en Taglio di Po en omgekeerd.
(3)	Indien het schip aangemeerd is aan de kade San Basilio,
wordt het bezoek aan de wijk Castello vervangen door de
wijk Dorsoduro en Santa Croce.

CROISICYCLO
Hebt u er al ooit aan
gedacht om een cruise
te maken en te fietsen?
CroisiEurope biedt u dit nieuwe
concept aan dat natuur, cultuur en
vrije tijd combineert. Deze nieuwe
manier om Europa per fiets te
verkennen, maakt het mogelijk
om de landen die onze cruises
doorkruisen op uw eigen tempo en
in volledige vrijheid te ontdekken.
Onnodig dus om elke dag uw koffers
te pakken; elke avond vindt u uw
eigen kajuit terug.
Onze fietsreizen zijn ontworpen en
slim bestudeerd voor een ideale
vakantie met familie of vrienden. Als
u in de loop van de cruise een pauze
wilt nemen, kunt u aan boord van
het schip blijven en op uw gemak
vanaf het zonnedek de oevers
bewonderen.

Aard van de route : op verharde
wegen en fietspaden. Wij volgen
geen mountainbikeroutes, alleen
stadsfietsroutes.
Technische assistentie: een technische en onderhoudsassistentie
volgt u tijdens de cruise en zorgt
ervoor dat uw fietstochten optimaal
verlopen.
Organisatie: een fiets-GPS en gedetailleerde land- en topografische
kaarten worden aan u verstrekt. Elke
dag kunt u aan boord verslag uit
brengen over de routes.
Vertrek gegarandeerd vanaf
8 personen.

MOEILIJKHEIDSGRAAD
ZEER GEMAKKELIJK
GEMAKKELIJK
MIDDELMATIG
MOEILIJK
ZEER MOEILIJK

Beleef unieke emoties terwijl u op de
kleine wegen, fiets- of rijpaden rijdt!

UW UITRUSTING
DE FIETS

Geleverd: unisex fitnessfiets die geschikt is
voor zowel vrouwen als mannen met recht
stuur, van een gamma equivalent aan de Fuji
Absolute 1.1 Disc en met een maximumgewicht
van 10 kg voor optimaal comfort. Schijfrem
om beter te remmen en zo eventueel slippen
bij regenweer te voorkomen. Een tas voor
accessoires (zoals een fototoestel, een
windjack, ...). Opgelet, vermijd omvangrijke
accessoires. Wij bieden u ook fietsen met
elektrische assistentie aan (mits betaling van
een toeslag), raadpleeg ons voor meer
informatie.

HELMEN

De helmen worden geleverd en zijn verplicht.
Als u uw eigen helm wilt meenemen, is dat
perfect mogelijk.

SCHOENEN

Een goede schoen moet in de eerste plaats
comfortabel zijn, en mag niet pijn doen. Zorg
ervoor dat u goed in uw schoenen zit, pas ze
en probeer ze uit vóór het vertrek. Als u met
uw fietsschoenen komt, vergeet dan niet om
uw pedalen mee te nemen zodat onze begeleiders ze kunnen bevestigen op onze fietsen.

RUGZAK

Voorzie een kleine rugzak die regenkleding en
zonnebescherming kan bevatten.

KLEDING

De uitrusting van de fietser dient het volgende
te omvatten:
• min of meer warm ondergoed volgens de
geplande fietstocht
• regencape of regenjack
• short of fietsbroek aanbevolen
• geschikte fietskleding (kleding, hand–schoenen, schoenen, ...)

MATERIAAL

Breng ook volgende dingen mee:
• zonnebril
• zonnecrème
• kleine persoonlijke apotheek (zie hieronder)
• veldfles

En vergeet niet:

Ludiek en gezellig
CroisiCyclo bevrijdt
de geest!

APOTHEEK

Bij al onze fietstochten beschikt de begeleider
over een EHBO-kit. Het is echter verplicht om,
al naargelang de bestemming, een persoon
lijke apotheek mee te brengen die ten minste
het volgende bevat:
• pleisters
• “tweede huid”-verband
• een pijnstiller
• eventueel een anti-muggenmiddel
• oogdruppels en uw persoonlijke
geneesmiddelen als u een behandeling volgt.
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Hoogtepunten
KASTEEL VILLANDRY

CROISI
CYCLO

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. NHN_BIKPP

De Loire per fiets

CRUISE

& GASTRONOMIE
Een streek die erg aan haar erfgoed gehecht
is
en de koninklijke rivier

DAG 1 l NANTES
Ins ch epin g om 18 u . Vo ors tellin g van de
bemanning en welkomstdrankje. Voorstelling van
uw CroisiCyclo-programma. Diner aan boord.
DAG 2 l NANTES • SAINT-NAZAIRE
In de ochtend volgt u de bochten van de Loire. U
passeert onder de groene bogen van de prachtige
bossen en geniet van een prachtig uitzicht op de
rivier. Lunchpakket. In de namiddag springt u terug
in het zadel en zet u uw route langs de rivier verder.
Aankomst in de late namiddag in de oude haven
van Saint-Nazaire. Bezoek aan het museum van de
scheepswerf. Terugkeer aan boord.
REISWEG PER FIETS
Van Lavau-sur-Loire: 27,4 km (122 m hoogteverschil)
Van Saint-Nazaire: 56,3 km (183 m hoogteverschil)
Van Nantes tot Saint-Nazaire: 70,8 km
(305 m hoogteverschil)

DAG 3 l SAINT-NAZAIRE • ANCENIS
U vertrekt per fiets naar La Baule, een prachtige
badplaats. Aan de waterkant ziet u de mooiste
villa‘s van Frankrijk die u zeker niet onverschillig
zullen laten. De reisroute brengt u naar de
moerassen van Guérande. Vrije tijd in Guérande.
Namiddag op het cruiseschip.
REISWEG PER FIETS
Van La Baule: 12,9 km (61 m hoogteverschil)
Van de moerassen: 33,8 km (183 m hoogteverschil)

DAG 4 l ANCENIS • BOUCHEMAINE
Vertrek per fiets naar Oudon. Dit parcours doet u
mooie dorpjes zoals Oudon en Mauves-sur-Loire
ontdekken. Terugkeer aan boord. In de namiddag
kunt u op het zonnedek ontspannen. Animatieavond.
REISWEG PER FIETS
Van Oudon: 30,6 km (213 m hoogteverschil)
Van Ancenis: 40,2 km (244 m hoogteverschil)

DAG 5 l De Loirevallei en haar kastelen
Een minibus voert u naar het vertrekpunt van uw
fietscircuit. U wordt ondergedompeld in het hartje
van de Loirevallei en komt voorbij de mooiste
kastelen ter wereld. Hou zeker eventjes halt aan
het Kasteel van Villandry. Dit majestueuze kasteel,
dat ooit eigendom was van Napoleon Bonaparte,
beschikt over prachtige tuinen. Daarna springt
u terug in het zadel voor een mooie rit naar het
kasteel van Azay-le-Rideau, één van de oudste
kastelen uit de Renaissance. Lunchpakket. In de
namiddag is er een vrij bezoek aan het kasteel
Azay-le-Rideau. Na het bezoek wordt het circuit
afgesloten met een uitzicht over de wijngaarden,

• Een originele manier om de
streek van de Loire te ontdekken.
Pastorale landschappen,
WANDEL
FAMILIE
schilderachtige
dorpjes en
CRUISES
CRUISES
silhouetten van
de grote kastelen
van de Loire... Tijdens deze
fietsroute maakt u een unieke
reis doorheen een uitzonderlijk
patrimonium.
CRUISE
MUZIEK
&Niveau
WIJN :
CRUISE
ALL IN
aan boord

Guérande
La Baule
SAINT-NAZAIRE

ANCENIS
BOUCHEMAINE

NANTES

Saumour

INBEGREPEN

LOIRE

Villandry
Azay-le-Rideau

de grotwoningen en uw eindbestemming:
Saumour. Terug aan boord. Dansavond.
REISWEG PER FIETS
Van Villandry: 25,7 km (183 m hoogteverschil)
Van Rigny-Ussé: 62,8 km (427 m hoogteverschil)
Van Saumour: 69,2 km (457 m hoogteverschil)

DAG 6 l De Loirevallei en haar Kastelen
Uw dagcircuit begint met een parcours op de
zuidelijke oever van de Loire. U passeert door de
gemeente Les Ponts-de-Cé. Vervolgens komen
we aan in Brissac Quincé, waar het kasteel van
Brissac zich bevindt. Lunchpakket. In de namiddag
zet u uw fietstocht verder en houdt u halt aan
het prachtige kasteel van de Mulonnière, waar
u tevens van een wijnproeverij zal genieten.
Animatieavond.

Prijs per persoon
Data 2019

5 ANKERS
Dubbele Eenpersoons
kajuit
kajuit

April: 18
Oktober: 20

2169 €

Optie
Bovendek

329 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket”
aan boord blz. 266 • de fietsuitstappen vermeld in het
programma.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
Afhankelijk van de aanmeerplaatsen en voor een optimale
organisatie van de cruise, kan de volgorde van de excursies
gewijzigd worden.

REISWEG PER FIETS
Van Thouarcé: 33,8 km (213 m hoogteverschil)
Van Bouchemaine: 62,8 km (396 m hoogteverschil)
Van Rochefort-sur-Loire: 72,4 km
(457 m hoogteverschil)

DAG 7 l BOUCHEMAINE • ANCENIS • NANTES
We stappen uit in Chalonnes-sur- Loire (of
Bouchemaine afhankelijk van de waterstand)
voor uw laatste ochtend om de Loire per fiets te
verkennen, terwijl de boot u opwacht in Ancenis.
Terug aan boord aan het eind van de ochtend. In
de namiddag cruise naar Nantes. U zal genieten van
het uitzicht op de oever vanaf het dek. Gala-avond.
REISWEG PER FIETS
Van Chalonnes-sur-Loire : 38,6 km
(122 m hoogteverschil)

DAG 8 l NANTES
Ontbijtbuffet aan boord. Ontschepen om 9u. Einde
van onze diensten.

KASTEEL BRISSAC
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2884 €

CROISICYCLO

Hoogtepunten
KASTEEL YQUEM, SAUTERNES

CROISI
CYCLO

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. BOA_BIKPP

De Gironde per fiets

Tussen de rivier en de Atlantische kust
DAG 1 l BORDEAUX
Ins ch epin g om 18 u . Vo ors tellin g van de
bemanning en welkomstdrankje. Voorstelling
van uw CroisiCyclo-programma. Diner aan boord
gevolgd door een welkomstavond.
DAG 2 l BORDEAUX • PAUILLAC (1)
Cruise naar Pauillac. Halverwege de ochtend
vertrekken we voor een dagje fietsen. In de
voormiddag trekt u naar Saint-Estèphe, een
dorp dat bekend staat omwille van zijn barokke
architectuur en het adembenemende uitzicht
over de Garonne. Lunchpakket. In de namiddag
fietst u langs wijngaarden die tot de kostbaarste ter
wereld behoren, en zal u enkele van de grootste
wijnbouwgebieden van Frankrijk kunnen zien.
Animatieavond.
REISWEG PER FIETS
Voormiddag van Saint-Estèphe : 11,3 km (76 m
hoogteverschil). Namiddag van Pauillac : 35,4 km
(213 m hoogteverschil)

DAG 3 l PAUILLAC (1) • Trechtermonding van
de Gironde • BLAYE(1)
Vroeg in de ochtend, cruise op de Gironde tot aan
de trechtermonding. We fietsen langs moerassen,
Meschers-sur-Gironde met haar steile kliffen, de
grotwoningen en de vissershutten, alvorens Blaye
te bereiken. In de namiddag vertrekken we per
fiets. We trekken naar Blaye, met zijn wijngaarden,
zijn bouwland en kastelen. Als u nog over de
nodige kracht beschikt, kunt u enkele kilometers
extra afleggen naar Saint-Gervais, waar u prachtige
landschappen zal kunnen bewonderen in de
schaduw van een middeleeuwse kerk, voordat u
in de avond naar Blaye terugkeert. Terugkeer aan
boord. Dansavond.
REISWEG PER FIETS
Van Blaye: 30,6 km (305 m hoogteverschil)
Van Saint-Gervais: 49,9 km (427 m hoogteverschil)

DAG 4 l BLAYE(1) • LIBOURNE(1) • Saint-Émilion
Vroeg in de ochtend, cruise op de Dordogne
richting Libourne, een stad met een rijk erfgoed.
In de namiddag start u uw fietstocht naar
Saint-Émilion. In Saint-Émilion bezoeken we de
ondergrondse monumenten. Animatieavond.

CRUISE

& GASTRONOMIE

dorp Sainte-Croix-du-Mont, waar u een prachtig
uitzicht over de vallei zal hebben. Aan het einde
van deze fietsdag, keert u naar de boot terug.
Vrije avond.

• Een originele manier om de
Gironde te ontdekken.
De wijngaarden van de Médoc,
WANDEL
FAMILIE
Sauternes en
Blaye, opmerkelijke
CRUISES
CRUISES
sites zoals Saint-Émilion
of de
abdij van La Sauve-Majeure,
Bordeaux en het bekken van
Arcachon, ... Stuk voor stuk
charmerende plaatsen die voor
CRUISE
MUZIEK
fietscruise garant
& een
WIJNboeiendeCRUISE
staan.
Niveau :
ALL IN
aan boord

REISWEG PER FIETS
Van Cadillac: 38,6 km (274 m hoogteverschil)

DAG 6 l CADILLAC • BORDEAUX
We vertrekken vroeg in de ochtend per fiets. Terwijl
u op uw fiets van de Franse landschappen geniet,
zal de boot koers zetten naar de eindbestemming,
Bordeaux. Uw parcours zal van start gaan in de
versterkte stad Cadillac en eindigt in Bordeaux.
Er worden haltes voorzien in La Sauve en Cenac.
Lunchpakket naast de abdij van La Sauve-Majeure,
die ooit een benedictijnenklooster was. In de
namiddag fietsen we naar Bordeaux, waar u de
hele namiddag op uw eigen tempo in de stad zal
kunnen verkennen. Gala-avond.
REISWEG PER FIETS
Voormiddag van La Sauve: 29 km (427 m
hoogteverschil) of van Latresne: 46,7 km (518 m
hoogteverschil)
Namiddag van Bordeaux: 57,9 km
(549 m hoogteverschil)

DAG 7 l BORDEAUX • Bekken van Arcachon
BORDEAUX
Na het ontbijt brengt een minibus u naar de plaats
van vertrek in het binnenland, aan de Atlantische
kust. Na de wijngaarden trekt u naar de kust en
de oceaan. U fietst langs de kust en de Duin van
Pilat, de grootste zandduin in Europa van meer
dan 100 m boven de zeespiegel. Lunchpakket in
Arcachon. Na de maaltijd gaat u met uw fiets aan
boord van een schip en komt u aan op Cap Ferret,
bekend om zijn oesterbedrijven. Terugkeer naar
Bordeaux aan het eind van de dag. Animatieavond.
REISWEG PER FIETS

Van Arcachon: 35,4 km (244 m hoogteverschil)

Van Lège-Cap-Ferret: 56,3 km
(335 m hoogteverschil)
Van Atlantique: 72,4 km (427 m hoogteverschil)

DAG 8 l BORDEAUX
Ontbijtbuffet aan bord. Ontscheping om 9u. Einde
van onze diensten.

REISWEG PER FIETS
Van Libourne: 33,8 km (213 m hoogteverschil)
Van Saint-Émilion: 20,9 km (183 m hoogteverschil)

DAG 5 l LIBOURNE (1) • CADILLAC
Cruise naar Cadillac. In de namiddag vertrekt u
per fiets naar het zuiden, langs de Garonne. U
doorkruist de Sauternestreek, een gebied dat
bekend is om zijn zoete dessertwijnen, evenals het
181

INBEGREPEN
Prijs per persoon
Data 2019
April: 11

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

-

1885 €

Eénpersoonskajuit

-

2480 €

Dubbele kajuit

Mei: 13
Oktober: 13

1829 €

1999 €

Eénpersoonskajuit

2324 €

2594 €

Dubbele kajuit

Juli: 12
Augustus: 14

1699 €

1885 €

Eénpersoonskajuit

2194 €

2480 €

Tussendek

-

Bovendek

160 €

160 €
200 €

Suite

160 €

-

Optie

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket”
aan boord blz. 266 • de fietsuitstappen vermeld in het
programma.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1)	In functie van de beschikbaarheid van de aanlegsteigers, kan
de aanlegplaats van Pauillac vervangen worden door deze
van Cussac-Fort-Médoc en deze van Libourne door Bourg.
Deze cruise is afhankelijk van de getijden en de aankomsturen
op de aanlegplaatsen kunnen wijzigen.

Hoogtepunten
LES BAUX-DE-PROVENCE

CROISI
CYCLO

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. LSR_BIKPP

Van Bourgondië tot de ProvenceCRUISE
De Rhône en de Saône per fiets

BOURGOGNE

& GASTRONOMIE

• Bourgondië, de Luberon, les
Baux de Provence, maar ook
natuurparken zoals de Alpilles of
WANDEL
FAMILIE
de Pilat, of les
gorges du Doux zijn
CRUISES
CRUISES
stuk voor stuk
boeiende sites die
u per fiets zal kunnen ontdekken.
Niveau :

CRUISE
& WIJN

BEA U J OL AI S

DAG 1 l LYON
Ins ch epin g om 18 u . Vo ors tellin g van de
bemanning en welkomstdrankje. Voorstelling van
uw CroisiCyclo-programma. Diner aan boord.
DAG 2 l LYON • MÂCON
Vertrek per fiets om historische en architecturale
sites van Lyon te verkennen, en specialiteiten
van de stad te proeven. Terugkeer aan boord.
Cruise naar Mâcon, in de namiddag varen we.
Dansavond. In de avond komen we in Mâcon aan.
REISWEG PER FIETS
Van Lyon: 24,1 km (213 m hoogteverschil)

DAG 3 l MÂCON • VIENNE
U fietst naar Cluny en maakt gebruik van een
aangenaam fietspad in het midden van oneindige
wijngaarden. Neem bij uw aankomst in Cluny de
tijd voor een vrij bezoek aan de abdij van Cluny,
door de UNESCO als werelderfgoed erkend. Na
dit bezoek, terug aan boord.
REISWEG PER FIETS
Van Fuissé : 29 km (305 m hoogteverschil)
Van Cluny: 57,9 km (549 m hoogteverschil)

DAG 4 l VIENNE • ARLES
Vertrek per fiets voor een circuit dat start aan het
regionale natuurpark van Pilat. Bij het verlaten
van het park betreedt u de beroemde wijngaard
van Côte-Rôtie. Uiteraard zal u in één van de
domeinen van een wijnproeverij kunnen genieten
vóór de lunchpakket. Terugkeer aan boord. In de
namiddag varen we naar Arles. Animatieavond. Er
wordt ‘s nachts gevaren.
REISWEG PER FIETS
Van Longes: 22,5 km (244 m hoogteverschil)

DAG 5 l ARLES
Vertrek voor een hele dag fietsplezier. U fietst door
het regionale natuurlijke park van Alpilles, waar u
de plaatselijke flora en fauna zal kunnen ontdekken.
Onderweg kunt u vrij Les Baux-de-Provence
bezoeken. Lunchpakket. Voortzetting naar
Saint-Rémy-de-Provence, de geboortestad van
Nostradamus, voor een vrij bezoek. Provençaalse
avond en folkloristische show aan boord.
REISWEG PER FIETS
Van Les Baux-de-Provence: 33,8 km
(335 m hoogteverschil)
Van de Alpilles: 59,5 km (427 m hoogteverschil)
Van Arles (lange optie): 72,4 km
(488 m hoogteverschil)

DAG 6 l ARLES • AVIGNON • VIVIERS
Cruise naar Avignon. Bij uw aankomst, transfer
naar uw plaats van vertrek: het dorpje Gordes. U
fietst naar het hartje van het regionale natuurpark
van Lubéron en komt voorbij de beroemde

Cluny

INBEGREPEN

MÂCON

SAÔNE

RHÔNE

Prijs per persoon

LYON
Massif du Pilat

Data 2019

5 ANKERS
Dubbele Eenpersoons
kajuit
kajuit

April 14

1849 €

2459 €

Juni: 1
Oktober: 8

1999 €

2609 €

Juli: 20

1919 €

2529 €

VIENNE

ste

TOURNON

RHÔNE

Gorges du Doux

Optie

CÔTES DU RHÔNE

VIVIERS

MUZIEK
ALL IN
CRUISE
aan boord

Bovendek

199 €

Suite

199 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren.
AVIGNON

Massif
des Alpilles

Lubéron

Les Baux-de-Provence
ARLES

Provenç aalse dorp en Gordes , Roussillon ,
Bonnieux, Lacoste en Ménerbes. Lunchpakket.
In de namiddag zet u de tocht verder via het park
van Lubéron en neemt vervolgens een pauze
voor een bezoek en een wijnproeverij. Terugkeer
aan boord. In de avond is er een facultatief geleid
bezoek aan Viviers.
REISWEG PER FIETS
Van Roussillon: 22,5 km (335 m hoogteverschil)
Van Ménerbes: 48,3 km (732 m hoogteverschil)
Van Joucas: 72,4 km (1 158 m hoogteverschil)

DAG 7 l VIVIERS • TOURNON • LYON
Ochtendlijke vaartocht. We komen vroeg in
de namiddag aan in Tournon. Deze namiddag
begeven we ons naar het westen van Tournonsur-Rhône en komen daarna in het hartje van de
Gorges du Doux aan. Langs de rivier zal u van een
spectaculair uitzicht kunnen genieten. Terugkeer
aan boord. Gala-avond. ‘s Nachts varen we.
REISWEG PER FIETS
Van Tournon-sur-Rhône: 29 km
(792 m hoogteverschil)
Van Boucieu-le-Roi: 48,3 km
(1 158 m hoogteverschil)

DAG 8 l LYON
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.
182

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket”
aan boord blz. 266 • de fietsuitstappen vermeld in het
programma.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die
niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz. 266 • het
bezoek aan Viviers.

CROISICYCLO

Hoogtepunten
DONAU, KASTEEL SCHÖNBUHEL

CROISI
CYCLO

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. WBB_BIKPP

De Donau per fiets

CRUISE

Ontdek de prachtige streek rond de Donau& GASTRONOMIE
DAG 1 l WENEN
Inscheping om 18u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstdrankje. Voorstelling van uw CroisiCycloprogramma. Afvaart van de boot naar Melk.
DAG 2 l MELK • DÜRNSTEIN
U vertrekt voor een mooie dag per fiets en een
vrij bezoek aan de abdij van Melk. Nadat u van
het panorama van de Wachau-vallei genoten
heeft, zet u de fietstocht verder langs de rivier
tot in Dürnstein, de eindbestemming van de dag.
Lunchpakket. Terug aan boord en vaartocht naar
Bratislava.
REISWEG PER FIETS
Voormiddag: 17,7 km (152 m hoogteverschil)
Namiddag: 29 km (244 m hoogteverschil)

DAG 3 l BRATISLAVA
We vertrekken per fiets naar het kasteel Devin.
Terugkeer naar de boot met minibusje en afvaart
naar Kalocsa in Hongarije. Animatieavond aan boord.
REISWEG PER FIETS
Voormiddag: 43,5 km (183 m hoogteverschil)

DAG 4 l KALOCSA
Optionele excursie: De Poesta. De Hongaarse
“grote vlakte“ wordt gekenmerkt door een
landschap met oneindige horizonten en herbergt
tal van zeldzame diersoor ten. Woon een
paardenshow bij en dompel u volledig onder in
de tradities en folklore. In de namiddag varen we
naar Boedapest, de “parel van de Donau”, die we
tijdens de nacht zullen bereiken.
DAG 5 l BOEDAPEST
U vertrekt per fiets om de Hongaarse hoofdstad te
ontdekken. Dit bezoek brengt u naar het hart van
één van de mooiste parels van Europa. Boedapest,
vaak beschouwd als één van de mooiste steden
ter wereld, is een adembenemende mix van
historische overblijfselen en moderniteit. Vrije tijd
in de namiddag.
Als optie (extra kost), facultatief bezoek aan de
Gellert Baden die tot de meest prestigieuze van
de stad behoren. Aan het einde van het bezoek
geniet u van vrije tijd om te zwemmen of te
herbronnen.
Optionele excursie: folkloreavond in Boedapest.
‘s Nachts varen we naar Esztergom.

DONAU
MELK

• De Donau is een onuitputtelijke
bron van inspiratie en laat
u genieten van de mooiste
WANDEL
fietstochten.FAMILIE
CRUISES
CRUISES van deze
• Langs de meanders
duizend jaar oude rivier reist
u dwars door het groene
landschap, de schitterende vallei
van de Wachau
en plekjes die
CRUISE
MUZIEK
uitademen.
& geschiedenis
WIJN
CRUISE
Niveau :

REPUBLIEK
SLOWAKIJE

DÜRNSTEIN

ALL IN
aan boord

BRATISLAVA
WENEN

OOSTENRIJKE

INBEGREPEN
TISZA

ESZTERGOM
BOEDAPEST

HONGARIJE
KALOCSA

prachtige bucolische landschappen. Terugkeer
aan boord. In de namiddag varen we naar Wenen.
Gala-avond. Er wordt ‘s nachts gevaren.
REISWEG PER FIETS
Voormiddag: 33,8 km (213 m hoogteverschil)

DAG 7 l WENEN
U start de dag met een excursie per fiets naar de
abdij van Klosterneuburg, gesticht in 1114 door Sint
Leopold III van Babenberg. Terugkeer aan boord.
In de namiddag springt u opnieuw in het zadel
voor het geleid bezoek aan Wenen, een stad die
bijzonder goed uitgerust is voor fietsers. Terugkeer
aan boord.
REISWEG PER FIETS (naar keuze)
Voormiddag: 17,7 km (91 m hoogteverschil)

Optionele excursie: concert met Weense muziek
(afhankelijk van de beschikbaarheid).
DAG 8 l WENEN
Ontbijtbuffet aan boord. Ontschepen om 9u. Einde
van onze diensten.
DÜRNSTEIN

REISWEG PER FIETS
Voormiddag: 17,7 km (122 m hoogteverschil)

DAG 6 l BOEDAPEST • ESZTERGOM
Vanuit Esztergom trekt u per fiets naar het fietspad
dat deze streek doorkruist. U zal kunnen genieten
van de beste gezichtspunten op de rivier en de
183

Prijs per persoon
Data 2019

4 ANKERS
Dubbele Eenpersoons
kajuit
kajuit

Mei: 27
September: 9

1939 €

2449 €

Juli: 29

1889 €

2399 €

Optie

120 €
160 €

Tussendek
Bovendek
Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren.
EXCURSIEPAKKET

Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
Met concert
Zonder concert

124 €
67€

174 €
94 €

Vind de excursies gedetailleerd blz. 162, 165 en 168
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket”
aan boord blz. 266 • de fietsuitstappen vermeld in het
programma.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz. 266.

BAZEL

9-DAAGSE / 8-NACHTEN CRUISE • REF. BCA_BIKPP/ACB_BIKPP

CROISI
CYCLO

(1)

De Rijn per fiets van Bazel naar Amsterdam
CRUISE

De schatten van een mythische rivier, de Rijn
DAG 1 l BAZEL
Ins ch epin g om 18 u . Vo ors tellin g van de
bemanning en welkomstdrankje. Voorstelling van
uw CroisiCyclo-programma. Diner aan boord.
DAG 2 l BAZEL • De wijnroute • BAZEL
Vertrek per minibus naar het zuiden van de Elzas.
Als we in Ensisheim aankomen, springen we de
fiets op richting Colmar. We houden halt in Colmar,
en er is vrije tijd om de historische wijk van “Klein
Venetië” te ontdekken. Lunchpakket. In de
namiddag zetten we onze fietstocht verder langs
de beroemde wijnroute. We houden halt in
Éguisheim, een dorpje dat tot de mooiste dorpen
van Frankrijk behoor t , en proeven er de
welbekende crémant uit de Elzas. Terugkeer aan
boord. Dansavond. Vertrek naar Breisach.
REISWEG PER FIETS
Van Colmar: 33,8 km (137 m hoogteverschil)
Van Éguisheim: 43,5 km (213 m hoogteverschil)
Van Rouffach: 54,7 km (305 m hoogteverschil)

DAG 3 l ALT-BREISACH
Het circuit van deze derde dag brengt u via het
platteland naar het hartje van de wijnroute. U fietst

door de wijngaarden en de prachtige landschappen.
Mis zeker de dorpjes met de vakwerkhuizen niet.
Lunchpakket in Ribeauvillé. We houden halt in
Riquewihr. Dit dorp, de “parel van wijngaard”
genoemd, behoort tot de mooiste dorpen van
Frankrijk. Wijnproeverij. Terugkeer aan boord, per
fiets of minibus, zoals u dat het beste uitkomt.
REISWEG PER FIETS
Van Ribeauvillé: 37 km (213 m hoogteverschil)
Van Riquewihr: 41,8 km (366 m hoogteverschil)
Van Breisach: 78,9 km (549 m hoogteverschil)

DAG 4 l BREISACH • STRAATSBURG
Aankomst in Straatsburg in de vroege namiddag.
In de namiddag ontdekt u Straatsburg per
fiets. U komt voorbij het Europees Parlement
en wandelt in de tuin van de Orangerie, het
oudste park van de stad. U komt voorbij heel
indrukwekkende monumenten, waaronder de
kathedraal. Terugkeer aan boord. Dansavond.
Vaartocht naar Mainz.
REISWEG PER FIETS
Van Straatsburg: 16,1 km (76 m hoogteverschil)

184
STRAATSBURG

& GASTRONOMIE

DAG 5 l MAINZ • KOBLENZ
In Mainz vertrekt u richting Bingen, waar de
fietstocht begint. U komt voorbij het meest
pittoreske gedeelte van de rivier. U fietst door de
prachtige regio die de meeste kastelen ter wereld
verzamelt. Lunchpakket. Hier ziet u de beroemde
Lorelei-rots, die tal van mythen en legenden
geïnspireerd heeft. Daarna zetten we koers verder
naar Koblenz, waar we terug aan boord gaan. In de
avond, vrije ontdekking van Koblenz.
REISWEG PER FIETS
Van Bingen-am-Rhein: 27,4 km (213 m hoogteverschil)
Van De Lorelei: 49,9 km (396 m hoogteverschil)
Van Koblenz: 62,8 km (488 m hoogteverschil)

DAG 6 l KOBLENZ • KEULEN • DÜSSELDORF
Afvaart in de ochtend tot in Keulen. U ontdekt Keulen
per fiets. Hier zal u een interessante mix van oude
en moderne architectuur kunnen op prijs stellen.
Bezoek zeker de kathedraal die als werelderfgoed
van de UNESCO erkend is, en gebouwd werd
tussen 1248 en 1880 (facultatief bezoek). We
zetten onze fietstocht richting Düsseldorf verder,
doorheen de prachtige landschappen van het
platteland. Terugkeer aan boord. Gala-avond.

WA

CRU

CRU
&W

CROISICYCLO

Hoogtepunten
• Bazel opent de deuren
van de Rijn en leidt u naar de
kanalen van Amsterdam.
• In de Rijnvallei is het parcours
heel spectaculair.
Niveau :
ALL IN
aan boord
INBEGREPEN
Prijs per persoon
Data 2019

5 ANKERS
Dubbele Eenpersoons
kajuit
kajuit

Mei: 22(1)
Juni: 29

2249 €

2879 €

Juli: 7(1)

2149 €

2779 €

Optie

COLMAR

REISWEG PER FIETS
Van Keulen: 54,7 km (274 m hoogteverschil)

DAG 7 l DÜSSELDORF • XANTEN
NIJMEGEN • AMSTERDAM
In de ochtend varen we naar Xanten en is er een
facultatieve excursie naar het Openluchtmuseum
van Arnhem. Ondertussen zet de boot zijn
koers voort naar Nijmegen. Terug aan boord in
Nijmegen. Vaartocht naar Amsterdam. Animatieavond.

Bovendek

225 €

Suite

225 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren.

DAG 8 l AMSTERDAM
Er wordt een hele dag gefietst. U trekt het
binnenland in, richting Edam. Lunchpakket. In de
namiddag vat u uw laatste circuit aan via de route
die langs de oevers van het Markermeer loopt
en komt u voorbij het kustdorpje Durgerdam.
Bij uw terugkeer naar Amsterdam moet u beslist
de tijd nemen om deze hoofdstad, bekend om
haar kanalen, op uw eigen tempo te ontdekken.
Terugkeer aan boord.
REISWEG PER FIETS
Van Edam: 30,6 km (107 m hoogteverschil)
Van Katwoude: 53,1 km (183 m hoogteverschil)
Van Amsterdam: 75,6 km (244 m hoogteverschil)

DAG 9 l AMSTERDAM
Ontbijtbuffet aan boord. Ontschepen om 9u. Einde
van onze diensten.

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket”
aan boord blz. 266 • de fietstochten vermeldt in het
programma.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die
niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266 • het
bezoek aan het Museum van Arnhem blz. 131.
(1) Vraag het gedetailleerde programma van de cruise,
ref. ACB_BIKPP, verschillend programma.

AMSTERDAM

RIJN

NIJMEGEN
XANTEN

NEDERLAND

DÜSSELDORF

DUITSLAND

KEULEN
KOBLENZ
MAINZ

RIJN

FRANKRIJK
STRAATSBURG

Colmar

ALT-BREISACH

BAZEL

185

ZWITSERLAND

186

THEMACRUISES
WIJN
BLZ.

188

IMPRESSIONNISTEN
BLZ.

189

DE FEESTELIJKE
RIJN
BLZ.

190

GASTRONOMIE
OP DE RIJN BLZ. 192
GLACIER EXPRESS
BLZ.

“FERIA”
IN ANDALUSIË
BLZ.

FITNESS,
ONTSPANNING
EN WELLNESS
MUZIEK

194

195

BLZ.

196

BLZ.

198

FEESTELIJKE
WEEKENDS BLZ. 200
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Hoogtepunten
CROISI
CYCLO

WANDEL

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

CRUISES

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. MVC/MVC_PP(3)

Oenologische cruise

CRUISE

& GASTRONOMIE

CRUISE
& WIJN

• Degustaties bij regionale
producenten
• Conferenties door kenner
van de wijnwereld
FAMILIE
• Ontdekking van de grote wijngaarden:
CRUISES
Cassis, Châteauneuf-du-Pape,
Côtes du Vivarais, Côtes du Rhône,
Beaujolais en Bourgondië

MUZIEK
CRUISE

Proeverijen en lezingen
DAG 1 l Lyon • MARTIGUES (1)
Bijeenkomst om 13u30 te Lyon(2). Transfer(2) per
autocar. Inscheping tegen 18u in Martigues.
Voorstelling van de bemanning. Welkomstdrank.
Diner en avond aan boord.
DAG 2 l MARTIGUES • AVIGNON (Cassis)
Excursie naar Cassis, bekend voor zijn pittige,
geparfumeerde witte wijn. Degustatie bij één van
de beste lokale producenten. Terug aan boord en
cruise richting Avignon. Animatieavond.

ALL IN
aan boord
EXCURSIES
INBEGREPEN

Neem deel aan het grote spel aan boord
Prijs per persoon

Win een cruise
op de Rijn

Datum 2019

5 ANKERS
Haven/
haven (3)

met Marc Haeberlin,
“3 sterren”
in de Michelingids

Met
transfer (2)

Dubbele kajuit

Oktober: 10

999 €

1459 €

MARC HAEBERLIN

1075 €

Eenpersoonskajuit

1535 €

Optie
Bovendek
Suite
Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren

DAG 3 l AVIGNON
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE • VIVIERS
(De Vivarais kust en Châteauneuf-du-Pape)
Cruise naar Châteauneuf-du-Pape. Bezoek aan
het dorpje waarvan de benaming de meest
prestigieuze is van de wijnen aan de Middellandse
Zee. Degustatie. Tijdens het bezoek vaart de
boot verder naar Saint-Étienne-des-Sorts waar
wij terug aan boord gaan. Excursie van de kloven
van de Ardèche om de wijngaarden van Vivarais
te ontdekken, die zich op de hoogvlakte van SaintRemèze en d’Orgnac l’Aven bevinden. Degustatie.
Wij terug aan boord gaan naar Viviers. Dansavond.

150 €
150 €

Vind de excursies gedetailleerd
 88 tot 90
blz.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • de transfert(2) autocar Lyon/Martigues en
Châlon-sur-Saône/Lyon • de conferenties gegeven door
de hooggeplaatste personen in de wereld van de wijn • de
excursies en de degustaties vermeld in het programma.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266 • de drankjes.
(1)	In functie van de beschikbaarheden van de aanlegsteigers,
kan de aanlegplaats in Martigues vervangen worden door
Port-Saint-Louis-du-Rhône.
(2)	Formule met autocar, ref. MVC : transfer Lyon/Martigues D1 en
Chalon-sur-Saône/Lyon D6.
(3)	Formule haven/haven: inscheping in Martigues D1 om 18u en
ontscheping in Chalon-sur-Saône D6 om 9u.
Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken
met mate.

DAG 4 l VIVIERS • TAIN L’HERMITAGE
(De Rhône kust)
‘s Morgens varen we door de Rhônevallei.
‘s Morgens komt een vakman een synthese
maken onder vorm van een vragenspel en waar
de deelnemers die de meeste punten hebben
gehaald, zullen ingedeeld worden voor een
geblinddoekt proefspel. De gelukkige winnaar
wordt verkozen als “Bacchus” van de cruise en zal
beloond worden met een gastronomische cruise
(geldig voor 1 persoon) op de Rijn. In de middag,
aankomst in Tain l’Hermitage. Degustatie. Varen
we door de Rhônevallei en de wijngaarden van
Côtes Rôties, Condrieu, Château Grillet, SaintJoseph. ‘s Nachts varen we.
DAG 5 l MÂCON • CHALON-SUR-SAÔNE
(Bourgondië en Beaujolais)
Van Trévoux, excursie naar de Beaujolais waar de
naam komt van de heren van Beaujeu. Bezoek
aan de Hameau du vin van Georges Duboeuf. Wij
terug aan boord gaan naar Mâcon. Excursie: op
ontdekking van de bourgondische wijngaarden:
Meursault, Volnay, Pommard. Terug aan boord
in Tournus en cruise richting Chalon-sur-Saône.
Gala-avond.
DAG 6 l CHALON-SUR-SAÔNE • Lyon
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u en
transfer per autocar(2) naar Lyon. Einde van onze
diensten.
188

THEMA-CRUISES

Hoogtepunten
PARIJS

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. IMP_PP

De Seine en de
impressionistische schilders
DAG 1 l PARIJS
Inscheping om 18u. Welkomstcocktail en
voorstelling van de bemanning. Diner aan
boord, daarna een themalezing “definitie van het
impressionisme, de oorsprong, de techniek, de
context”.
DAG 2 l PARIJS, de favoriete plekjes van de
impressionisten
Geleid audiobezoek aan het kasteel van Auverssur-Oise. Ontdekking van het museum Marmottan
in Parijs (het museum is gesloten op maandag en
zal worden vervangen door l’Orangerie).
DAG 3 l PARIJS • Giverny, Claude Monet
achterna • VERNON
‘s Morgens varen we. Themalezing “Claude
Monet, de kwintessens van het impressionisme”.
In de namiddag is het bezoek aan de woonst
van Claude Monet in Giverny voorzien. Dans- en
guinguette-avond aan boord.

worden door het museum Eugène Boudin in
Honfleur, stop op D6). Gala-diner.
DAG 5 l DUCLAIR • De Abdijenroute
HONFLEUR
‘s Morgens varen we. Derde lezing “geografie
van het impressionisme: Parijs en de voorstad,
Honfleur en de Normandische kust”. Geleid bezoek
aan de “Abdijenroute”. Cruise naar Honfleur.

• Ontdekking van de mooiste
plekjes die door artiesten als
Monet, Renoir, Boudin en tal van
anderen gebruikt werden als
inspiratiebron
BEZOEK AAN DE HOOGTEPUNTEN
UIT DE KUNST
• Het kasteel van Auvers-sur-Oise,
impressionistisch universum
• Het Marmottan museum in Parijs,
de grootste collectie schilderijen
van Claude Monet
• Het huis van Claude Monet in
Giverny, een onderdompeling in
het leven van de artiest
• Het museum voor Schone Kunsten
in Rouen en de kathedraal
• Honfleur, bakermat van het
impressionisme

DAG 6 l HONFLEUR
Etretat, de Albastenkust
Te voet bezoek aan Honfleur. Vrije tijd in het
museum van Eugène Boudin. Bezoek aan de
Albastenkust met Étretat en Fecamp.

ALL IN
aan boord
EXCURSIES
INBEGREPEN

DAG 7 l HONFLEUR
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

Prijs per persoon
Data 2019

DAG 4 l ROUEN, de impressionisten
achterna
In de ochtend, varen we. Thematisch, geleid
bezoek aan Rouen, de impressionisten achterna
(het museum van Schone Kunsten is gesloten
op dinsdag en feestdagen, het zal dan vervangen

April: 21
Mei: 15
Juni: 25
Juli: 8
Augustus: 29
September: 14
Oktober: 6

5 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

1369 €

1859 €

Optie
Bovendek

175 €

Suite

175 €

Transfer(2) autocar Honfleur/Parijs (D7)

55 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
Vind de excursies gedetailleerd
 100 tot 102
blz.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • de themalezingen • de bezoeken • de
guinguette- en de dansavond.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266 • de inkom
voor het museum van Eugène Boudin in Honfleur.
(1) Afhankelijk van het waterpeil.
(2)	Onze transfers zijn gegarandeerd vanaf 20 personen, indien
minder, ons contacteren.

GIVERNY

189

Hoogtepunten
STRAATSBURG

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. SBS_PP

De pittoreske en verrukkelijke Elzas
Cruise van de wijnoogsten op de Rijn

• Smaak, authentiek karakter
en genieten van het leven
• De Elzas, authentiek en
overheerlijk
• Éguisheim, één van de mooiste
dorpen van Frankrijk
• Munster, in het hart van het
massief van de Hoge Vogezen
ALL IN
aan boord

DAG 1 l STRAATSBURG
Inscheping om 18u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstcocktail.

Prijs per persoon

DAG 2 l STRAATSBURG • ALT-BREISACH
Ontdekking van Straatsburg. Facultatief: flaneren
per rondvaartboot op de Ill. In de namiddag varen
we. Dansavond aan boord.

Data 2019

FRANKRIJK

DAG 3 l ALT-BREISACH • Éguisheim • Munster
Vertrek naar Éguisheim. Stopen bezoek. Verder
naar Munster. Bezoek en vrije tijd. Marcaire lunch
in een boerderij. Ontdek de wijnroute van de Elzas.
Elzasser avond.
DAG 4 l ALT-BREISACH • STRAATSBURG
Dagexcursie naar Colmar. Lunch in de buurt van
Kintzheim. Verder naar de wijnroute van Obernal.
Gala-avond. Cruise naar Straatsburg.

RIJN

Oktober: 21 • 24 • 25
26 • 26

STRAASTBURG

DUITSLAND

Munster

Bovendek
Suite

ALT-BREISACH

499 €

615 €

Eenpersoonskajuit

724 €

910 €

90 €
110 €
100 €

125 €
-

Optie
Tussendek

Éguisheim

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
Vind de excursies gedetailleerd
 133, 137 en 139
blz.

DAG 5 l STRAATSBURG
Ontscheping in Straatsburg om 9u. Einde van
onze diensten.

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket”
aan boord blz. 266 • de Elzasseravond met folkloristisch
ensemble.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die
niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266 • het
flaneren per rondvaartboot op de Ill.

ÉGUISHEIM
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THEMA-CRUISES

Hoogtepunten
DE RIJN IN VLAMMEN

• Sprookjesachtig spektakel in
de vallei van de Romantische Rijn
• Afspraak(1) met de geschiedenis,
kunst en cultuur in Straatsburg,
Rüdesheim en Heidelberg

De Rijn in vlammen

Feeëriek spektakel aan de rand van het water
5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. RRF_PP

Prijs per persoon

DAG 1 l STRAATSBURG
Inschepen om 18u in Straatsburg. Voorstelling van
de bemanning en welkomstdrankje. We varen
naar Koblenz om 20u. ‘s Nachts navigatie.

Aankomst in de vroege namiddag. Gezamenlijke
facultatieve excursie voor beide pakketten:
geleid bezoek aan Mainz en het Gutenberg
Museum. Animatieavond.

DAG 2 l KOBLENZ • RÜDESHEIM
De Rijn in vlammen
‘s Morgens varen we. Aankomst in Koblenz in de
vroege namiddag. Ontdekking van de oude stad.
Magische en onvergetelijke avond: de romantische
Rijn in vlammen van Trechtingshausen tot
Rüdesheim.

DAG 4 l MAINZ • MANNHEIM
‘s Morgens varen we. Gezamenlijke facultatieve
excursie voor beide pakketten: uitstap naar
Heidelberg. Gala-avond. ‘s Nachts varen we naar
Straatsburg.

DAG 3 l RÜDESHEIM • MAINZ
Voorgestelde facultatieve excursies:
KLASSIEK: ver trek met een klein treintje.
Wijnproeverij en we bezoeken het museum van
de mechanische muziek in Rüdesheim.
DYNAMISCH: samenkomst aan het monument
van Niederwald en vertrek voor een wandeling
door de wijngaarden van Rüdesheim.
Terugkeer aan boord. Cruise richting Mainz.

(2)

ALL IN
aan boord

DAG 5 l STRAATSBURG
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

Data 2019
REF. RRF_PP/CFL_PP (3)

5 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

Juli: 5
Augustus: 9 (3)

915 €

1340 €

Optie
Tussendek

125 €

Bovendek

145 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
REF. CFL
REF. RRF

85 €
86 €

119 €
120 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
REF. RRF

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. CFL_PP
DAG 1 l STRAATSBURG
Inschepen om 18u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstdrankje. Diner aan boord. Facultatief
bezoek: vip-bezoek aan het oude Straatsburg
(in functie van de beschikbaarheden). ‘s Nachts
varen we.
DAG 2 l STRAATSBURG • BOPPARD
De Rijn in vlammen • KOBLENZ
‘s Morgens varen we. Aankomst in Boppard in de
late namiddag. Kennismaking met de oude stad in
het gezelschap van onze animatrice. In de avond,
u neemt deel aan een feeëriek en uniek spektakel:
de romantische Rijn in vuur en vlam ontbrandt en
zorgt voor een irreële en majestueuze atmosfeer.
‘s Nachts aankomst in Koblenz.

85 €

119 €

Vind de excursies gedetailleerd blz. 135, 136, 138, 139 en 141

DAG 4 l RÜDESHEIM • MANNHEIM
‘s Morgens varen we. Facultatief bezoek aan
Heidelberg. Gala-avond. Vertrek met het schip in
de richting van Straatsburg. ‘s Nachts varen.
DAG 5 l STRAATSBURG
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

DAG 3 l KOBLENZ • De Romantische Rijn
RÜDESHEIM
De cruise gaat verder via het mooiste deel van
de romantische Rijn van Koblenz tot Rüdesheim.
Aankomst in Rüdesheim in de late namiddag.
Facultatieve excursie: vertrek met een klein treintje.
Wijnproeverij en we bezoeken het museum van
de mechanische muziek in Rüdesheim. ‘s Avonds
wacht de beroemde Drosselgasse u op met zijn
talrijke bars en orkesten.
HEIDELBERG
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Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz. 266.
(1)	Facultatieve excursies.
(2)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.
(3) Programma ref. CFL.

Hoogtepunten
CROISI
CYCLO

WIJNROUTE

4-DAAGSE / 3-NACHTEN CRUISE • REF. GAS_PP

CRUISE

Gastronomie op de Rijn

& GASTRONOMIE

met Marc Haeberlin(1) en Serge Dubs(1)
DAG 1 l STRAATSBURG • RHINAU
Inscheping rond 15u. In de namiddag varen we.
Welkomstdrank. Voorstelling van de bemanning.
VOORBEELD AVONDMAAL
Licht gegrilde ganzenlever met truffels
op een gelei van Sauternes
Tiramisu van “Pagurus” krab
Een aûmonière van kwartel met orloff, met een Perigord-saus
Selectie van kazen met een Espelette gelei (Bouton de
Culotte, Sainte-maure cendré, geitenkaas met kruiden)
Tanzaniaans amber met karamel en geroosterde pinda’s

WANDEL
FAMILIE gerecht
• Culinair hoogstaand
CRUISES
aan boord CRUISES

• Verrassingsdiner van Marc
Haeberlin, chef van L‘Auberge de
l‘Ill (drie sterren in de Michelingids
2018)
CRUISE
MUZIEK
&• Begeleide
WIJN
CRUISE
wijnproeverij
met Serge
Dubs, beste sommelier ter wereld
in 1989
ALL IN
aan boord

VOORBEELD AVONDMAAL
Gebakken eendenlever met pruimen en rode d’Ottrott wijn
Rivierkreeft lasagne, romige kreeftensoep met een crumble
van Parmezaanse kaas
Tournedos van lam gevuld met witte bonen in een korst van
kruiden, gegratineerde artisjok in een saus van ras el hanout
Saint Marcellin verfijnd met truffels
Zachte mango-cheesecake met een smeltend midden
van Jasmijnthee in ivoor saus

DAG 4 l STRAATSBURG
Ontscheping om 9u. Einde van onze diensten.

DAG 2 l RHINAU • ALT-BREISACH
In de voormiddag varen we. Facultatieve
excursie: de Wijnroute. Verrassingsdiner van Marc
Haeberlin(1).

Prijs per persoon
Datum 2019

November: 5

4 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

669 €

979 €

Optie
Bovendek

110 €

Suite

110 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
Vind de excursies gedetailleerd
 138
blz.

DAG 3 l ALT-BREISACH • STRAATSBURG
We hebben de eer, Serge Dubs(1) te ontmoeten,
b e s te S omm elier van 19 89. We p ro even
verschillende wijnen. In de namiddag, ontdekking
van Alt-Breisach. We varen naar Straatsburg.
Gala-avond.

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • het grote, gastronomische diner Marc
Haeberlin van de Auberge de l’Ill te Illhaeusern • de uitleg
van de sommelier Serge Dubs.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266 • de dranken.
(1)	Bij onbeschikbaarheid zal een vervanger aangesteld worden door één van deze personaliteiten.

SE RG E DU BS
MAR C HAE BER LIN

ALAIN BOHN
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THEMA-CRUISES

Hoogtepunten
• Smaak, authentiek karakter
en genieten van het leven
REF. MON

• Een cruise vol verrassingen
• Explosie van smaken tijdens een
proeverij met wereldspecialiteiten
• 1 cruise voor twee personen
te winnen

4-DAAGSE / 3-NACHTEN CRUISE • REF. MON_PP

De heerlijke wereld rond
DAG 1 l STRAATSBURG
Ins ch epin g om 18 u . Vo ors tellin g van de
bemanning. Het menu van deze avond wordt:
HONGAARS (2)

Assortiment Hongaarse salade
Hongaarse Goulash geserveerd in zijn kookpot
Palacsinta pannenkoek met plattekaas, chocolade saus

DAG 2 l STRAATSBURG • EBERBACH
Cruise op de Neckar. Facultatieve excursie: bezoek
aan het kasteel van Heidelberg (buitenkant) en de
oude stad. Verder naar Eberbach.
MEXICAANS (2)

Guacamole en Tostaditas
Mexicaanse salade
Varkenshaas “Veracruz” en gratin
Chayotes Zonnetempel van chocolade

Aankomst in Eberbach, de voormalige vrije stad
heeft nog torens van de oude vestingwerken.

DAG 3 l EBERBACH • MANNHEIM
‘s Morgens varen we. Schattenjacht (te winnen(1):
1 cruise van 5 dagen op de Rijn voor 2 personen).
Het middagmaal dompelt u in de vakantiesfeer.
BELLA ITALIA

Ossebouillon en ravioli met 4 kazen
Piccata van varkenshaasje, milanese saus,
tagliatelle met twee parfums
Gorgonzola en Pecorino
Tiramisu met koffiesaus

SPANJE DOOR DE PIRATEN (2)

De vangst van de piraat
Het bord van de zeerover
Kaasbord
Een ananasbrochette met oude rhum

REF. FES

• Kennismaking met gastronomisch
Duitsland via haar tradities
• Aan de voet van de Lorelei-rots:
drink een kopje koffie en eet
een stukje taart, het traditionele
Duitse vieruurtje
• Proef de “Rüdesheimer Kaffee”
in een cafeetje
• Gastronomisch genieten in een
kasteel boven de romantische Rijn
ALL IN
aan boord

DAG 4 l STRAATSBURG
Ontscheping om 9u. Einde van onze diensten.

Prijs per persoon
Data 2019
REF. MON_PP

IN HET LAND VAN DUIZEND EN EEN NACHTEN (2)
Marokkaanse couscous
Brik met amandelen

Oktober: 28
REF. FES_PP

DAG 1 l STRAATSBURG
Inscheping om 10u. Welkomstdrank en voorstelling
van de bemanning. We varen door de dag naar
Mainz. Piratenmaaltijd. Animatieavond.

4 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

848 €

Optie

REF. FES

REF. MON

95 €
95 €

95 €
-

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
Vind de excursies gedetailleerd
 135, 136, 138 en 139
blz.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266. REF. FES : de genoemde bezoeken in het
programma.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.

DAG 2 l MAINZ • SAINT-GOARSHAUSEN
Aankomst in Mainz. Stop in Saint-Goarshausen.
Vertrek per autocar naar de beroemde rots van de
Lorelei. Diner in een kasteel met een mooi zicht op
de romantische Rijn.

(1)	Geldig voor 2 personen in een dubbele kajuit op het benedendek.
(2) Voorbeelden van menu’s.

DAG 3 l RÜDESHEIM • NIERSTEIN
Bezoek aan het mechanisch muziekmuseum.
Daarna proeft u de lokale “Rüdesheimer Kaffee“.
Excursie in de regio Rheingau. Gala-avond.
DAG 4 l NIERSTEIN • STRAATSBURG
Ontbijtbuffet en lunch en ontspanning aan boord.
Ontscheping om 16u. Einde van onze diensten.

709 €

589 €

Suite

De feestelijke vallei van de Rijn

489 €

Oktober: 20

Bovendek

4-DAAGSE / 3-NACHTEN CRUISE • REF. FES_PP

4 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

“PIRATENDINER” (ANIMATIE VAN DE BEMANNING)
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Hoogtepunten
GLACIER EXPRESS

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. GSB_PP

Frankrijk, Zwitserland en Duitsland

ALLE BEZOEKEN INBEGREPEN
• De Cité de l‘Automobile, het
grootste automuseum ter wereld
• De Bodensee en de watervallen
van de Rijn

en reis aan boord van de prachtige Glacier Express
DAG 1 l STRAATSBURG
Inschepen om 18u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstdrankje. Diner aan boord. Excursie
met de motorboot naar de charmes van de
Europese hoofdstad. ‘s Nachts varen we naar
Alt-Breisach.
DAG 2 l ALT-BREISACH • Mulhouse • BAZEL
‘s Voormiddags aankomst in Alt-Breisach. Excursie
naar het automuseum van Mulhouse, het grootste
automuseum van de wereld ‘s Namiddags varen
we naar Bazel. Gala-avond.

één van de meest spectaculaire trekpleisters.
Verder naar het Bodensee. Lunch op het eiland
Mainau, een uniek pareltje waar perfecte harmonie
heerst. Terugkeer naar Bazel en ‘s nachts varen
naar Straatsburg. Dansavond.

ALL IN
aan boord

DAG 5 l STRAATSBURG
Ontbijtbuffet aan boord van het cruiseschip.
Aan het einde van de voormiddag aankomst in
Straatsburg. Lunch aan boord. Ontschepen om
14u. Einde van onze diensten.

INBEGREGEN

Prijs per persoon
Data 2019

DAG 3 l BAZEL • Glacier Express
Excursie aan boord van de trein “Glacier Express”.
De beroemdste trein ter wereld neemt u mee op
een prachtige tocht van ong. 4u door de Alpen.
In een idyllisch decor met de bergen die zich
majestueus oprichten naar de hemel en in een
ongerepte natuur beleeft u een uniek moment.
Aankomst in Tiefencastel en terugkeer naar Bazel.

Mei: 20 • 29
Juni: 11 • 17
Juli: 6 • 12 • 22
Augustus: 4 • 10 • 23
September: 6 • 17 • 25
Oktober: 4

4 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

945 €

1340 €

Optie
© Culturespaces S. Lloyd

DAG 4 l BAZEL • Schaffhausen • De Bodensee
Eiland Mainau
Excursie naar de watervallen van de Rijn en het
Bodensee. De watervallen van de Rijn behoren
tot de natuurlijke schoonheid die in Zwitserland
bewonderd kan worden. Ze vormen ongetwijfeld

• Een uniek reis door een streek
met drie landen: Frankrijk,
Duitsland en Zwitserland
• Eerste klasse(1) voor eerste
boekingen aan boord van de
Glacier Express-trein

AUTOMUSEUM

Bovendek

125 €

Suite

125 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
Vind de excursies gedetailleerd
 133, 134 en 139
blz.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket”
aan boord blz. 266 • de genoemde bezoeken in het
programma • de reis aan boord van de trein Glacier
Express en lunch (exclusief dranken) • de inkom en de
lunch op eiland Mainau.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1)	De plaatsen in first class worden gegeven aan de 40 eerst
gereserveerden, indien het min aantal van 130 passagiers is
behaald.
(2)	Ter info, de duur van het traject per autocar van Bazel naar
Andermatt is +/- 3u en van Tiefencastel naar Bazel +/- 3u30.
De volgorde van de excursies kan gewijzigd worden.

EILAND MEINAU
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THEMA-CRUISES

Hoogtepunten
• Beleef de Andalusische tradities in
het hartje van de Feria van Sevilla
8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. SHF_FERIPP(2)

De charmes van Andalusië
Special “Feria”
Tradities, gastronomie en flamenco
DAG 1 l SEVILLA
Vlucht naar S evilla mo gelijk ( 1) . Transfer ( 3)
en inscheping om 17u. Voorstelling van de
bemanning en welkomstdrankje. Voorstelling van
het programma van de Feria. Vrije avond.

naar El Puerto de Santa Maria. Namiddag: excursie
naar Jerez en bezoek aan een “ganaderia”
(stierenfokkerij). Dé gelegenheid om dit levendige
symbool van de Spaanse cultuur beter te kennen.
Terug aan boord. Spaanse thema-avond.

DAG 2 l SEVILLA • De Feria
Voormiddag: begeleide wandeling door Sevilla. U
ontdekt het Spaanse plein. De tocht gaat verder
naar de bekoorlijke Santa Cruz-wijk, de oude
joodse wijk en het Alcazar, één van de oudste
koninklijke paleizen van Europa. Beleef in de
namiddag de Feria in het hartje van Sevilla met
name met de stoet van paarden en spannen in
de Recinto de la Feria. Een glas Rebujito wordt in
de namiddag geserveerd met een proeverij van
tapa‘s. Terugkeer aan boord. Animatieavond.

DAG 5 l EL PUERTO DE SANTA MARIA
ISLA MINIMA
Voormiddag: proeverij in El Puerto de Santa Maria.
Vertrek begeleid door een animatrice naar de
bodega Osborne. Proeverij van 3 wijnen met tapas.
Terug aan boord en vaartocht naar Isla Minima.
Namiddag: bezoek aan een haciënda. U ontdekt
de hoofdgebouwen met de prachtige Andalusische
patio en woont een paardenshow bij in een van de
privé-arena‘s: de kleine maestranza. Terugkeer aan
boord en vaartocht naar Sevilla.

DAG 3 l SEVILLA • CÁDIZ
Voormiddag: bezoek aan het paleis van las
Dueñas. Het paleis, dat gelegen is in de wijk
Feria, werd gebouwd tussen de 15 de en 16 de
eeuw en combineert de mudejar-, gotische
en renaissancestijl. Het bestaat uit meerdere
gebouwen, patio‘s en tuinen. Terugkeer aan boord.
Vrije namiddag om de Feria of de charmes van
Sevilla op uw eigen tempo te ontdekken. In de
avond varen we naar Cádiz.

DAG 6 l SEVILLA • Granada • SEVILLA
Daguitstap naar Granada. Bij aankomst bezoekt u het
Alhambra, een waar paleis uit 1001 nachten. Daarna
bezoekt u de Generalife, die de zomerresidentie was
van de Nasrid-vorsten. Terug met de bus naar Sevilla.
Flamencoshow aan boord.

DAG 4 l CÁDIZ • EL PUERTO DE SANTA MARIA
Voormiddag: begeleide wandeling door Cádiz.
Deze versterkte stad, gebouwd op een rots en
omringd door de zee, is verbonden met het
vasteland door een smalle zandbank. Vaartocht

DAG 7 l SEVILLA • Cordoba • SEVILLA
Daguitstap naar Cordoba. Bezoek de beroemde
kaliefen en ontdek de bekende moskee-kathedraal.
Lunch in een restaurant. Vrije namiddag. Terugkeer
aan boord in Sevilla. Gala-avond.
DAG 8 l SEVILLA
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Transfer(3) en terugvlucht(1) mogelijk naar Brussel.
Einde van onze diensten.

SEVILLA
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ALLE BEZOEKEN INBEGREPEN:
• Het beste van Andalusië: Sevilla,
Cordoba, Granada en Cádiz
• Nieuw: bezoek aan het paleis
van las Dueñas
• Bezoek aan een stierenfokkerij
in Jerez
• Ontdekking van een echte
Andalusische haciënda
• Proeverij van streekproducten
in een bodega
ALL IN
aan boord
EXCURSIES
INBEGREPEN
Prijs per persoon
Datum 2019

5 ANKERS
Haven/haven (2)

Mei: 9

Dubbele
kajuit

Eenpersoonskajuit

1239 €

1859 €

Optie
Tussendek

185 €

Bovendek

249 €

Transfer luchthaven/haven/luchthaven

49 €

(3)

Vind de excursies gedetailleerd
 40 en 41
blz.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • excursies vermeld in het programma • de
flamencoavond.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266 • de vlucht(1)
Brussel/Sevilla H/T • de luchthaventaksen(1) • de transfer(3)
luchthaven/haven/luchthaven.
(1)	
Mogelijkheid vanuit Brussel. Ons raadplegen. Beperkte
plaatsen en afhankelijk van beschikbaarheid op moment
van de reservering. Raadpleeg voor meer informatie de
vervoersinformatiepagina’s 270 tot 272.
(2)	Formule haven/haven: inscheping in Sevilla D1 om 17u en
ontscheping in Sevilla D8 om 9u. Beperkt aantal plaatsen.
(3)	Onze transfers zijn gegarandeerd voor min 25 personen.
Indien minder, privé transfer, ons contacteren.

EXCLUSIEVE AANBIEDING

Cruises fitness, ontspanning
en wellness op het water

CRUISE

fitness,
ontspanning
en wellness

CroisiEurope heeft zich geassocieerd met Siel Bleu, specialist in Aangepaste
Lichaamsbeweging, om u herbronnende cruises fitness, ontspanning en wellness
aan te bieden!
U kunt elke dag verschillende nieuwe activiteiten beoefenen,
zowel aan boord van het schip als tijdens tussenstops.
Fit zijn? Dat betekent ook een gezonde voeding die plezier verschaft!
Hier worden geen belerende lessen gegeven maar goede praktijken uitgewisseld
voor een evenwichtige en afwisselende voeding die de nodige energie verschaft
voor een goed gevulde dag!
En om uw dag rustig af te ronden staat er een schoonheidsspecialiste tot uw beschikking.

DE AANGEBODEN ACTIVITEITEN

VERZORGING

Nordic walking, zachte of ritmische gymnastiek, spierversterking,
Gym ball, hersengym, Fit Sticks (Pound), relaxatie… Alle activiteiten
worden aan uw wensen aangepast tijdens uw verblijf! U keert vol
energie en dynamiek terug van uw reis.

Herbron u in de handen van een gediplomeerde schoonheidsspecialiste die u een moment van ontspanning en herstel zal
bieden na de geleverde inspanningen: massages, manicure,
make-up, ...

DIEETADVIES

BEGELEIDING

Onze gediplomeerde begeleiders kunnen uw vragen
beantwoorden en u begeleiden om uw consumptie- en
eetgewoonten na de cruise te veranderen!

Bekijk het leven en uw leeftijd met een glimlach dankzij de
expertise van Siel Bleu op het gebied van sport en gezondheid,
glimlachen, aanpassing, maar ook luisteren en advies maken
deel uit van hun knowhow en knowbe.

SCHEEP IN VOOR EEN ONVERGETELIJKE CRUISE!
6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. HSA_AVSIEL

Nordic walking langs de Rijn, tussen legendes en tradities,
naar Nederland en zijn tulpenbedden
STRAATSBURG • RÜDESHEIM • KOBLENZ • KEULEN • DÜSSELDORF • AMSTERDAM

Van 17 tot 22/04/2019 vanaf 765 €
7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. ANT_SIEL

De valleien van de Saône en de Rhône, de Camargue en de poorten
van de Provence: geniet van de zon en zorg voor uw lichaam
Lyon • CHALON-SUR-SAÔNE • MÂCON • LYON • TAIN L’HERMITAGE • AVIGNON • ARLES • MARTIGUES • Lyon

Van 18 tot 24/05/2019 vanaf 999 €
7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. RSB_SIEL

4 rivieren en 3 landen om op een andere manier te ontdekken:
fitness en ontspanning in de romantische valleien van de Rijn,
de Moezel, de Saar en de Neckar
REMICH • Luxemburg(1) • SAARBURG • TRIER • COCHEM • RÜDESHEIM • HEIDELBERG • STRAATSBURG

Van 3 tot 9/06/2019 vanaf 999 €
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6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. MUB_SIEL

Van de hoofdsteden van de Donau tot de prachtige landschappen van de Wachau
Met fysieke activiteiten, voedingsadvies en nordic walking
Parijs • PASSAU • MELK • WENEN • BOEDAPEST • Parijs

Van 7 tot 12/07/2019 vanaf 1214 €
5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. BOQ_SIEL

Fitness en ontspanning, wijngaarden en erfgoed
Het zuidwesten verwelkomt u voor een ontdekkingscruise in de Médoc
BORDEAUX • PAUILLAC • BLAYE • LIBOURNE • Saint-Émilion(1) • BORDEAUX

Van 16 tot 20/07/2019 vanaf 758 €
7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. PAR_SIEL

Wandelingen, relaxatie, soft gym tijdens de cruise,
van Parijs naar de stranden van de Bloemenkust
PARIJS • LES ANDELYS • ROUEN • DUCLAIR • HONFLEUR

Van 4 tot 10/08/2019 vanaf 1032 €
6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. VSI_PPSIEL

Venetiaanse geschiedenis en tradities
Verandering van omgeving, nordic walking en ontspanning in de lagune
VENETIË • CHIOGGIA • Padua(1) • TAGLIO DI PO • POLESELLA • Ferrara • Verona(1) • Burano en Murano(1) • VENETIË

Van 12 tot 17/08/2019 vanaf 795 €
8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. SHF_SIEL

Enkele flamencopasjes, een tikje zon
en een vleugje goed humeur: welkom in Andalusië!
Parijs • SEVILLA • CÁDIZ • EL PUERTO DE SANTA MARIA • ISLA MINIMA • SEVILLA • Parijs

Van 14 tot 21/11/2019 vanaf 1658 €

De gesproken taal tijdens de cruise is enkel Frans.
(1) Facultatieve excursies.
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De Mekong
De Wolga
De Donau

Muzikale

CRUISES
Met participatie van:
Alain
François
DUAULT
CHAPLIN

en andere bekende,
internationale artiesten
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WANDEL
CRUISES

CRUISE
Wegdromen met muziek opCRUISEde Mekong
& WIJN

FAMILIE
CRUISES

& ŒNOLOGIE

MUSIQUE

WANDEL

FAMILIE

CROISI
VÉLO

CROISI
RANDO

FAMILLE

CRUISE
& WIJN

MUZIEK
CRUISE

& GASTRONOMIE

Van 1 tot 13 april 2019 aan boord van de RV INDOCHINE II,
categorie 5 ANKERS, vanuit Parijs

CRUISE
Slavische muziek en charme
& GASTRONOMIE

Van Sint-Petersburg naar Moskou

CRUISES

CRUISES

Van 20 juni tot 1 juli 2019 aan boord van de ROSTROPOVITCH,
categorie 5 ANKERS, vanuit Parijs
Rusland is een oud land, maar het is ook een onheuglijk
mysterie: de schilders, van Andrei Rublev tot Chagall
of Kandinsky, hebben de overvloedige kleuren ervan
doen stralen. De dichters, van Poesjkin tot Lermontov
of Majakovski hebben de fascinerende schaduwen
ervan verheerlijkt. En ook de componisten, van
Glinka tot Tsjaikovski of Sjostakovitsj hebben het doen
uitstralen. Het is met deze laatsten (zonder de eersten
te verwaarlozen) dat wij dit land zullen doorkruisen, op
deze zo vaak bezongen mythische rivier, de Wolga,
langs de plaatsen die hun muziek die geheime en
zo bijzondere kleur hebben gegeven die, van een
melodie van Moessorgski tot een fantasie van RimskiKorsakov of een elegie van Rachmaninov, weerklinkt
met het lichte rollen onder de tong van de Slavische
muziek en dat synoniem is met een ondefinieerbare
charme waarvan je maar nooit genoeg krijgt.

CROISI
CYCLO

WANDEL

FAMILIE

CRUISE
CRUISE
De Donau, de weg van de romantiek
& WIJN

MUZIEK
CRUISE

Alain DUAULT

CROISI

& GASTRONOMIE

Van Hô-Chi-Minhstad naar Siem Reap

CYCLO

Hoogtepunten
CROISIÈRE
CROISIÈRE

MUZIEK
CRUISE

& GASTRONOMIE

Deze unieke cruise neemt u mee naar deze
legendarische streken waar de muziek uw zintuigen
zal doen ontwaken. Zoals een gong fascineert ze
mensen en geeft hun leven vorm. Gooi de trossen
los om de Mekong op te varen, een illustere rivier
die opduikt aan de voet van de uitlopers van de
Tibetaanse bergen en die een bron van leven is in
zes landen.
Terwijl u de rivier 680 km opvaart, zingt zijn naam en
vertelt het verhaal van Vietnam en Cambodja in al
hun authenticiteit, hun diepte en oorspronkelijkheid.
Deze reis aan boord van een schip dat comfort aan
koloniale charme paart, neemt u mee op het water,
op de Mekong en op de klanken van klassiekeCROISI
muziek.

CROISI
CROISI THEMA-CRUISES
CROISI
FAMILLE
RANDO
VÉLO

CRUISES

& GASTRONOMIE

Wenen • Melk • Bratislava • Boedapest
Esztergom • Wenen

Van 23 tot 31 oktober 2019 aan boord van de MS VIVALDI,
categorie 5 ANKERS

• Concerten en lezingen aan boord
• Bezoek aan het
muziekconservatorium
in Hô-Chi-Minhstad
• Diner in een van de tempels
van Angkor en Apsaradansspektakel

Hoogtepunten
CROISIÈRE
CROISIÈRE
& ŒNOLOGIE

CROISI

CROISI

MUSIQUE

• Concerten en lezingen aan boord
• Concert op een prestigieuze
locatie
• Concert van een Russisch koor

CRUISES

Hoogtepunten
• Concerten en lezingen aan boord
• Privéconcert in de SintStefanusbasiliek van Boedapest
• Opera-avond in Wenen(1)

De Donau is de rivier die het grote romantische
gefluister met zich meevoert dat ontstaan is op zijn
oevers: van Duitsland naar Oostenrijk tot Hongarije
werden ze allemaal erdoor bevloeid: Beethoven,
Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms,
Dvorak, Liszt en vele anderen ... Zij zijn degenen
die wij zullen terugvinden tijdens deze cruise, zoals
een romantische dialoog waarin poëzie en muziek
terugkaatsen en elkaar kruisen op de legendarische
wateren van deze rivier die, misschien niet blauw is,
maar daarom zeker niet minder mooi is.
Alain DUAULT
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Programma‘s en tarieven op aanvraag.

(1) Het programma is nog niet bekend

CROISI
CYCLO

Feestelijke weekends per cruise
MET VERTREK UIT PARIJS • LYON • ARLES • STRAATSBURG • MULHOUSE • BORDEAUX

THEMA’S
VOOR IEDERS SMAAK
ONZE REISWEG

4 ANKERS

5 ANKERS

SEINE
Dubbele kajuit

Parijs • Poissy • Parijs (Ref. THD)

175 € 225 €

Eenpersoonskajuit

240 € 290 €
RHONE
Lyon • Vienne • Lyon (Ref. THL)
Arles • Châteauneuf-du-Pape • Arles
(Ref. AWT)

Dubbele kajuit

149€ 199 €

Eenpersoonskajuit
€
€

214

264

RIJN
Straatsburg • Alt-Breisach
of Rhinau • Straatsburg (Ref. THE)
Mulhouse • Alt-Breisach • Mulhouse
(Ref. TMH)

Dubbele kajuit
€
€

149

199

Eenpersoonskajuit
€
€

214

264

GIRONDE
Bordeaux • Blaye • Pauillac • Bordeaux
(Ref. THX)

Dubbele kajuit
€
€

149

199

Eenpersoonskajuit
€
€

214

264

Optie
Tussendek
Bovendek
Suite

26 €
29 €
49 €

Deze prijs omvat: de themacruise • het diner en de dansavond
• een overnachting aan boord • het ontbijtbuffet • het middagmaal • de thema-animatie • de haventaksen • bijstands- en
repatriëringsverzekering.
Deze prijs omvat niet: de dranken • de annulatie- en bagageverzekering • de persoonlijke uitgaven.
NB : om veiligheidsredenen zijn uitsluitend de rederij en de
kapitein van het schip bevoegd om de reisweg van de cruise
te wijzigen.
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PROGRAMMA
VAN HET WEEKEND
ZATERDAG: Inscheping om 15u aan boord van ons schip dat
speciaal werd versierd volgens het thema. Installatie in uw
kajuit. De bemanning wordt voorgesteld in het salon, waarna
we het anker lichten voor een feestelijk weekend! U kan tijdens
de vaart mooie landschappen bewonderen tot we aanleggen
voor de avond. De chef-kok nodigt u uit in het restaurant voor
zijn kookkunsten volgens het thema. De avond wordt voortgezet in het salon in het gezelschap van onze hostess, die u
laat dansen op de tonen van het thema van uw weekend tot
in de late uurtjes. Aanlegplaats voor de nacht.
ZONDAG: Na een feestelijke nacht, wordt u een uitgebreid
ontbijtbuffet geserveerd in het restaurant. Afvaart tussen 8u
en 10u naar uw vertrekhaven. U kunt genieten van de vrije
tijd of deelnemen aan de spelletjes in het salon-bar en uw
aperitief winnen vooraleer aan tafel aan te schuiven.
Middagmaal tijdens de vaart op uw geliefde muziek.
Ontspanning tijdens de namiddag waarna we aankomen op
ons eindpunt om 16u. Hopelijk laat dit leuke weekend u een
onvergetelijke herinnering achter. Einde van onze diensten.

KALENDER 2018
OKTOBER

DE JAREN 60

DE JAREN 90

Ex-fan van de Sixties... Herontdek Elvis, de
Beatles, de Rolling Stones, Johnny, Sylvie
en Sheila, Dick Rivers en de grote Chmol,
keer terug naar de hippie-tijd. Peace and
love, een echt moment van voldoening.

Sfeer verzekerd! Ontdek of herontdek de
Franse successen en de internationale hits
van de jaren 90. Dance, techno, rock,
grunge, rap maar ook de hits van de
onvergetelijke boys bands zullen de avond
ritmeren.

LATINO
Begin aan een kleurrijk weekend met
muziek uit Latijns-Amerika. Het hart van
de fiesta, dans op het ritme van gitaarakkoorden en percussieklanken. Bruisende
sfeer op de dansvloer!

DISCO
Flashback naar het schitterende epos van
de disco, naar onze liefdes, naar onze
wildste herinneringen, naar John Travolta,
een van onze grootste verleiders, en naar
de onweerstaanbare Olivia Newton-John,
van wie wij houden alsof het gisteren was!

DE JAREN 80
Nostalgische fan van de jaren 80. Keer
terug in de tijd en herbeleef de ritmes uit
de jaren 80. Boney M, Depech Mode,
Daniel Balavoine, Rita Mitsouko... niemand
is ze vergeten. Trek uw beste pak aan en
beleef een onvergetelijk weekend!

DE SUCCESJAREN
Capri c’est fini, Alexandrie, Mirza, Retiens la
nuit, Les Champs-Elysées, Le temps des
copains, Tombe la neige, Gigi l’Amoroso...
Alom bekend, alom bemind, alom gezongen. Deze succesnummers, deze liedjes
die we in ons hart dragen. Waarom ze niet
komen meezingen op het water?

ZON
Guadeloupe, Martinique… op deze eilandjes aan de andere kant van de wereld gaat
de zon onder met een explosie, in de
zachte passaatwinden, van muziek, liedjes
en een goed humeur…

BOM DIA PORTUGAL
Land van tradities bij uitstek met een rijke
gastronomie en kleurrijke festivals. Ontdek
dit land vol gulheid, vrolijkheid en zon!

ZAT 27
ZON 28

ZON
OF DISCO

NOVEMBER

ZAT 3
ZON 4
ZAT 10
ZON 11
ZAT 17
ZON 18
ZAT 24
ZON 25

DE JAREN 80
OF DE JAREN 90
OF BOM DIA PORTUGAL
DE JAREN 80
OF LATINO
OF BOM DIA PORTUGAL
DE JAREN 60
OF DE SUCCESJAREN
DE JAREN 80

DECEMBER

ZAT 1
ZON 2

DE JAREN 80
OF DE JAREN 90
OF DISCO

ZAT 8
ZON 9

DE JAREN 80

KALENDER 2019
MAART
ZAT 2
ZON 3
ZAT 9
ZON 10
ZAT 16
ZON 17
ZAT 23
ZON 24
ZAT 30
ZON 31

DISCO
OF ZON
DE JAREN 90
OF LATINO
DE JAREN 80
DE JAREN 80
OF DE SUCCESJAREN
DE SUCCESJAREN
OF ZON

OKTOBER
ZAT 26
ZON 27

DE SOLDEN IN PARIJS

NOVEMBER/DECEMBER

Van 25 tot 27 januari 2019 • REF. SAL_PP

ZAT 2
ZON 3

De solden in Parijs, de hele koortsige sfeer van het weekend…
In volle week! Stel u voor: u verblijft in het centrum van Parijs
en vanuit uw hotel op het water kunt u goede zaken gaan
doen, die u in uw kajuit kan opbergen om er de volgende dag
opnieuw op uit te trekken, na een avond vol ontspanning en
een verkwikkende nachtrust.
Prijs per persoon vanaf:

4 ANKERS :

ZON

ZAT 9
ZON 10
ZAT 16
ZON 17
ZAT 23
ZON 24
ZAT 30
ZON 1ste
ZAT 7
ZON 8

145€ 5 ANKERS : 199€

Deze prijs omvat: 2 diners • 2 overnachtingen • 2 ontbijten.
Deze prijs omvat niet: de dranken • de lunches • de annulatie/bagage
verzekering • de persoonlijke uitgaven.

DE JAREN 60
OF BOM DIA PORTUGAL
OF SOLEIL
DE JAREN 80
OF LATINO
DE JAREN 60
OF DE JAREN 90
DE JAREN 80
OF LATINO
DE SUCCESJAREN
OF DISCO
DE JAREN 80

OM DE WEEKENDS MET VERTREK UIT UW STAD
TE KENNEN, GELIEVE ONS TE RAADPLEGEN
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202
ANGKOR THOM, SIEM REAP

S’WERELD MEEST
ADEMBENEMENDE
LANDSCHAPPEN
TARIEVEN
ALL IN

in verband gebracht met de

EUROPESE

REGELGEVING

ZUIDELIJK AFRIKA

BLZ.
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VIETNAM EN CAMBODJA BLZ. 206

203

RUSLAND

BLZ.

210

MYANMAR

BLZ.

216

CHINA

BLZ.

218

CANADA

BLZ.

220

CHILI

BLZ.

222

ZAMBEZI-RIVIER

11-DAAGSE / 8-NACHTEN SAFARI-CRUISE • REF. 11A/12A

Zuidelijk Afrika:

KARIBAMEER
KASANE

Een unieke ervaring aan het uiteinde
van de wereld
DAG 1 l Brussel • JOHANNESBURG
Vlucht van Brussel naar Johannesburg. Diner en
‘s nachts vliegen.
DAG 2 l JOHANNESBURG (Zuid-Afrika)
Aankomst in Johannesburg in de ochtend. Transfer
naar het centrum. Lunch. Bezoek aan het museum
van de Apartheid, wereldwijd bekend, open sinds
2001, eerste museum over de geschiedenis van
de 20 ste eeuw in Zuid Afrika en meer in detail
de periode van de Apartheid. Panoramische
rondrit financiële hoofdstad van Zuid-Afrika,
Johannesburg is ook een stad van superlatieven,
de meest hoge gebouwen, de grootste sociale
ongelijkheden, maar ook één van de mooiste
atmosferen die u ooit kunt ontmoeten. Onthaal,
installatie en diner in een 4* hotel LN.
DAG 3 l JOHANNESBURG • KASANE
INSTALLATIE IN DE CASCADES LODGE
(Zuid-Afrika-Botswana-Namibië)
Lijnvlucht Johannesburg/Kasane in Botswana.
Transfer naar uw lodge van CroisiEurope in
privébootjes. Onderweg ziet u verschillende
soorten vogels die deze overstroomde vlakten
bevolken, en misschien krijgt u een van de vele
nijlpaarden te zien, of een familie krokodillen die
liggen te luieren op de oevers. Onthaal en installatie
in de lodge, die zich bevindt op een van eilanden
die zich gevormd heeft door de Zambezi-rivier.
Hier wordt u totaal ondergedompeld in het hart
van de natuur, die zorgt voor uitermate kalmte.
Diner en overnachting in de lodge.
DAG 4 l NATIONAAL PARK CHOBE
(Namibië-Botswana)
Een dag op verkenning in het Nationaal Park
Chobe. In een 4x4 doorkruist u dit park, dat
meer dan een kwart van de totale populatie
van de Afrikaanse olifant huisvest. Afrikaanse
lunch in ons “drijvend restaurant“ met een vrij
uitzicht op de rivier en de dierenwereld. Na
de maaltijd vertrekken we op safari aan boord
van privébootjes langs de Chobe-rivier tot aan
de moerassen van Sedudu Island. Diner en
overnachting in de lodge.
DAG 5 l IMPALILA ISLAND (Namibië)
Vertrek voor een bezoek aan de dorpen op
Impalila Island, in Namibië. Kennismaking met
de traditionele woningen, de levenswijze en de
lokale gebruiken. Terugkeer naar de lodge en
lunch. In de namiddag keuzeactiviteiten: vrije tijd

ZAMBIA

CHOBERIVIER

en ontspanning in de lodge, waar u kunt genieten
van de privézwembaden en de comfortabele
voorzieningen, ofwel verkenning van de Zambezirivier in privébootjes. Diner in de lodge. De avond
wordt afgesloten met het relaas van een bewoner
van Impalila Island, die u vertelt over de tradities
en de levenswijze van de bewoners van dit eiland.
Overnachting in de lodge.
DAG 6 l CASCADES LODGE • KASANE
KARIBAMEER INSTALLATIE AAN BOORD
(Namibië-Botswana-Zimbabwe)
Vertrek van de lodge naar Kasane. Ontdek vanuit
de lucht de veranderende panorama’s van de
savanne en sublieme uitzichtpunten op het
Karibameer tijdens vlucht Kasane/Kariba in kleine
privévliegtuigen. Transfer naar de African Dream,
inschepen, installatie en lunch aan boord. Begin van
de cruise op het meer. Met zijn 200 km lang en 40
breed, heeft het meer vlaktes, heuvels en bossen
overstroomd en zijn landschappen vandaag
iconisch. Diner en overnachting aan boord.
DAG 7 l KARIBAMEER • VAART OP DE
GACHE-GACHE EN SANYATI RIVIEREN
(Zimbabwe)
Bij zonsopgang varen we langs symbolische en
sprookachtige landschappen van het Karibameer:
de silhouetten van de dode bomen die boven
het water uitsteken, weerspiegelen zich in het
water en verlenen een mysterieuze sfeer aan
het meer. Verkenning in privébootjes van de
rivier Gache-Gache en de diersoorten die er
wonen; de meanders, de grote bochten en de
kleine wilde kreken van deze rivier dompelen u
helemaal onder in een feeërieke sfeer. Terugkeer
en lunch aan boord. In de namiddag varen we
doorheen de rivierengten van Sanyati, die tot
de indrukwekkendste van het meer behoren, tot
zonsondergang. Diner en overnachting aan boord.
DAG 8 l KARIBAMEER • NATIONAAL PARK
VAN MATUSADONA (Zimbabwe)
Een dagje safari om kennis te maken met het
gebied in het Nationaal Park van Matusadona,
tussen de rivieren Sanyati en Ume gelegen. Dit
wilde territorium, met een oppervlakte van meer
dan 1 400 km², vormt de thuishaven van heel wat
diersoorten zoals olifanten, nijlpaarden, krokodillen,
buffels, maar ook duizenden vogels zoals de
mythische Afrikaanse zeearend, de majestueuze
geelbekooievaars of de zwarte zilverreiger met
zijn verbazingwekkende vistechniek. En als het
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Nationaal
Park
Chobe

NAMIBIË

VICTORIAWATERVALLEN

ZIMBABWE

BOTSWANA

JOHANNESBURG

ZUIDAFRIKA
KAAPSTAD

geluk ons toelacht te midden van de savanne,
dan kruist een katachtige misschien ons pad.
De geschiedenis van het park hangt samen
met die van het meer: toen het water steeg
tijdens de bouwwerken van de stuwdam, werden
vele duizenden dieren in veiligheid gebracht
in Matusadona, waar het formeel verboden is
om te jagen. Dat was de gigantische “Operatie
Noah“, waarbij onder meer grote zoogdieren,
roofdieren en impala‘s werden gered. Lunch, diner
en overnachting aan boord.
DAG 9 l KARIBA • VICTORIA FALLS (Zimbabwe)
Bij zonsopgang varen we verder richting Kariba.
Ontscheping. Onderweg naar de luchthaven,
ontdekking van de “dam wall”, de gigantische dam
die de Zambezi uit bed heeft gehaald om het meer
in 1955 te creëren en dat vandaag 70% van de
elektriciteit van Zimbabwe afgeeft. de geschiedenis
van de oprichting van dit meer zal je verteld
worden, met de legendes eromheen, inclusief die
van NyamiNyami, de geest van de rivier. Vlucht
Kariba/Victoria in privévliegtuigen. Afrikaanse
cruiselunch op de Zambezi boven de waterval.
In de namiddag gaan we te voet op verkenning
aan de Victoria-waterval: de vele uitzichtpunten
hier behoren tot de meest uitzonderlijke van onze
planeet: de Zambezi-rivier mondt hier uit in de
grootste waterval ter wereld op meer dan 108 m
hoogte, een spektakel dat oorspronkelijk “de
dampende rook” werd genoemd maar door David
Livingstone werd omgedoopt tot de “Victoria
Falls”. Traditioneel “Boma” diner met folkloristisch
optreden. Overnachting een 4* hotel LN.
DAG 10 l VICTORIA FALLS • Brussel

Ontbijt. Optioneel: ‘s ochtends vroeg een
helikoptervlucht over de Victoria-waterval (kan
enkel vooraf worden gereserveerd). Aan het eind
van de ochtend, transfer naar de luchthaven
en vlucht Victoriawatervallen/Brussel (met
tussenstop).
DAG 11 l Brussel

Aankomst in Brussel.

ZUIDELIJK AFRIKA

KARIBAMEER

Hoogtepunten
• Een intieme ervaring dicht bij de
natuur in een hoogwaardige lodge
en aan boord van de African Dream
• Een totaal nieuwe cruise op
het Karibameer langs landschappen
waar intrigerende flora boven
het water uitsteekt
• Land- en watertersafari’s om
een indringende kennismaking
met twee Nationale Parken:
Chobe en Matusadona
• De Victoriawatervallen, een van de
adembenemende wereldwonderen
• Ontdekking van een authentieke
gastronomie en de Afrikaanse tradities
4-DAAGSE / 3-NACHTEN VOOR-PROGRAMMA • REF. 14F/15F
PENSION COMPLÈTE
nt toute la croisière

Schiereiland Kaap de Goede Hoop
DAG 1 l Brussel • KAAPSTAD
Vlucht Brussel/Kaapstad. Diner en ‘s nachts
vliegen.
DAG 2 l KAAPSTAD
Aankomst in Kaapstad panoramisch bezoek
aan de stad. Tussen de moderne torens van
het stadscentrum, de geplaveide straatjes of
de verschillende historische monumenten is
een mix van Edwardiaanse en Victoriaanse
bouwstijlen bewaard gebleven. Daarna neemt
u de kabelbaan naar de Tafelberg om één van
de meest spectaculaire uitzichten ter wereld
te ontdekken (onder voorbehoud van gunstige
weersomstandigheden). Diner en overnachting in
het hotel 4* LN.
DAG 3 l ROBBENEILAND • WIJNDOMEIN
VAN GROOT CONSTANTIA
Vertrek ter ontdekking van een belangrijke
historische plek die sinds 1999 opgenomen
is op de Werelderfgoedlijst van de Mensheid:
Robbeneiland (onder voorbehoud van gunstige
w e e r s o m s t a n d i g h e d e n ) . O m g e vo r m d to t
gevangenis voor tegenstanders van de
Apartheid, dit beruchte eiland beschutte 3
toekomstige presidenten waaronder Nelson
Mandela voor 18 jaar lang, vóór sluiting in 1996. U
maakt een rondrit op het eiland met een gids die
eindigt met een rondleiding in de gevangenis, de
binnenplaats, de cellen... Terug naar Kaapstad
voor een lunch aan de waterkant. Bezoek
aan het wijndomein van Groot Constantia,
beschouwd als de oudste Afrikaanse wijngaard
van Zuid-Afrika. In de 19de eeuw werd een van
deze wijnen verkocht tegen woekerprijzen en
verleidde heel Europa: er wordt gezegd dat
Napoleon 30 flessen per maand liet leveren
tijdens zijn ballingschap op het eiland St. Helena.
Bezoek aan de kelder van het domein, gevolgd
door een proeverij*. Diner en overnachting in
het hotel.

Hoogtepunten
•
•
•
•

Beklimming van Tafelberg
Ontdekking Kaap de Goede Hoop
Bezoek aan Robbeneiland
Proeverij* van Zuid-Afrikaanse
wijnen in een befaamd landgoed
• Waarneming van de
zwartvoetpinguïn te Simon’s Town
DAG 4 l HET KAAPSE SCHIEREILAND
Route naar een mythische plaats: Kaap de Goede
Hoop. U neemt de “Chapman’s Peak Drive”, een
panoramische overhangende kustweg, die langs
de Atlantische kant van de berg loopt. Kaap
de Goede Hoop is een natuurreservaat sinds
1938 dankzij zijn overvloedige fauna en zijn
opmerkelijke flora. U klimt met een kabelbaan
naar de top van een kaap om de steile kliffen
en zandige baaien te bewonderen. Lunch.
Ontdekking van de pinguïnkolonie van Simon’s
Town. Waarneming van de zeevogels die luieren
op het parelwitte zand en duiken in de golven van
de oceaan. Diner en overnachting in het hotel.
DAG 5 l KAAPSTAD • JOHANNESBURG
Transfer naar de luchthaven van Kaapstad
en vlucht Kaapstad/Johannesburg voor de
safaricruise.

Prijs(1) ALL IN per persoon
REF. 14F
Vanaf 10 personen
Van 6 tot 9 personen
Van 4 tot 5 personen
Van 1 tot 3 personen

Tweepersoons- Eenpersoonskamer
kamer

1 476€
1 659€
1 799€
2 274€

1 899 €
1 999 €
2 256 €
2 699 €

(1) Onder voorbehoud van wijzigingen.

KAAPSTAD
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Maart
Laagseizoen November
December
April
Mei
Juni
HoogJuli
seizoen
Augustus
September
Oktober

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29

Prijs(1) ALL IN per persoon
Seizoen 2019

LAAGSEIZOEN

HOOGSEIZOEN

REF. 11A

Dubbele kajuit / kamer
Dubbele kajuit met
balkon / kamer
Dubbele kajuit /kamer
voor single(3)
Dubbele kajuit met balkon /
kamer voor single(3)
Kerstperiode /
Nieuwjaar
Dubbele kajuit / kamer
Dubbele kajuit met
balkon / kamer
Dubbele kajuit / kamer
voor single(3)
Dubbele kajuit met balkon /
kamer voor single(3)

5 399 €

5 999 €

5 599

€

6 199 €

7 799 €

8 699 €

8 099 €

8 999 €

Dec. 2019 : Dec. 2019 :
22**
16, 19, 25,
28
REF. 12A

5 539 €

5 845 €

5 739

6 045 €

€

7 939 €

8 312 €

8 239 €

8 612 €

Facultatieve excursie (prijs per passagier)
te reserveren bij bevestiging
Helikoptervlucht over
de Victoriawatervallen (12 min.)

225 €

15% korting voor 1 kind(2-3), van 7 tot 16 jaar, in dezelfde
kajuit/kamer/bungalow met 1 of 2 betalende volwassene(n)
(exclusief internationale vluchten en luchthavenbelastingen).
Deze korting is geldig op de safaritocht en pre-programma in
Kaapstad en is beperkt tot 1 kind per kamer.
Deze prijs omvat: het pakket “verblijf aan boord op de
Zuid-Afrika” gedetailleerd blz. 225.
Deze prijs omvat niet: de niet inbegrepen diensten van het pakket “verblijf aan boord op de Zuid-Afrika”gedetailleerd blz. 225.
(1)	Onder voorbehoud van wijzigingen.		
(2) Aantal dubbele kajuiten met 1 extra bed gelimiteerd tot 2
vertrekken. Kinderen jonger dan 7 jaar worden niet toegelaten
om veiligheidsredenen. Kinderen vanaf 17 jaar oud kunnen
alleen in hun kajuit/bungalow/kamer slapen.
(3) 
Kajuiten/tweepersoonskamers voor individueel gebruik
beperkt tot 1 kajuit per vertrek.
Toeslag internationale vluchten in business class mogelijkheid
vanaf 3 200 € (incl. luchthaventaksen).
“Tour Leader” tarief: ons consulteren.
* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken
met mate.
** Met een dag extra aan de Victoriawatervallen (programma op
aanvraag).
De gesproken talen tijdens de excursies door de gids zijn enkel
Frans of Engels. Voor alle andere talen, moet dit op voorhand
aangevraagd en gereserveerd worden. Mogelijk mits toeslag en
afhankelijk van de beschikbaarheid.

HANOÏ
BAIE
D’ALONG

HÔ-CHI-MINHSTAD

13-DAAGSE / 10-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. 1R3/1H3

Van de tempels van Angkor tot de Mek
naar Hô-Chi-Minhstad (of omgekeerd)
HUÉ

LAOS

DA NANG

HOÏ AN

Een riviercruise in Azië is een spectaculaire, onvergetelijke en avontuurlijke belevenis.
THAÏLANDE
MY SON

CAMBODJA
SIEM REAP

MEER
TONLÉ

ANGKOR

MEKONG

KAMPONG
CHHNANG

KAMPONG TRALACH
PHNOM PENH

VIETNAM
KOH
CHEN
HÔ-CHI-MINHSTAD

CHAU DOC
SA DEC

MY THO
CAÏ BE

GOLF VAN THAILAND

DAG 1 l Brussel (2) • SIEM REAP (Cambodja)
Lijnvlucht met tussenstop naar Siem Reap. Diner
en nachtvlucht.
DAG 2 l SIEM REAP • ANGKOR
Aankomst in Siem Reap. Lunch in het hotel.
Bezoek aan de Senteurs d‘Angkor: fabriek waar
kaarsen, zeep en kruidenbereidingen gemaakt
worden. Bezoek aan de ateliers van de “Artisans
d’Angkor”, een plaats waar de Khmeridentiteit nog
volop leeft en tot uiting komt in beelden van hout
en steen. Wandeling over de avondmarkt. Diner en
overnachting in uw 4* hotel voor 4 ankers boot en
5* hotel voor 5 ankers boot.

DAG 5 l MEER TONLÉ • KAMPONG CHHNANG
KAMPONG TRALACH
Voormiddag vaartocht en oversteek van het
meer Tonlé. Lunch. Kampong Chhnang is een
van de grootste vissershavens ter wereld waar
ook vis gekweekt wordt. De regio is ook bekend
om haar archaïsch aardewerk. Proeverij van
streekproducten. Terug aan boord en varen naar
Kampong Tralach. Overnachting voor anker.
DAG 6 | KAMPONG TRALACH • KOH CHEN
PHNOM PENH
Bezoek aan de pagode Wat Kampong Tralach
Leu. We gaan er naar toe in een ossenkar
doorheen het dorp Kampong Tralach in het
midden van e en prachtig landschap van
rijstvelden. Lunch. Ontdekking van Koh Chen,
een rijk dorpje van ambachtslui gespecialiseerd
in d e b ewe rkin g v a n g e gr ave e rd ko p e r.
Te ru gke e r aan b o o rd e n vaar to cht naar
Phnom Penh. Tochtje met een “tuktuk ” om
de belangrijkste monumenten van de stad te
ontdekken. Traditionele Apsara dansshow aan
boord. Overnachting voor anker.
DAG 7 l PHNOM PENH
Bezoek aan het Koninklijk Paleis en zijn Zilveren
Pagode, één van de mooiste voorbeelden van
de Cambodjaanse architectuur. Bezoek aan het
Nationaal Museum. Lunch in de stad. Bezoek
aan de School Tuol Svay Prey S21, voormalig
detentiecentrum van de Rode Khmer. Vrije tijd
op de markt. Terugkeer aan boord en varen naar
Vietnam. Overnachting voor anker.

DAG 3 l SIEM REAP • ANGKOR
Verkenning van Angkor Thom, de Tempelberg
van Bayon, beroemd om zijn torens met de 172
gezichten. en bezoek aan Ta Prohm. Lunch.
Bezoek aan de tempels van Banteay Srei. Diner
in een restaurant. Show van circusgroep Phare.
Overnachting in het hotel.

DAG 8 l CHAU DOC • SA DEC (Vietnam)
Het zeer welvarende Chau Doc breidt zich uit op
basis van de visvangst en de kweek. We ontdekken
de heuvel Sam en brengen een bezoek aan de
pagode Phat Thay Tay An en de tempel Ba Chua
Xu. Terug aan boord en vaartocht naar Sa Dec.
Overnachting voor anker.

DAG 4 l SIEM REAP • MEER TONLÉ
B ezo ek aan de temp el van An gkor Wat ,
meesterwerk van de Khmerarchitectuur. Dit
is het beroemdste en meest indrukwekkende
monument van Angkor. Lunch in het hotel.
Verplaatsing naar de 4 of 5 ankers boot. Onthaal,
cocktail en intrek in de kajuiten. Diner. Voorstelling
van de bemanning. Overnachting voor anker.

DAG 9 l SA DEC • VINH LONG • CAÏ BE
Verkenning van de lokale markt van Sa Dec en
bezoek aan de oude verblijfplaats van de minnaar
van Marguerite Duras. Lunch en varen naar Vinh
Long. Boottochtje langs de arroyo‘s. Bezoek aan
een steenbakkerij, een fruitboomkwekerij en een
ambachtelijke fabriek. Terug aan boord en varen.
Overnachting voor anker.
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DAG 10 l MY THO • HÔ-CHI-MINHSTAD
Bezoek aan een bijenboerderij en proeverij.
Vaartocht met kleine sampans op het kanaal met
waterpalmen. Lunch. Prachtige vaartocht door
het zeer smalle kanaal van Chao Gao naar Hô-ChiMinhstad. Overnachting aan de kade.
DAG 11 l HÔ-CHI-MINHSTAD
Bezoek aan Hô-Chi-Minhstad door de Fransen
gebouwd in 1859. Stadsrondrit: het Paleis van de
Hereniging, de Kathedraal van Onze Lieve Vrouw
en de Centrale Post. Bezoek aan het Nationaal
Geschiedenismuseum. Lunch in de stad. Bezoek
aan de tunnels van Cu Chi en ontdekking van de
overlevingstechnieken van de Viet Cong tijdens de
oorlog. Cocktail en afscheidsdiner. Overnachting
aan de kade.
DAG 12 l HÔ-CHI-MINHSTAD
Ontbijt. Ontscheping en ontdekking van Cholon,
het grote Chinese winkelcentrum, en bezoek
aan een ambachtelijke lakfabriek. Lunch in de
stad. Transfer naar de luchthaven van Hô-ChiMinhstad en vlucht naar Brussel. Nachtvlucht met
tussenstop.
DAG 13 | Brussel (2)
Aankomst in Brussel.

PHNOM PENH, KONINKLIJK PALEIS

VIETNAM / CAMBODJA

DE MEKONG

Hoogtepunten

ANGKOR, BAYON

PENSION COMPLÈTE
nt toute la croisière

kongdelta: van Siem Reap
Vertrekdata

RV INDOCHINE (4 ankers)
Maand

2018

2019

Laagseizoen

Tussenseizoen

Maart

10, 16

April

2018

Augustus

14, 20

Augustus

Augustus

30

Augustus

Oktober

September

1, 7, 17, 23

1, 7, 17, 23

Oktober

10, 20*

10, 20*

Januari

5, 11, 21, 27

5, 11, 21, 27

Februari

6, 12, 22, 28

6, 12, 22, 28 Februari

10, 16, 26

9, 15, 25

2020

Optie - visumkosten per passagier(1)
Visumkosten Cambodja

5, 15

behalve bij minder dan 45 dagen voor
vertrek - visa express toeslag van 100€
per persoon

25

80 €

Visumkosten Vietnam

behalve bij minder dan 45 dagen voor
vertrek - visa express toeslag van 100€
per persoon

4, 10, 20, 26
7, 13, 23

6, 12, 22

10, 16

9, 15

December

Oktober

2019
1, 7, 17

5, 15, 21

Maart

De gemiddelde tijd om een Cambodjaans visum te
verkrijgen door je eigen middelen (rechtstreeks naar
de ambassade) is ongeveer 4 tot 6 werkdagen. Als u
wilt profiteren van de “visumdienst” aangeboden door
CroisiEurope, en u wil deze administratieve procedures
vermijden, kan dat betalend en duurt ongeveer 45 tot 60
dagen, vóór de vertrekdatum.

30

1, 11, 17

December

Hoogseizoen

Maand

31

April

September

Informatie visa Cambodja-Vietnam :

RV INDOCHINE II (5 ankers)

2020

Maart

• Ontdekking van drie grote
historische steden: Hô-Chi-Minhstad,
Phnom Penh en Siem Reap
• Unieke en onvergetelijke
vaartocht op het kanaal Chao Gao
• Bezoek aan de vier symbolische
tempels van Angkor
• Ontmoetingen met de
dorpsbewoners en kennismaking
met hun manier van leven:
Koh Chen, My Tho, ...
• Omkadering door een
cruisedirecteur van CroisiEurope
• Alle bezoeken inbegrepen

Januari

Maart
Oktober

Deze prijs omvat: het pakket “verblijf aan boord op de
Mekong” gedetailleerd blz. 227.

1, 11, 17, 27

10, 16, 26

2, 12, 18, 28

1, 11, 17, 27

6, 16, 22

4, 14, 20

29

28

November

2, 8, 18, 24

2, 8, 18, 24

November

8, 14, 24, 30

7, 13, 23, 29

December

4, 26

4, 26

December

26

25, 30*

115 €

Deze prijs omvat niet: de niet inbegrepen diensten van
het pakket “verblijf aan boord op de Mekong” gedetailleerd
blz. 227.
(1) Onder voorbehoud.
(2)	Rechtstreekse vluchten vanuit Brussel op dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Op de andere dagen via
Parijs, vervoer met Thalys van Brussel naar Parijs CDG (mits
toeslag).
Toeslag internationale vluchten in business class mogelijkheid
vanaf 2 600 € (incl. luchthaventaksen).
* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken
met mate.
De gesproken talen tijdens de excursies door de gids zijn enkel
Frans of Engels. Voor alle andere talen, moet dit op voorhand
aangevraagd en gereserveerd worden. Mogelijk mits toeslag en
afhankelijk van de beschikbaarheid.

Richting Hô-Chi-Minhstad/Siem Reap. Richting Siem Reap/Hô-Chi-Minhstad.

Prijs(1) ALL IN per persoon
Augustus 2018 tot april 2019 REF. 1R3/1H3

RV INDOCHINE

Benedendek
Dubbele kajuit
Benedendek
Eenpersoonskajuit*
Bovendek
Dubbele kajuit
Bovendek
Eenpersoonskajuit*

RV INDOCHINE II

Benedendek
Dubbele kajuit
Benedendek
Eenpersoonskajuit*
Bovendek
Dubbele kajuit
Bovendek
Eenpersoonskajuit*
Bovendek
met miniterras Dubbele kajuit
Bovendek
met miniterras Eenpersoonskajuit*

Augustus 2019 tot april 2020 REF. 1R3/1H3

Laagseizoen

Tussenseizoen

Hoogseizoen

20 dec. 2018*
1H3-1H6-1H9

26 dec. 2018
1R3-1R6-1R9

Laagseizoen

Tussenseizoen

Hoogseizoen

20 dec. 2019*
1H3_REP/1H6_REP
1H9_REP

26 dec. 2019
1R3-1R6-1R9

3 363 €

3 645 €

3 922 €

3 865 €

4 082 €

3 395 €

3 680 €

3 959 €

3 910 €

4 119 €

4 596 €

5 104 €

5 603 €

5 324 €

5 763 €

4 640 €

5 153 €

5 657€

5 453 €

5 879 €

3 563 €

3 845 €

4 122 €

4 065 €

4 282 €

3 597€

3 882 €

4 161€

4 112 €

4 321€

4 796 €

5 304 €

5 803 €

5 524 €

5 963 €

4 842 €

5 355 €

5 859 €

5 655 €

6 081€

Augustus 2018 tot april 2019 REF. 1R3/1H3

Augustus 2019 tot april 2020 REF. 1R3/1H3
Laagseizoen

Tussenseizoen

Hoogseizoen

25 dec. 2019
1H3-1H6-1H9

30 dec. 2019*
1R3_REP/1R6_REP
1R9_REP

Laagseizoen

Tussenseizoen

Hoogseizoen

26 dec. 2018
1H3-1H6-1H9

3 615 €

3 885 €

4 125 €

4 305 €

3 649 €

3 922 €

4 164 €

4 344 €

4 484 €

5 073 €

5 580 €

6 054 €

6 234 €

5 122 €

5 634 €

6 113 €

6 523 €

6 511€

3 815 €

4 085 €

4 325 €

4 505 €

3 851€

4 124 €

4 367€

4 547€

4 687€

5 273 €

5 780 €

6 254 €

6 434 €

5 324 €

5 836 €

6 315 €

6 725 €

6 713 €

4 115 €

4 385 €

4 625 €

4 805 €

4 154 €

4 427€

4 670 €

4 850 €

4 990 €

5 573 €

6 080 €

6 554 €

6 734 €

5 627€

6 139 €

6 618 €

7 028 €

7 016 €

* Dubbele kajuit voor single gebruik is gelimiteerd tot 4 per vertrek. * Met een dag extra aan de tempels van Angkor.
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Hoogtepunten

BAAI VAN HALONG

• Hanoi, historisch hart van het land
• Ritje met een tuk-tuk door de
steegjes van de wijk van de 36
gildes
• Een cruise met een jonk, in de
baai van Halong, terug te vinden
op de werelderfgoedlijst van de
UNESCO
• Vietnamese kookworkshop
• Alle bezoeken inbegrepen
Prijs(1) ALL IN per persoon

4-DAAGSE / 3-NACHTEN VOOR- OF NAPROGRAMMA • REF. 1R6/1H6

Hanoi en de baai van Halong
HANOI

DAG 12 l HÔ-CHI-MINHSTAD • HANOI
Na de lunch, transfer naar de luchthaven van
Hô-Chi-Minhstad en vlucht naar Hanoi. Meteen
bij aankomst: onthaal en transfer naar 5* hotel.
Diner en nacht.

BAAI VAN
HALONG

DAG 13 l HANOI
Deze dag staat in het teken van een rondleiding
in de hoofdstad met het imposante Mausoleum
van Hô-Chi-Minhstad (buitenkant). Bezoek aan
de Literatuurtempel. Lunch. Riksjarit in de wijk
van de 36 ambachten. Tijdens de rit ontdekt u de
talrijke koloniale woningen in de ambassadewijk.
Opvoering door het Waterpoppentheater. Diner
in een lokaal restaurant. Overnachting in het hotel.

LAOS

THAILAND

CAMBODJA
SIEM REAP

MEER
TONLÉ

ANGKOR

MEKONG

KAMPONG
CHHNANG

KAMPONG TRALACH
PHNOM PENH

VIETNAM
KOH
CHEN

HÔ-CHI-MINHSTAD

CHAU DOC
SA DEC

MY THO
CAÏ BE

Aug. 2018
tot april 2019 10/12/2018*
REF. 1R6/1H6

REF. 1R6

Van 1 tot 2 passagiers
Kamer/
dubbele kajuit

1 270 €

1 740 €

Kamer/
eenpersoonskajuit

1 800 €

2 270 €

Van 3 tot 10 passagiers
Kamer/
dubbele kajuit

1 210 €

1 680 €

Kamer/
eenpersoonskajuit

1 740 €

2 210 €

Aug. 2019
tot april 2020 10/12/2019*
REF. 1R6/1H6

REF. 1R6_HAN

Van 10 tot 19 passagiers
Kamer/
dubbele kajuit

1 055 €

1 535 €

DAG 14 l HANOI • BAAI VAN HALONG
Vertrek in de vroege ochtend naar de baai van
Halong (160 km – ongeveer 3u30). Inscheping
aan boord van een traditionele jonk, 4 ankers,
verwelkomingscocktail. Lunch. Bezoek aan enkele
eilanden en aan de belangrijkste grotten. Daarna
gaat de cruise verder in de baai, bezoek aan de
Tunnelgrot. Diner. Overnachting aan boord.

Kamer/
eenpersoonskajuit

1 585 €

2 065 €

DAG 15 l BAAI VAN HALONG • HANOI
Tai-chisessie op het dek vóór het ontbijt. Bezoek
aan één van de belangrijkste grotten. Brunch.
Ontscheping rond 11u en rit naar Hanoi. Tussenstop
in het keramiekdorp van Dinh Bang. Licht diner en
transfer naar de luchthaven voor de nachtvlucht
Hanoi/Brussel met tussenstop.

Kamer/
dubbele kajuit

1 295 €

1 775 €

Kamer/
eenpersoonskajuit

1 825 €

2 305 €

DAG 16 l Brussel
Aankomst in Brussel.
(2)

Van 3 tot 9 passagiers
Kamer/
dubbele kajuit

1 210 €

1 690 €

Kamer/
eenpersoonskajuit

1 740 €

2 220 €

Van 1 tot 2 passagiers

Deze prijs omvat: het pakket “verblijf aan boord op de
Mekong” gedetailleerd blz. 227.
Deze prijs omvat niet: de niet inbegrepen diensten van
het pakket “verblijf aan boord op de Mekong” gedetailleerd
blz. 227.
(1) Onder voorbehoud.
(2)	Rechtstreekse vluchten vanuit Brussel op dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Op de andere dagen via
Parijs, vervoer met Thalys van Brussel naar Parijs CDG. Of een
andere maatschappij.
*
Met een dag extra in de baai van Halong (vertrekdatum
4 ankers schip).

GOLF VAN
THAILAND

HANOI, LITERATUURTEMPEL
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HOÏ AN

7-DAAGSE / 6-NACHTEN VOOR- OF NAPROGRAMMA • REF. 1R9/1H9

De keizerlijke steden,
Hanoi en de baai van Halong
DAG 14 l HUÉ • DA NANG • HOÏ AN
Cruise op een sampan op de Parfumrivier tot de
“pagode van de hemelse witte dame” is herkenbaar
aan de achthoekige toren. Bezoek aan het dorp
Kim Long. Lunch. Bezoek aan het Chammuseum.
Bezoek aan China Beach waar de Amerikanen
gingen zonnen tijdens de oorlog. Transfer naar
Hoi An. Installatie in het hotel. Diner in een lokaal
restaurant. Overnachting in een 4* hotel.

HANOI
BAAI VAN
HALONG

HUÉ

LAOS

DA NANG
HOÏ AN

THAILAND

MY SON

CAMBODJA
SIEM REAP

MEER
TONLÉ

ANGKOR
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PHNOM PENH

VIETNAM
KOH
CHEN

HÔ-CHI-MINHSTAD

CHAU DOC
SA DEC
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CAÏ BE

GOLF VAN
THAILAND

DAG 12 l HÔ-CHI-MINHSTAD • HUÉ
Na de lunch, transfer naar de luchthaven van
Hô-Chi-Minhstad en vlucht naar Hué. Meteen bij
aankomst: onthaal en transfer naar het hotel. Diner
en overnachting in een 4* hotel.
DAG 13 l HUÉ
Bezoek aan de mausolea van Khai Dinh en Tu
Duc en aan de pagode van Tu Hieu. Lunch in een
lokaal restaurant. Bezoek aan de Keizerlijke Stad.
De citadel werd tussen 1805 en 1832 opgetrokken,
naar het voorbeeld van de Chinese keizerlijke
paleizen. Bezoek aan de markt van Dong Ba. Diner
in een lokaal restaurant. Overnachting in 4* hotel.

DAG 15 l HOÏ AN • MY SON • HOÏ AN
Vertrek voor het bezoek aan My Son, was de
keizerlijke stad van de Champa-dynastie tussen
de 4 de en 12de eeuw, waar tal van heersers een
graftombe kregen. Lunch en bezoek aan de stad
Hoi An. Bezoek te voet aan het Heiligdom van
Fujian, de Phuc Thanh pagode en de Japanse
brug. Diner in een lokaal restaurant. Overnachting
in het hotel.
DAG 16 l HOÏ AN • DA NANG • HANOI
Transfer naar de luchthaven van Da Nang en
vlucht naar Hanoi. Lunch in een lokaal restaurant.
U bezoekt het oude centrum met een elektrisch
wagentje, oud Hanoi en de kleine handelsstraten:
de Zijdestraat, de Katoenstraat… ook de “Wijk van
de 36 ambachten” genoemd. Opvoering door
het Waterpoppentheater. Diner in een lokaal
restaurant. Overnachting in een 3* hotel.
DAG 17 l HANOI • BAAI VAN HALONG
Ver trek naar de baai van Halong (160 km
– ong. 3u30). Inscheping aan boord van een
authentieke 4 ankers schip. Vertrek voor een
droomcruise langs de duizenden opvallende
rotseilandjes in de mythische baai van Halong
met zijn smaragdkleuren. Bezoek aan enkele
van de belangrijkste eilanden. Diner aan boord.
Overnachting aan boord.

• In Hanoi, bezoek aan het huis
van Hô-Chi-Minh en zijn graf
• Keizerlijke hoofdstad Hué en haar
ommuurde stadscentrum
• Archeologische site van My Son
• Lokaal vakmanschap: productie
van de Nón lá (kegelvormige
hoed), wierookstokjes, ...
• Een cruise in de baai van Halong,
de werelderfgoedlijst van
de UNESCO
• Alle bezoeken inbegrepen
Prijs(1) ALL IN per persoon
Aug. 2018
Aug. 2019
tot april 2019 tot april 2020
REF. 1R9/1H9

REF. 1R9/1H9

Van 10 tot 19 passagiers
Kamer/
dubbele kajuit

1 473 €

1 479 €

Kamer/
eenpersoonskajuit

2 043 €

2 049 €

Van 3 tot 9 passagiers
Kamer/
dubbele kajuit

1 715 €

1 619 €

Kamer/
eenpersoonskajuit

2 285 €

2 189 €

Van 1 tot 2 passagiers
Kamer/
dubbele kajuit

1 855 €

1 870 €

Kamer/
eenpersoonskajuit

2 425 €

2 440 €

Deze prijs omvat: het pakket “verblijf aan boord op de
Mekong” gedetailleerd blz. 227.
Deze prijs omvat niet: de niet inbegrepen diensten van
het pakket “verblijf aan boord op de Mekong” gedetailleerd
blz. 227.
(1) Onder voorbehoud.
(2)	Rechtstreekse vluchten vanuit Brussel op dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Op de andere dagen via
Parijs, vervoer met Thalys van Brussel naar Parijs CDG. Of een
andere maatschappij.

DAG 18 l BAAI VAN HALONG • HANOI
Tai-chisessie op het dek vóór het ontbijt. Het schip
vaart verder langs de spectaculaire landschappen
van de baai. Brunch. Ontscheping rond 11u en rit
naar Hanoi. Tussenstop in het keramiekdorp Dinh
Bang, bekend voor de bas-reliëf. Licht diner en
transfer naar de luchthaven voor de nachtvlucht
Hanoi/Brussel met tussenstop.
DAG 19 l Brussel (2)
Aankomst in Brussel.

HUÉ
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11-DAAGSE / 10-NACHTEN CRUISE • REF. 11S/11G

Over de Russische rivieren
Van Sint-Petersburg naar Moskou
DAG 1 l Brussel • SINT-PETERSBURG
Vlucht naar Sint-Petersburg. Verplaatsing met
autocar en intrek aan boord van uw schip.
Folkloristisch onthaal. Diner en overnachting aan
boord.
DAG 2 l SINT-PETERSBURG
Sightseeing in Sint-Petersburg. Bezoek aan de kerk
van Sint-Nicolaas-der-Zeelieden, een opmerkelijke
illustratie van de religieuze barok met weelderige
decoraties. Bezoek aan de vesting van SintPeter en Sint-Paulus met de kathedraal. Achter
de Neva kijkt de gouden pijl uit over de rivier,
tegenover het oude Winterpaleis; de kathedraal
huisvest de graven van de Russische tsaren.
Lunch in de stad. Bezoek aan het Museum
van de Hermitage, het belangrijkste en meest
beroemde Russische museum. Het is gelegen in
het oude Winterpaleis van de Tsaren. Als optie:
“Folkloristische showavond” (59 €) OF “Ophalen
van de bruggen in Sint-Petersburg” (enkel na
reservatie aan boord).
DAG 3 l SINT-PETERSBURG
Vrije dag. Voormiddag: excursies in optie: “Bezoek
aan het paleis van Petrodvorets” (105 €) OF vrije tijd
in Sint-Petersburg. Lunch in de stad. Terug naar het
schip OF excursie als optie: “Cruise op de kanalen”
(50 €). Afvaart. Diner en overnachting aan boord.
DAG 4 l MANDROGA
Geniet van deze namiddag varen om de
landschappen te bewonderen met de zeldzame
schoonheid van het echte Rusland. Lunch aan

boord. Als optie: “Typische lunch in Mandroga”
(54 €). Vrije wandeling in het dorp Mandroga wat
gebouwd werd voor toeristische doeleinden,
ontdek de authentieke ambachten van Rusland,
en de “isbas” in het typische hout. Diner en
overnachting aan boord.
DAG 5 l KIJI
We varen op het Onegameer. Aankomst in Kiji
op het midden van het meer in de streek van
Karelië. Het eiland Kiji is een parel van de houten
architectuur uit de 18 de eeuw. Bezoek aan het
openluchtmuseum, geklasseerd als Erfgoed van
de Mensheid door de UNESCO. Hier zien we zowel
religieuze als profane gebouwen en de Kerk van
Voorbidding. Lunch en varen op het Onegameer.
Diner en overnachting aan boord.
DAG 6 l GORITSY
Varen op de Cheksna en het Witte meer. Een
aanlegplaats in Goritsy maakt het mogelijk
om zich onder te dompelen in het Russische
dorpsleven. Bezoek aan de dorpsschool en een
typische woning om meer inzicht te krijgen in het
leven van deze dorpsbewoners. Lunch. Als optie:
“Bezoek aan het klooster van Sint-Cyrillus-van-hetWitte-Meer” (30 €), gesticht in de 14de eeuw door
de monnik Cyrillee.
Deze optie is ter vervanging van het aanvankelijke
programma in Goritsy.

Diner en overnachting aan boord.
DAG 7 l JAROSLAVL • ROSTOV
Voormiddag varen. Lunch. Jaroslavl is één van de
meest bruisende steden van de Gouden Ring die in
1010 werd gesticht door Jaroslavl de Wijze. Bezoek
aan het klooster van de Gedaanteverwisseling van
de Verlosser evenals aan de kerk van Sint-Nicolaas,
beschermpatroon van alle handelaars en reizigers.
Overnachting aan boord. Als optie: “Rostov-deGrote” (58 €). Rostov is één van de oudste steden
in de Gouden Ring. Sightseeing. Bezoek aan het
Kremlin en de kathedraal van de Dormition die in
1162 werd gebouwd.
DAG 8 l OEGLITSJ
Varen op de Wolga. Aankomst in Oeglitsj.
Bezoek aan het Kremlin met de kerk van SintDimitri-op-het-Bloed en de kathedraal van de
Gedaantewisseling. Kort concert met liturgische
muziek. Lunch. Na het verlaten van de Wolga,
door het indrukwekkende systeem van sluizen
van het kanaal van Moskou, gebouwd onder Stalin.
Captain’s diner. Overnachting aan boord.
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DAG 9 l MOSKOU
Aankomst in Moskou na de lunch. Sightseeing in
de hoofdstad van Rusland met een bezoek aan
de Kathedraal van Christus de Verlosser, in 1995
identiek gebouwd verbouwd naar de kathedraal
van 1883 en die volledig kapot gebombardeerd
werd in opdracht van Stalin in 1931. Fotostop aan
het klooster van Novodiévitchi uit de 16de eeuw,
waar de koepels en klokken van de kerken een
groot deel uitmaken van het panorama van
Moskou. Wandeling op één van de stadsmarkten.
Terug aan boord. Diner. Als optie: “Metro en
Moskou by night” (43 €).
DAG 10 l MOSKOU
Sightseeing in de hoofdstad van Rusland (buiten
kanten), de historische kern - “Kitaï-Gorod” - met het
beroemde Rode Plein dat wordt gedomineerd door
de kerk van Basilius de Zalige. Lunch in de stad.
Bezoek aan het Kremlin, versterkte stad in het hart
van Moskou, met tal van burgerlijke en religieuze
gebouwen. Bezoek binnen in de kathedraal van de
Tenhemelopneming. Als optie: “Paleis van de
harnassen, museum van het Russische Keizerlijke
Hof” (74 €).

Deze excursie is afhankelijk van het aantal toegangen tot
de Administratie van het Kremlin. Reservatie minimum
60 dagen voor uw vertrek bij uw reisbureau. U kunt deze
excursie niet aan boord kopen.

Diner en overnachting aan boord.
DAG 11 l MOSKOU • Brussel
Ontbijt aan boord. Verplaatsing naar de luchthaven
en vlucht naar België.

RUSLAND

DE WOLGA

KIJI

• Vijf sites die terug te vinden zijn
op de werelderfgoedlijst van de
UNESCO: Sint-Petersburg, Kiji,
het Kremlin en het Rode Plein, het
Novodevitsjiklooster en Jaroslavl
• Bezoek aan twee beroemde
steden van de Gouden Ring:
Rostov de Grote en Jaroslavl
• Uitstap naar het ongerepte
platteland: Goritsy, Mandroga
• Omkadering door een
cruisedirecteur
PENSION COMPLÈTE
nt toute la croisière
Informatie visum Rusland:
De gemiddelde tijd om een Russisch visum te verkrijgen
door uw eigen middelen (rechtstreeks aan de ambassade) is ongeveer 10 tot 15 werkdagen. Als u wilt profiteren
van “Visadienst” aangeboden door CroisiEurope, en u wil
deze administratieve procedures vermijden, kan dat betalend, en de duur is ongeveer 45 tot 60 dagen, vóór de
vertrekdatum.

Optie - visumkosten per passagier(1)
Visumkosten

115 €

Visa Express kosten

215 €

Indien boven 45 dagen voor vertrek
Indien minder dan 45 dagen

Deze prijs omvat: het pakket “verblijf aan boord in Rusland”
gedetailleerd blz. 229.
Deze prijs omvat niet: de niet inbegrepen diensten voor
het pakket “verblijf aan boord in Rusland” gedetailleerd
blz. 229.
(1) Onder voorbehoud.
De gesproken talen tijdens de excursies door de gids zijn enkel
Frans of Engels. Voor alle andere talen, moet dit op voorhand
aangevraagd en gereserveerd worden. Mogelijk mits toeslag en
afhankelijk van de beschikbaarheid.

MANDROGA

Prijs(1) ALL IN per persoon
SCHIP “COMFORT 3 ANKERS” - 11S

Data 2019

24 augustus
14 september
13 juli
3 augustus
11 mei
1 juni
22 juni

Benedendek

Hoofddek

Bovendek

Sloependek

Dubbele kajuit*

Dubbele kajuit

Dubbele kajuit

Dubbele kajuit

Suite

1 869
2 439 €

2 047
2 688 €

2 155
2 839 €

2 292
3 031€

2 509
3 335 €

1 895 €

2 057€

2 166 €

2 303 €

2 519 €

2 475 €

2 702 €

2 854 €

3 046 €

3 349 €

1 987€

2 228 €

2 227€

2 476 €

2 730 €

2 604 €

2 941€

2 940 €

3 288 €

3 644 €

2 027€

2 340 €

2 438 €

2 563 €

2 845 €

2 660 €

3 098 €

3 235 €

3 410 €

3 805 €

Kajuiten
Dubbele kajuit
Single use kajuiten
zijn beperkt
Dubbele kajuit
Single use kajuiten
zijn beperkt
Dubbele kajuit
Single use kajuiten
zijn beperkt
Dubbele kajuit
Single use kajuiten
zijn beperkt

€

€

€

€

Eenpersoonskajuit
€

2 454 €
2 464 €
2 654 €
2 793 €

SCHIP “COMFORT 4 ANKERS” - 11G

Data 2019

7 augustus
18 september
26 juni
17 juli
28 augustus
15 mei
5 juni

Kajuiten

Dubbele kajuit
Single use kajuiten
zijn beperkt
Dubbele kajuit
Single use kajuiten
zijn beperkt
Dubbele kajuit
Single use kajuiten
zijn beperkt

Benedendek

Hoofddek

Dubbele
kajuit**

Dubbele kajuit
Comfort

Dubbele
kajuit

Junior
Suite

Suite

2 033 €

2 598 €

2 190 €

2 676 €

2 668

3 459

2 888

3 568

€

€

Bovendek

€

€

Sloependek
Dubbele
kajuit

Junior
Suite

2 850 €

2 394 €

2 748 €

3 812

3 174

3 669 €

€

€

2 117€

2 726 €

2 292 €

2 803 €

2 982 €

2 462 €

2 880 €

2 786

3 638

3 031

3 746

3 997

3 269

3 854 €

€

€

€

€

€

€

2 305 €

3 006 €

2 474 €

3 073 €

3 210 €

2 658 €

3 137€

3 049

4 030

3 286

4 124

4 316

3 543

4 214 €

€

€

€

€

€

€

* Quadrupel kajuit (met dubbele, triple of quadrupel bezetting). ** Triple kajuit (met dubbele of triple bezetting).

Korting van 30% voor 1 kind, vanaf 7 jaar en onder 12 jaar, in een triple of quadrupel kajuit op het benedendek (op het cruise deel, exclusief vluchten, taksen en visa).
Korting van 25% voor de 3de en 4 de persoon (vanaf 12 jaar) delend in een triple of quadrupel kajuit op het benedendek (op het cruise deel, exclusief vluchten, taksen en visa).
Singles in dubbele kajuiten zijn beperkt in aantal.
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Bovendek
Sloependek
Eenpersoonskajuit

2 581€
2 714 €
2 971€

© Atelier Le Méridien
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MOSKOU

12-DAAGSE / 11-NACHTEN CRUISE • REF. F. 12M/12W

Van de Wolga tot de Neva
Van Moskou naar Sint-Petersburg
DAG 1 l Brussel • MOSKOU
Vlucht naar Moskou. Transfer en intrek aan boord
van uw schip. Folkloristisch onthaal. Diner en
overnachting aan boord.
DAG 2 l MOSKOU
Sightseeing in de hoofdstad van Rusland
(buitenkanten) en bezoek aan de Kathedraal van
Christus de Verlosser daterend uit 1883 en die
volledig gebombardeerd werd onder het bewind
van Stalin in 1931. Fotostop aan het klooster van
Novodiévitchi van de 16de eeuw. Wandeling over
één van de stadsmarkten. Lunch in de stad.
Bezoek aan het Kremlin, versterkte stad in het hart
van Moskou, met tal van burgerlijke en religieuze
gebouwen. Als optie: “Paleis van de harnassen, het
museum van het Russische keizerlijke hof” (74 €).
Deze excursie is afhankelijk van het aantal toegangen tot
de Administratie van het Kremlin. Reservatie minimum
60 dagen voor uw vertrek bij uw reisbureau. U kunt deze
excursie niet aan boord kopen.

Terugkeer naar de boot. Diner en overnachting
aan boord. Als optie: “Metro en Moskou by night”
(43€).
DAG 3 l MOSKOU
Bezoek aan de Tretiakov-galerie die een ruim
panorama biedt van de Russische kunst van de
11de eeuw tot onze dagen. Terug naar het schip.
Lunch aan boord. Afvaart in de vroege namiddag
naar Oeglitsj. Diner en overnachting aan boord.
DAG 4 l OEGLITSJ
Tijdens de af vaar t , komen we langs een
indrukwekkend stelsel van sluizen, van het kanaal
van Moskou. Lunch. Aankomst in Oeglitsj. Voor
het eerst in 937 vermeld en geassocieerd met
alle grote data van de Russische geschiedenis.
Bezoek aan het Kremlin met de kerk van SintDimitri-op-het-Bloed en de kathedraal van de
Gedaantewisseling. Concert met liturgische
muziek. Diner en overnachting aan boord.
DAG 5 l JAROSLAVL • ROSTOV
Jaroslavl, één van de meest bruisende steden
van de Gouden Ring. Bezoek aan het klooster
van de Gedaanteverwisseling van de Verlosser
met een overzicht van de kerk van de profeet
Sint-Elie (buitenkant). Lunch. Als optie: “Rostovde-Grote” (58 €). Rostov werd opgericht in de
11de eeuw en is één van de oudste steden in de
Gouden Ring. Sightseeing. Bezoek aan het Kremlin
en de kathedraal van de Dormition. Diner en
overnachting aan boord.
DAG 6 l GORITSY
Een aanlegplaats in Goritsy maakt het mogelijk
om zich onder te dompelen in het Russische

dorpsleven. Bezoek aan de dorpsschool en een
typische woning om meer inzicht te krijgen in het
leven van deze dorpsbewoners. Lunch. Als optie:
“Bezoek aan het klooster van Sint-Cyrillus-vanhet-Witte-Meer” (30 €). Aanvankelijk was het een
vesting van Moskou, daarna een plaats gewijd aan
de religieuze cultus.

Deze optie is ter vervanging van het aanvankelijke
programma in Goritsy.

Diner en overnachting aan boord.
DAG 7 l KIJI
Navigatie over het Onegameer. Lunch. Aankomst
in Kiji op het midden van het meer in de streek
van Karelië, het Grote Russische Noorden. Kiji
is een parel van de houten architectuur uit de
18 de eeuw. Bezoek aan het openluchtmuseum,
geklasseerd als Erfgoed van de Mensheid door de
UNESCO. Hier zien we zowel religieuze als profane
gebouwen, de kerk van de Gedaanteverwisseling
(wordt gerestaureerd) en de Kerk van de
Voorspraak. Diner en overnachting aan boord.
DAG 8 l MANDROGA
Tussen het Ladogameer en het Onegameer
stroomt de Svir. Geniet van deze namiddag
varen om de landschappen met de zeldzame
schoonheid van het echte Rusland te bewonderen.
Lunch aan boord. Als optie: “Typische lunch
in Mandroga” (54 €). Wandeling in dit dorp dat
voor toeristische doeleinden werd gebouwd.

U maakt er kennis met het werk van Russische
ambachtslieden en ziet er de “isbas” in hout, die
typisch zijn voor de streek. Diner van de Kapitein.
Overnachting aan boord.
DAG 9 l SINT-PETERSBURG
Bezoek aan de stad. Sint-Petersburg, de tweede
stad van Rusland, is zeker één van de mooiste ter
wereld. De paleizen, de pleinen, de standbeelden,
de verzichten, lijken nog recht uit de handen van
hun bouwers te komen. Deze stad is gebouwd
op de eilanden van de delta van de Neva en is
een paradijs voor de kunstliefhebber. Bezoek
aan de kerk van Sint-Nicolaas-der-Zeelieden, een
opmerkelijke illustratie van de religieuze barok
met weelderige decoraties. Lunch in de stad.
Bezoek aan de vesting van Sint-Peter en SintPaulus met de kathedraal huisvest de graven
van de Russische tsaren. Als optie: “Cruise op de
kanalen” (50 €).
DAG 10 l SINT-PETERSBURG
Bezoek aan het Catharina-paleis, ontworpen door
Rastrelli in de 18 de eeuw met het legendarische
ambersalon. Wandeling in de tuinen. Lunch in de
stad. Bezoek aan het Museum van de Hermitage,
het belangrijkste en meest beroemde Russische
museum, gelegen in het oude Winterpaleis van de
Tsaren. Diner en overnachting. Als optie: “Ophalen
van de bruggen in Sint-Petersburg” (enkel te
reserveren aan boord).

KIJI
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• Ontdekking van alles wat SintPetersburg en Moskou te bieden
hebben
• Een excursie naar het
Paleizencomplex in Peterhof om
het “Russische Versailles”
te bewonderen
• Vijf sites die terug te vinden zijn
op de werelderfgoedlijst van de
UNESCO: Sint-Petersburg, Kizij,
het Kremlin en het Rode Plein, het
Novodevitsjiklooster en Jaroslavl
• Omkadering door een
cruisedirecteur

PETERHOF

KIJI

LADOGAMEER

ONEGAMEER

PENSION COMPLÈTE
nt toute la croisière

SVIR
MANDROGA

WITTE MEER

SINT-PETERSBURG

Informatie visum Rusland:
De gemiddelde tijd om een Russisch visum te verkrijgen
door uw eigen middelen (rechtstreeks aan de ambassade) is ongeveer 10 tot 15 werkdagen. Als u wilt profiteren
van “Visadienst” aangeboden door CroisiEurope, en u wil
deze administratieve procedures vermijden, kan dat betalend, en de duur is ongeveer 45 tot 60 dagen, vóór de
vertrekdatum.

GORITSY

RYBINSKMEER

RUSLAND
DAG 11 l SINT-PETERSBURG
Excursie naar Peterhof, het zomerverblijf van Peter de Grote
dat ook het “Russische Versailles” wordt genoemd. Bezoek
aan het Grote Paleis van Peterhof en wandeling in het park in
terrassen, met zijn talrijke fonteinen en gouden standbeelden.
Lunch aan boord. Als optie: vrije tijd in Sint-Petersburg.
Diner en overnachting aan boord. Als optie: “Folkloristische
showavond” (59 €).

Optie - visumkosten per passagier(1)
OEGLITSJ

Visumkosten

115 €

Visa Express kosten

215 €

Indien boven 45 dagen voor vertrek

JAROSLAVL

Indien minder dan 45 dagen

WOLGA

Deze prijs omvat: het pakket “verblijf aan boord in Rusland”
gedetailleerd blz. 229.

MOSKOU

Deze prijs omvat niet: de niet inbegrepen diensten voor
het pakket “verblijf aan boord in Rusland” gedetailleerd
blz. 229.

DAG 12 l SINT-PETERSBURG • Brussel
Ontbijt aan boord. Transfer naar de luchthaven voor de vlucht
naar België.

(1) Onder voorbehoud.
De gesproken talen tijdens de excursies door de gids zijn enkel
Frans of Engels. Voor alle andere talen, moet dit op voorhand
aangevraagd en gereserveerd worden. Mogelijk mits toeslag en
afhankelijk van de beschikbaarheid.

Prijs(1) ALL IN per persoon
SCHIP “COMFORT 3 ANKERS” - 12M

Data 2019
13 augustus
24 september
2 juli
23 juli
3 september
21 mei
11 juni

Kajuiten
Dubbele kajuit
Single use kajuiten
zijn beperkt
Dubbele kajuit
Single use kajuiten
zijn beperkt
Dubbele kajuit
Single use kajuiten
zijn beperkt
Dubbele kajuit
Single use kajuiten
zijn beperkt

Benedendek

Hoofddek

Bovendek

Dubbele kajuit*

Dubbele kajuit

Dubbele kajuit

Dubbele kajuit

Sloependek
Suite

Eenpersoonskajuit

2 111 €
2 777€

2 317€
3 066 €

2 410 €
3 196 €

2 541€
3 379 €

2 718 €
3 627€

2 655 €

2 161€

2 370 €

2 463 €

2 592 €

2 771€

2 847€

3 140 €

3 270 €

3 451€

3 701€

2 221€

2 476 €

2 568 €

2 664 €

2 899 €

2 931€

3 288 €

3 417€

3 552 €

3 881€

2 253 €

2 560 €

2 664 €

2 795 €

3 051€

2 976 €

3 406 €

3 552 €

3 735 €

4 093 €

2 698 €
2 838 €
3 011€

SCHIP “COMFORT 4 ANKERS” - 12W

Data 2019

27 juli
28 september
17 augustus
7 september
4 mei
6 juli
25 mei
15 juli

Kajuiten
Dubbele kajuit
Single use kajuiten
zijn beperkt
Dubbele kajuit
Single use kajuiten
zijn beperkt
Dubbele kajuit
Single use kajuiten
zijn beperkt
Dubbele kajuit
Single use kajuiten
zijn beperkt

Benedendek

Hoofddek

Dubbele
kajuit**

Dubbele kajuit
Comfort

Dubbele
kajuit

Junior
Suite

Suite

2 324 €

2 904 €

2 496 €

2 941€

3 076

3 888

3 316

3 939

€

Bovendek

€

€

€

Sloependek
Dubbele
kajuit

Junior
Suite

3 076 €

2 655 €

2 973 €

4 128

3 539

€

3 984 €

€

2 408 €

3 006 €

2 588 €

3 043 €

3 176 €

2 730 €

3 073 €

3 193

4 030

3 445

4 082

4 268

3 644

€

4 124 €

€

€

€

€

€

2 450 €

3 043 €

2 618 €

3 073 €

3 206 €

2 767€

3 104 €

3 252

4 082

3 487

4 124

4 310

3 696

€

4 168 €

€

€

€

€

€

2 573 €

3 210 €

2 741€

3 288 €

3 461€

2 894 €

3 359 €

3 424

4 316

3 659

4 425

4 667

3 874

4 525 €

€

€

€

€

€

€

* Quadrupel kajuit (met dubbele, triple of quadrupel bezetting). ** Triple kajuit (met dubbele of triple bezetting).

Korting van 30% voor 1 kind, vanaf 7 jaar en onder 12 jaar, in een triple of quadrupel kajuit op het benedendek (op het cruise deel, exclusief vluchten, taksen en visa).
Korting van 25% voor de 3de en 4 de persoon (vanaf 12 jaar) delend in een triple of quadrupel kajuit op het benedendek (op het cruise deel, exclusief vluchten, taksen en visa).
Singles in dubbele kajuiten zijn beperkt in aantal.
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Bovendek
Sloependek
Eenpersoonskajuit

2 767€
2 852 €
2 893 €
3 120 €

12-DAAGSE / 11-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • MET 2 NACHTEN IN EEN HOTEL TE MOSKOU EN SINT-PETERSBURG • REF. 12V/12X

Die eeuwige Wolga

Van Moskou naar Sint-Petersburg (of omgekeerd)
DAG 1 l Brussel • MOSKOU
Vlucht naar Moskou. Verplaatsing en intrek in uw
hotel 4*. Diner en overnachting in het hotel.
DAG 2 l MOSKOU
Panoramische rondrit van de stad en bezoek
aan de Tretjakovgalerij met meer dan 140 000
kunstwerken. Daarna bezoek aan de ChristusVerlosserkathedraal. Lunch in de stad. Bezoek aan
het Historische en memorial Museum “Presnya”.
Daarna wandeling in een van de drukke plaatselijke
markten van de stad. Diner en overnachting in uw
4* hotel. Bezoek aan Moskou by night.
DAG 3 l MOSKOU
Bezoek aan Sergiev Posad. Deze stad maakt deel
uit van de Gouden Ring. De hoofdkerk bewaart de
tombe van Boris Goudounov, bekende Russische
Tsaar. Lunch. Vertrek naar Moskou. Ontdekking van
de metro met zijn rijkelijk versierde stations. Vrije
tijd in de beroemde straat Arbat. Inscheping aan
boord van de Rostropovitch, schip met 5 ankers.
Folkloristisch onthaal. Diner en overnachting aan
boord.
DAG 4 l MOSKOU
Bezoek aan het Kremlin, versterkte stad in het hart
van Moskou, met tal van burgerlijke en religieuze
gebouwen. Wandeling op het Rode Plein dat wordt
gedomineerd door de kerk van Basilius de Zalige
en het Kremlin, en ontdekking van de beroemde
Gum. Lunch in de stad. Kennismaking met het
klooster van Donskoï, uit de 16de eeuw, behoort
tot de UNESCO. Afvaart. Welkomstdrankje. Diner
en overnachting aan boord.

UNESCO. Hier zien we zowel religieuze als profane
gebouwen, de kerk van de Gedaanteverwisseling
(wordt gerestaureerd) en de Kerk van de
Voorspraak. Diner gevolgd door een concert van
Russische romances, dansavond. Overnachting
aan boord.
DAG 8 l MANDROGA
Halte in Mandroga en vrij wandelen in dit dorp dat
voor toeristische doeleinden gebouwd werd. U
ontdekt er de gekleurde isba’s, het wodkamuseum
en traditionele ambachten. Lunch in de open
lucht met traditionele muziek. Diner van de
Kapitein. Gala-avond met muzikanten en dansers.
Overnachting aan boord.
DAG 9 l SINT-PETERSBURG
Panoramisch bezoek aan Sint–Petersburg. Bezoek
aan de Petrus- en Paulusvesting en de kathedraal
waar zich alle graftombes van de tsaren bevinden
vanaf Peter de Grote. Bezoek aan de Hermitage,
het voormalige Winterpaleis van de tsaren. Diner
en overnachting aan boord. Als optie: “SintPetersburg by night en ophalen van de bruggen”

KIJI

ONEGAMEER

SVIR
MANDROGA

WITTE MEER

SINT-PETERSBURG

GORITSY

RUSLAND

RYBINSKMEER

OEGLITSJ
JAROSLAVL

WOLGA
MOSKOU

(kan enkel aan boord gereserveerd worden).

DAG 10 l SINT-PETERSBURG
Ontschepen. Vrije tijd op de Nevski Prospekt.
Proeverij van wodka*. Lunch in de stad. Bezoek
aan het Grote Paleis en het Peterhofpark,

DAG 5 l OEGLITSJ
Ochtendlijke vaartocht op de Wolga. Bezoek aan
Oeglitsj na de lunch. Bezoek aan de kerk van
Sint-Dimitri-op-het-Bloed en de kathedraal van de
Gedaanteverwisseling. Diner gevolgd door een
folkloristisch concert. Overnachting aan boord.
DAG 6 l GORITSY
Ochtendlijke vaartocht op de Sjeksna en het Witte
Meer. Bezoek aan het klooster van de Heilige
Cyrillus van het Witte Meer. Terug aan boord,
“Russische theeceremonie” en Russische dansles.
Russisch diner en overnachting aan boord.
DAG 7 l KIJI
Ochtendlijke vaartocht op het Onegameer. Lunch.
In de namiddag komt u aan in Kiji, een eilandje
van Karelië. Bezoek aan het openluchtmuseum,
geklasseerd als Erfgoed van de Mensheid door de

LADOGAMEER

OEGLITSJ

214

het “Russische Versailles”, het voornaamste
zomerverblijf van de tsaren. Terugkeer naar
Sint-Petersburg. Intrek in uw hotel 4*. Diner en
overnachting in het hotel.

RUSLAND

DE WOLGA

Hoogtepunten
• De pareltjes van Rusland aan
boord van een boot met vijf
ankers
• Kennismaking met Moskou en
Sint-Petersburg in 4*-hotels
• Een goed gevuld programma,
alle bezoeken en excursies
inbegrepen
• Gevarieerde activiteiten aan
boord om u volledig onder te
dompelen in de Russische cultuur
• Omkadering aan boord door een
vertegenwoordiger

SINT-PETERSBURG

PENSION COMPLÈTE
nt toute la croisière
DAG 11 l SINT-PETERSBURG
Cruise op de kanalen. Bezoek aan de meest
emblematische kerk van de stad: de Kerk van de
Verlosser op het Bloed met zijn unieke fresco’s
en mozaïeken. De muren van deze orthodoxe
kerk (7000 m²) zijn versierd met jaspis en
halfedelstenen. Lunch in de stad. Bezoek aan
het Catharinapaleis in Poesjkin. Folkloristische
spektakelavond. Diner en overnachting in het hotel.

Informatie visum Rusland:
De gemiddelde tijd om een Russisch visum te verkrijgen
door uw eigen middelen (rechtstreeks aan de ambassade) is ongeveer 10 tot 15 werkdagen. Als u wilt profiteren
van “Visadienst” aangeboden door CroisiEurope, en u wil
deze administratieve procedures vermijden, kan dat betalend, en de duur is ongeveer 45 tot 60 dagen, vóór de
vertrekdatum.

Optie - visumkosten per passagier(1)
Visumkosten

115 €

Visa Express kosten

215 €

Indien boven 45 dagen voor vertrek

DAG 12 l SINT-PETERSBURG • Brussel
Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven en
vlucht naar België.

Indien minder dan 45 dagen

Deze prijs omvat: het pakket “verblijf aan boord in Rusland”
gedetailleerd blz. 229.
Deze prijs omvat niet: de niet inbegrepen diensten voor
het pakket “verblijf aan boord in Rusland” gedetailleerd
blz. 229.
(1) Onder voorbehoud.

PETERHOF

* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken
met mate.
De gesproken talen tijdens de excursies door de gids zijn enkel
Frans of Engels. Voor alle andere talen, moet dit op voorhand
aangevraagd en gereserveerd worden. Mogelijk mits toeslag en
afhankelijk van de beschikbaarheid.

SCHIP “COMFORT 5 ANKERS” - 12V/12X

LAAGSEIZOEN

Prijs(1) ALL IN per persoon

Cat.
1
2

26/09/2019
03/10/2019
10/10/2019

TUSSENSEIZOEN

HOOGSEIZOEN

01/08/2019
08/08/2019
15/08/2019
22/08/2019

09/05/2019 - 16/05/2019
23/05/2019 - 30/05/2019
06/06/2019 - 13/06/2019
20/06/2019 - 27/06/2019
04/07/2019 - 11/07/2019
18/07/2019 - 25/07/2019
29/08/2019 - 05/09/2019
12/09/2019 - 19/09/2019

Kajuit

Dubbele
kajuit

Single use
kajuiten
zijn
beperkt*

Dubbele
kajuit

Single use
kajuiten
zijn
beperkt*

Dubbele
kajuit

Single use
kajuiten
zijn beperkt*

Hoofd (I-J)

Standaard zonder balkon (Twin - I)
(Double -J)

2 750 €

3 672 €

3 150 €

4 232 €

3 180 €

4 274 €

Boven (H)
en Sloepen (G)
Hoofd (F)

Standaard met balkon

2 850 €

3 812 €

3 255 €

4 379 €

3 305 €

4 449 €

Dubbele zonder balkon

€

€

3 924
4 064 €
4 134 €

€

3 335
3 435 €
3 490 €

4 491
4 631€
4 708 €

3 385
3 540 €
3 590 €

4 561€
4 778 €
4 848 €

Dek

4

Boven (D)

Junior Suite zonder balkon

5

Deluxe met balkon
Deluxe met balkon

3 325 €

4 477€

3 745 €

5 065 €

3 815€

5 163 €

5 936 €

4 200 €

6 829 €

4 305 €

7 007€

3 970

6 438

4 510

7 356

4 530

€

7 390 €

9

Boven (IS)

Bolchoi Suite met balkon
Suite Marinski en suite Hermitage
met balkon
Imperial suite met panoramisch
balkon

3 675 €

8

Bovendek (C)
Zonne (A)
en Sloepen (B)
Boven (BSM)
Sloepen (MSB)
Zonne (HS)

2 930
3 030 €
3 080 €

5 530 €

9 090 €

3

6
7

€

4 665 €

€

7 619 €

* Toeslag single in dubbele kajuit, beperkt aantal. Rode data: richting Sint-Petersburg-Moskou.
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€

5 220 €

€

€

8 563 €

€

BAGAN

12-DAAGSE / 9-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • RÉF. 12Y

Het geheime en ongerepte Myanmar
Cruise op de Irrawaddy, van Mandalay naar Bagan
DAG 1 l Brussel (2) • YANGON
Vlucht met tussenstop Brussel/Yangon. Diner en
nachtvlucht.
DAG 2 l YANGON
Aankomst in Yangon in de ochtend. Lunch in een
lokaal restaurant. Verplaatsing en intrek in uw hotel.
Vrije tijd. ‘s Avonds, wanneer het licht magisch
wordt, bezoek aan de schitterende Shwedagonpagode. Diner en overnachting in het hotel 4*LN.
DAG 3 l YANGON
Bezoek aan de Chaukhtatgyi-pagode met zijn
liggende Boeddha van 70 m lang. Wandeling
in de koloniale wijk. U brengt een bezoekje aan
de mogelijk 2000 jaar oude Sule-pagode, het
stadhuis en het Maha Bandoola-park waar het
onafhankelijkheidsmoment te vinden is. Lunch.
De ontdekking van de economische hoofdstad
van het land wordt afgesloten met een wandeling
door de Chinese en Indische wijken. Diner en
overnachting in het hotel.
DAG 4 l YANGON • MANDALAY
Vlucht naar Mandalay. Mandalay is de laatste
koninklijke stad en wordt beschouwd als
een hoogtepunt van de Birmaanse cultuur.
Inscheping op uw boot. Lunch. Bezoek aan de
Mahamuni-pagode. U maakt ook kennis met
de beeldhouwerswijk en het indrukwekkende
Shwenandaw-klooster. Diner aan boord.

DAG 7 l AVA • SAGAING
Vertrek naar Ava. Bezoek per koets aan de
belangrijkste overblijfselen waaronder het Bagayaklooster. Terugkeer aan boord voor de lunch.
Bezoek aan Sagaing, een belangrijk centrum van
het Birmaanse boeddhisme. Bezoek aan een
zilveratelier, vervolgens aan de pagode van Sun U
Ponya Shin en een klooster. Diner en overnachting
aan boord.
DAG 8 l SAGAING • YANDABO • PAKOKKU
Voormiddag varen richting Yandabo. Bezoek aan
het pottenbakkersdorp waar ambachtslieden
met de hand hun kruiken draaien. Vaartocht naar
Bagan. Lunch. Leer hoe u uw longyi‘s moet dragen
en thanaka moet aanbrengen, de geelachtige
crème die de Birmaanse vrouwen gebruiken om
hun huid te verfraaien, verfrissen en beschermen.
Aankomst in Pakokku in de late namiddag. Diner
en overnachting aan boord.
DAG 9 l PAKOKKU • BAGAN
Uitstap in tuktuk naar de markt van Pakokku
en verkenning van het stadscentrum. Bezoek
aan een fabriek van ”cheroots”, sigaren die zeer
populair zijn in Birma. Bezoek aan een basisschool
in Pakokku. Vaartocht naar Bagan. Lunch. We

DAG 5 l MANDALAY • MINGUN
Bezoek te voet aan een typisch dorpje voor een
authentieke ontmoeting met de bevolking. Lunch.
Bezoek te voet aan Mingun: de onafgewerkte
pagode en de Mya Thein Dan-pagode. U kunt ook
vol bewondering staren naar de klok van Mingun,
de zwaarste klok ter wereld. Diner en overnachting
aan boord.
DAG 6 l MINGUN • MANDALAY • AMARAPURA
In het centrum van de stad Mandalay kunt u
nog de walmuren en de slotgrachten van de
koninklijke stad zien. Bezoek aan het Schwe-InBin-klooster en de jademarkt waar de geluiden
van de zagen en de elektrische schuurmachines
weerklinken. Bezoek aan een weverij van zijde en
katoen. Terugkeer naar de boot. Lunch aan boord.
Bezoek aan een atelier voor de vervaardiging van
tapijten en een atelier voor bladgoud. Verder naar
Amarapura, beroemd voor haar schitterende
U-Bein-brug. Boottocht op het Taungthamanmeer. Klassiek Birmaans dansspektakel aan boord.
Diner en overnachting aan boord.

U-BEIN BRUG
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brengen een bezoek aan de antieke stad, een van
de opmerkelijkste boeddhistische sites van heel
Zuidoost-Azië. Bezoek aan de tempel van Ananda,
een van de mooiste boeddhistische monumenten
van Bagan. Marionettenshow aan boord. Diner en
overnachting aan boord.
DAG 10 l BAGAN
OPTIE: vlucht over Bagan met een luchtballon
voor dag en dauw (ca. 45 min. enkel te reserveren
voor uw vertrek). Vertrek met de bus voor een
extra bezoek aan Bagan met een halte op de
lokale markt van de stad. Andere wonderen
wachten op u: duizenden prachtige tempels,
stoepa’s en pagodes. Lunch aan boord. De
namiddag wordt in schoonheid voortgezet met
nog meer ontdekkingen. Afscheidsdiner en
overnachting aan boord.
DAG 11 l BAGAN • YANGON
Ontbijt. Ontschepen. Vlucht naar Yangon. Lunch.
Vrije tijd om een laatste keer te shoppen. Vervoer
naar de luchthaven van Yangon voor een vlucht met
tussenstop Yangon/Brussel. Diner en nachtvlucht.
DAG 12 l Brussel (2)
Aankomst in Brussel.

MYANMAR

IRRAWADDY

Hoogtepunten

INDIË
Sagaing

CHINDWINN

Ava

Mingun
MANDALAY
Amarapura

Yandabo
Pakokku

PENSION COMPLÈTE
nt toute la croisière

IRRAWADDY

BAGAN

MYANMAR

• In Yangon: bezoek aan de
beroemde Shwedagon -pagode
• Ontdekking van vier beroemde
keizerlijke steden: Mandalay,
Sagaing, Ava en Amarapura
• Bezoek aan de betoverende site
van Bagan en haar vele tempels
en pagodes
• Ontmoeting met de
dorpsbewoners: Yandabo, Mingun
• Omkadering door een
cruisedirecteur
• Alle bezoeken en excursies
inbegrepen

NAPROGRAMMA

Prijs(1) ALL IN per persoon

Heho
INLEMEER

Seizoen 2019

YANGON

6/02/2019
20/02/2019
30/102019
13/11/2019

Hoofddek dubbele kajuit

3 975 €

Hoofddek single use kajuiten
zijn beperkt*

5 443 €

Bovendek dubbele kajuit

4 175 €

Bovendek single use kajuiten
zijn beperkt*

5 843 €

* Dubbele kajuiten voor single bezetting beperkt tot 4.

3-DAAGSE / 2-NACHTEN NAPROGRAMMA • REF. 14Y

Informatie visum Myanmar:

Het Inlemeer en zijn wonderen

De gemiddelde tijd om een Birmese visum te verkrijgen
door uw eigen middelen (rechtstreeks naar de
ambassade) is ongeveer 10 tot 12 werkdagen, en 2
dagen voor een e-visum. Als u wilt profiteren van de
“visumdienst” voorgesteld door CroisiEurope, en u wil
deze stappen van de administratieve diensten vermijden,
kunt u dit tegen betaling en de deadline is ongeveer 45 tot
60 dagen vóór de vertrekdatum.

Optie - visumkosten per passagier(1)
Visumkosten Myanmar

85 €

Facultatieve excursie (prijs per passagier)
reserveren mogelijk bij reservatie
Luchtballonvaart boven Bagan

389 €

Naprogramma

Prijs(1) per persoon
INLEMEER

DAG 11 l BAGAN • INLEMEER
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar
Heho. Onthaal en transfer met de bus naar
het dorp Nyaung Shwe een tussenstop in het
mooie houten klooster van Shwe Yan Pyay.
Bezoek aan een atelier voor de vervaardiging
van parasols. Lunch in een lokaal restaurant. In
de namiddag stapt u in een traditionele prauw
om het prachtige Inlemeer te ontdekken. Bezoek
aan een weverij van zijde en lotusstengels. Diner
en overnachting in het hotel 5* LN.
DAG 12 l INLEMEER • IN DEIN
Vertrek vanaf uw hotel met een prauw voor
een dagexcursie naar het zuiden van het
meer. Bezoek aan de pagode Phaung Daw
OO, het belangrijkste heiligdom van het meer,
vervolgens vaart u één van de belangrijkste
rivieren op die uitmondt in het meer en ontdekt
u de stad In-Dein. Bezoek aan een fabrikant van
traditionele prauwen.

Hoogtepunten
• Iconische schoonheid van
Inlemeer
• Drijvende tuinen, uniek in de
wereld
• Voorouderlijke vistechniek
• Lokaal vakmanschap: confectie
van parasols, het weven van
lotusbloemdraden ...
DAG 13 l INLEMEER • HEHO • YANGON
Ontbijt . Transfer in de ochtend naar de
luchthaven van Heho en vlucht naar Yangon.
Lunch. Vrije tijd voor de laatste inkopen. Transfer
naar de luchthaven van Yangon aan het eind
van de dag voor de terugvlucht Yangon/Brussel
(nachtvlucht met tussenstop).
DAG 14 l Brussel (2)
Aankomst in Brussel.
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Van 1 tot 2 passagiers
Kamer/dubbele kajuit
Kamer/eenpersoonskajuit

1 132 €
1 331€

Van 3 tot 9 passagiers
Kamer/dubbele kajuit
Kamer/eenpersoonskajuit

1 110 €
1 309 €

Van 10 tot 19 passagiers
Kamer/dubbele kajuit
Kamer/eenpersoonskajuit

935 €
1 134 €

Deze prijs omvat: het pakket “verblijf aan boord op de
Myanmar” gedetailleerd blz. 230.
Deze prijs omvat niet: de niet inbegrepen diensten van het
pakket “verblijf aan boord op de Myanmar” gedetailleerd
blz. 230.
(1) Prijzen onder voorbehoud.
(2)	Rechtstreekse vluchten vanuit Brussel op dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Op de andere dagen via
Parijs, vervoer met Thalys van Brussel naar Parijs CDG. Of een
andere maatschappij.
Toeslag internationale vluchten in business class mogelijkheid
vanaf 2 600 € (incl. luchthaventaksen).
De gesproken talen tijdens de excursies door de gids zijn enkel
Frans of Engels. Voor alle andere talen, moet dit op voorhand
aangevraagd en gereserveerd worden. Mogelijk mits toeslag
en afhankelijk van de beschikbaarheid.

VAARTOCHT OVER DE JANGTSEKIANG

11-DAAGSE / 8-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. 11B

China gisteren en vandaag

Over de Jangtsekiang van Shanghai naar Chongqing
DAG 1 l Brussel • SHANGHAI
Lijnvlucht naar Shanghai. Diner en nachtvlucht.
DAG 2 l SHANGHAI
Aankomst in Shanghai in de namiddag. Transfer
naar het stadscentrum. Diner. Intrek in uw hotel
4* LN en overnachting.
DAG 3 l SHANGHAI
Wandeling in het Fuxing Park en bezoek aan de
Tuin van Mandarijn Yu in de oude stad. Lunch.
Wandeling in het nog authentieke oude Shanghai
en in de Franse concessie Klim naar de top van
de 5 de hoogste toren van de wereld, op 432 m
boven de zeespiegel, met een verbluffend uitzicht.
Bewonder langs de Bund het Shanghai van
gisteren met historische gebouwen die uitzien
op moderne wolkenkrabbers Diner in de stad en
overnachting in het hotel.
DAG 4 l SHANGHAI • ZHUJIAJIAO
SHANGHAI
Vertrek naar het dorp Zhujiajiao, het “kleine
Venetië van Shanghai”. Dit authentieke dorp, vol
charme, wordt bezocht in kleine gondels. Lunch
in Shanghai. Bezoek aan ateliers voor de productie
van zijde die wordt gebruikt voor de vervaardiging
van dekbedden. Wandeling in de wijk Tianzifang
die ons meevoert naar de vorige eeuw met zijn
straatjes omzoomd met restaurantjes, ongewone
winkeltjes en traditionele huizen. Diner. U woont
een circusvoorstelling bij: acrobatiek en jongleren.
Overnachting in het hotel.

DAG 7 l CRUISE OP DE JANGTSEKIANG
Vaartocht in de Wu-kloof. Twaalf opeenvolgende
pieken hangen over de Jangtsekiang. Vertrek
in bootjes voor een tochtje in een heel kleine
BOURG
zijrivier. Een buitengewoon smalle majestueuze
waterweg tussen steile wanden. Lunch aan boord.
Doorgang door de Qutang-kloof, de kleinste
maar de meest indrukwekkende, met tot 1200 m
hoge kalkrotsen. Vertrek per bus naar Baïdi met
zijn prachtige uitzicht op de ingang van de drie
kloven. De gelegenheid om de voorouderlijke
begrafenisrituelen van deze streek te ontdekken.
Diner en overnachting aan boord.
DAG 8 l CRUISE OP DE JANGTSEKIANG
Wandeltocht naar de pagode Shibao die in hout
is gebouwd en uit 12 verdiepingen bestaat. De
architectuur is ongebruikelijk omdat ze op een
rots rust en zonder spijkers gebouwd zou zijn.
Lunch aan boord. Hervatting van de vaartocht
en deelname aan activiteiten... Afscheidsdiner.
Overnachting aan boord.
DAG 9 l CHONGQING • DAZU • CHONGQING
Ontscheping en rijden naar de site van Dazu,die
opgenomen is op de werelderfgoedlijst van
de UNESCO. Het gaat om 10 000 beelden
op de flanken van vijf bergen. Ze worden als
u i t zo n d e r l i j k b e s c h o u w d v a n w e g e h u n

DAG 5 l SHANGHAI • YICHANG
B e zo ek aan h et mus eum vo or kuns t en
geschiedenis, dat opmerkelijk is vanwege zijn
rijke collecties van antieke brons, keramiek,
sieraden van jade en kostuums van de vele
etnische groepen. Lunch in de stad. Transfer naar
de luchthaven en vlucht naar Yichang. Diner in de
stad. Transfer naar de haven en inscheping in uw
schip 5 ankers LN. Overnachting aan boord.
DAG 6 l CRUISE OP DE JANGTSEKIANG
Vertrek voor het bezoek aan de stuwdam van de
drie kloven: overlaat, uitzichttoren, maquettezaal.
Lunch aan boord. Vaartocht in de 3 kloven, een
van de meest spectaculaire locaties van China. De
kloven volgen elkaar op over meer dan 630 km,
alles hier is een en al betovering. Wandeltocht op
een pad op de klif waarop u prachtige uitzichten
zult ontdekken. Diner en overnachting aan boord.

ZHUJIAJIAO

218

PEKING

DORDOGNE

CHINA

GELE
ZEE
SHANGHAI

XI’AN

DAZU

YICHANG

CHONGQING

JANGTSEKIANG

OOST-CHINA
ZEE

CHINA

DE JANGTSEKIANG

Hoogtepunten
DAZU

indrukwekkende omvang, hun esthetische
kwaliteit, de diversiteit aan onderwerpen en hun
staat van instandhouding. Lunch. Terugkeer naar
Chongqing en ontdekking in de oude typische wijk
met aromatische uitstallen. Diner en overnachting
in uw hotel 3* LN.

DAG 10 l CHONGQING • Brussel
Ontbijt. Transfer naar de luchthaven en vlucht met
tussenstop naar Brussel.
DAG 11 l Brussel
Aankomst in Brussel.

• Vaartocht over de Jangtsekiang,
de derde langste rivier ter wereld,
aan boord van een boot met vijf
ankers
• De drie kloven en hun
spectaculaire panorama’s
• Wandeling in het hart van
traditionele dorpjes aan de klif
• De uitzonderlijke rots sculpturen
van Dazu, ingeschreven op
de werelderfgoedlijst van de
UNESCO
• Shanghai, tussen moderniteit en
tradities
• Onderdompeling in de Chinese
cultuur: kennismaking met Tai
Chi, proeverij van regionale
specialiteiten
PENSION COMPLÈTE
nt toute la croisière

5-DAAGSE / 5-NACHTEN NAPROGRAMMA • REF. 15C

Prijs(1) ALL IN per persoon

Xi’An en Peking

Seizoen 2019

Maranon

Lima

MACHU
PICCHU

24/05/2019
11/10/2019

Deluxe dubbele kajuit

3 452€

Single use deluxe kajuit
zijn beperkt*

4 087€

Suite Executive dubbele kajuit

4 110 €

Single use Executive
zijn beperkt*

6 710 €

Informatie visum China:
De gemiddelde tijd om een Chinees visum te verkrijgen
door uw eigen middelen (rechtstreeks naar de
ambassade) is ongeveer 7 tot 10 werkdagen. Als u wilt
profiteren van de “visumdienst” aangeboden door
CroisiEurope, en u wilt deze administratieve procedures
vermijden, kan dat tegen betaling en de tijd is ongeveer
45 tot 60 dagen, vóór de vertrekdatum.

GROTE MUUR

Optie - visumkosten per passagier(1)

DAG 10 l CHONGQING • XI’AN
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar
Xi’an. Lunch. Ontdekking van de stad Xi’An
en bezoek aan de pagode van de wilde gans.
Dinerbuffet van ravioli gevolgd door een
dans- en zangspektakel uit de tijd van Tang.
Overnachting in uw hotel 4* LN.
DAG 11 l XI’AN
Bezoek aan de Grote Moskee en wandeling in
de wijk van de Hui: een islamitische Chinese
bevolkingsgroep. Lunch. Bezoek aan de
3 putten waarvan die met 6000 krijgers en
paarden van keizer Qin, de meest verrassende
archeologische ontdekking van de eeuw. Diner
en overnachting in het hotel.

Hoogtepunten
• Xi’An en zijn leger van krijgers
• Bezoek aan Peking en de
keizerlijke stad
• Klim op de Grote Muur
• 2 kleurrijke shows

Kosten Chinees visum

120 €

* Dubbele kajuiten aan single bezetting gelimiteerd tot 10.

Naprogramma

Prijs(1) ALL IN per persoon

2019

Van 1 tot 2 passagiers
Tweepersoonskamer
Single use kamers zijn beperkt

2 030 €
2 360 €

Van 3 tot 9 passagiers

de Hemeltempel, heilige plaats van keizerlijke
gebed. Diner. Kung Fu-spektakel, traditionele
en voorouderlijke vechtsport. Overnachting in
uw hotel.

DAG 12 l XI’AN • PEKING
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar
Peking. Lunch. Bezoek aan de wijk van de
Olympische Spelen waar zich het “vogelnest”
bevindt. Wandeling op het Tiananmenplein.
Diner. Overnachting in uw hotel.

DAG 14 l PEKING • GROTE MUUR
Vertrek naar de Grote Muur, de grootste
architecturale structuur die ooit werd gebouwd
door mensenhanden. Wandeling op deze muur
die over de heuvels kronkelt. Lunch. Terugkeer
naar Peking. Bezoek aan een cloisonné-atelier.
Diner met gelakte eend. Overnachting in uw hotel.

DAG 13 l PEKING
Bezoek aan de Verboden Stad. Riksjatocht in de
oude wijk Hutong van Peking. Lunch. Bezoek aan

D15 l PEKING • Brussel
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar
Brussel. Aankomst in Brussel.
219

Tweepersoonskamer
Single use kamers zijn beperkt

1 930 €
2 260 €

Van 10 tot 19 passagiers
Tweepersoonskamer
Single use kamers zijn beperkt

1 806 €
2 136 €

Deze prijs omvat: het forfait “verblijf aan boord China” toegelicht op blz. 231.
Deze prijs omvat niet: de prestaties die niet inbegrepen zijn
in het forfait “verblijf aan boord China” toegelicht op blz. 231.
(1) Prijzen onder voorbehoud.
Toeslag internationale vluchten in business class mogelijkheid
vanaf 3 400 € (incl. luchthaventaksen).
De gesproken talen tijdens de excursies door de gids zijn enkel
Frans of Engels. Voor alle andere talen, moet dit op voorhand
aangevraagd en gereserveerd worden. Mogelijk mits toeslag
en afhankelijk van de beschikbaarheid.

QUÉBEC

11-DAAGSE / 9-NACHTEN CRUISE • REF. 1QT/1TQ(4)

Cruise in Canada op de Sint-Laurens
Van Québec tot de Niagarawatervallen
DAG 1 l Brussel • QUÉBEC
Vlucht vanuit Québec via Montréal. Transfer (3)
en inschepen aan boord van uw schip. Diner en
overnachting aan boord.

de inwoners kunnen zich dus verplaatsen zonder
het strenge winterweer te moeten trotseren. Diner
en overnachting aan boord. Er wordt ‘s nachts
gevaren.

DAG 2 l QUÉBEC
Vertrek voor de rondleiding in het oude Québec.
Tussen de geplaveide straatjes, de schilderachtige
winkeltjes en het imposante Frontenac kasteel
is de sfeer van de oude hoofdstad van NieuwFrankrijk heel bijzonder. Ontdekking te voet
van het oude Québec, met onder andere het
terras Dufferin, dat een prachtig uitzicht biedt
op de Sint-Laurens en de schilderachtige wijk
Petit-Champlain. Terugkeer aan boord voor
de lunch. Optionele excursie: het île d’Orléans,
plattelandswandeling met proeverij van lokale
producten. Het eiland werd in 1535 ontdekt door
de ontdekkingsreiziger Jacques Cartier, vanaf 1650
bebouwd door de Franse kolonisten en het motto
ervan is niet veranderd: “Accueillir et Nourrir”
(Onthalen en Voeden). Dit bijzonder vruchtbare
land is immers de thuisbasis van veel lokale
producenten. Diner en overnachting aan boord.
Avondlijke vaartocht.

DAG 5 l OTTAWA OF EEN DAG VAREN
OP DE SINT-LAURENS
Vertrek voor een optionele dagexcursie naar
Ottawa. Ontdekking van de Canadese hoofdstad
met haar typische architecturale monumenten.
Bezoek aan het Canadian Museum of History
ter ontdekking van de eerste volkeren van de
noordwestkust. In 2017, ter gelegenheid van
de 150 de verjaardag van de Confederatie, heeft
het Canadian Museum of History de grootste
tentoonstellingshal (4000 m²) ooit ingehuldigd
over de geschiedenis van Canada die 15 000 jaar
geschiedenis bestrijkt. ‘s Avonds terug aan boord.
OF: een dag varen op de Sint-Laurens met diverse
activiteiten aan boord. Diner en overnachting aan
boord.

DAG 3 l TROIS-RIVIÈRES • MONTRÉAL
Tussenstop van het schip in Trois-Rivières voor
de optionele excursie: ontdekking van een
authentieke suikerhut, een plek waar van oudsher
producten van ahorn worden geproduceerd, een
specialiteit van de streek. De gastheer verwelkomt
ons zeer hartelijk in zijn suikerahornplantage,
praat met passie over alle details van zijn beroep.
Proeverij van pannenkoek en maple taf fy.
Terugkeer aan boord voor de lunch. Vaartocht op
de Sint-Laurens in de namiddag en aankomst in
Montréal in de late avond. Diner en overnachting
aan boord.

DAG 6 l THOUSAND ISLANDS
Ochtendlijke vaartocht door Thousand Islands,
de symbolische doorgang van de majestueuze
Sint-Laurens. Het schip zal deze magische archipel
doorkruisen waar bijna 1 900 eilanden en eilandjes
geconcentreerd zijn op ongeveer 80 km² tussen
Canada en de Verenigde Staten, als een natuurlijke
grens. Elk eiland is anders, nu eens klein en
natuurlijk, dan weer groter en de thuisbasis van
een kasteeltje, een prachtig landhuis of een
traditioneel houten huisje: de landschappen

DAG 4 l MONTRÉAL
Vertrek voor de rondleiding in Montréal, groot
eiland met hoge wolkenkrabbers en allures
van Manhattan, kosmopolitisch en zeer actief.
Ontdekking van het historische centrum van de
metropool. Terugkeer aan boord voor de lunch.
Vrije tijd of optionele excursie “kom mijn Montréal
bezoeken”: panoramische stadsrondrit, proeverij
van “smoked meat” en daarna ontdekking van het
plateau Mount-Royal en de “ondergrondse stad”.
Omdat de winters erg streng zijn, heeft de stad
dit ondergrondse netwerk van 32 km aangelegd
om kantoren, universiteiten, hotels, winkelcentra
en zelfs wooncomplexen met elkaar te verbinden:

zijn sprookjesachtig en emblematisch voor het
wilde Canada. In de namiddag, vertrek voor de
optionele excursie naar het kasteel van Boldt(2)
op Heart Island, een legendarisch monument van
dit deel van de rivier waarvan het begin van de
bouw dateert van 1899. Terugkeer aan boord en
vaartocht naar Kingston. Diner en overnachting
aan boord.
DAG 7 l KINGSTON EN PRINCE EDWARD
COUNTY • ONTARIOMEER
Vertrek voor de rondleiding in Kingston. Aan de
oevers van het Ontariomeer onthult de voormalige
Canadese hoofdstad haar rijke architectonische
erfgoed, met onder meer de Sint-Mariakathedraal,
Queen’s University en het stadhuis. Vrije tijd.
Terugkeer aan boord voor de lunch en verder
varen, het schip bereikt het Ontariomeer en
vaart langs de oevers naar Waupoos in Prince
Edward County. Optionele excursie: cheddar- en
bierroute. Ontscheping in rubberboten om naar
Waupoos te varen. Vertrek per bus ter ontdekking
van de lokale smaken. Proeverijen van lokale
producten bij de ambachtelijke kaasmakers, bier- of
ciderproducenten die deze regio befaamd maken.
Diner en overnachting aan boord, ‘s nachts varen.
DAG 8 l TORONTO
Toronto is de grootste stad van Canada en doet
denken aan Amerika. De talrijke wolkenkrabbers,
waaronder de CN Tower (550 m), de vele zeer
rijke musea, de schilderachtige straten en de
vele wijken met kleurrijke accenten maken het

THOUSAND ISLANDS
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CANADA

DE SINT-LAURENS

Hoogtepunten
NIAGARAWATERVALLEN

QUÉBEC

CANADA

TROIS-RIVIÈRES
Ottawa

MONTRÉAL

THOUSAND ISLANDS
Kingston
PRINCE EDWARD COUNTY
TORONTO

tot een echte culturele mozaïek. Vertrek voor de
rondleiding in Toronto en ontdekking van het
historische centrum. Terugkeer aan boord voor
de lunch. Optionele excursie naar de verschillende
typische wijken van de stad, zoals Little Italy, China
Town of de eigenaardige Kensington Market.
Optionele excursie in de avond: klim in de CN
Tower voor een panoramisch uitzicht over het
nachtelijke Toronto met zijn honderden verlichte
wolkenkrabbers. Diner en overnachting aan
boord, ‘s nachts varen.
DAG 9 l NIAGARA-ON-THE-LAKE
NIAGARAWATERVALLEN
Optionele excursie ter ontdekking van de
Niagarawatervallen (75 €/pers.). Deze watervallen
zijn wereldwijd bekend en de krachtigste van
Noord-Amerika. Met hun hoefijzervorm zijn ze
uniek. Met hun lengte van bijna 1 km en hun
hoogte van 60 m bieden ze een aangrijpend
schouwspel, emotie verzekerd! Als optie, een minicruise aan de voet van de watervallen (105 €/pers.)
OF een helikoptervlucht over de watervallen
(187 €/pers.): ervaringen die adembenemende
uitzichten en sterke sensaties combineren.
Terugkeer aan boord voor de lunch.
Optionele excursie op de wijnroute (50 €/pers.)
van deze regio en proeverij* van de zeer beroemde
Canadese ijswijn: de druiven worden bevroren
geoogst en de drank heeft dan van nature een

Ontariomeer

VERENIGDE
STATEN

NIAGARA-ON-THE-LAKE
Niagarawatervallen

Deze prijs omvat: het forfait “verblijf aan boord Canada”
toegelicht op blz. 233.
Deze prijs omvat niet: de prestaties die niet inbegrepen
zijn in het forfait “verblijf aan boord Canada” toegelicht op
blz. 233.

hoog suikergehalte en een zekere zuurgraad
waar hij zijn bijzondere smaak aan te danken
heeft. Bezoek aan het charmante Victoriaanse
stadje Niagara-on-the-Lake en vrije tijd om van
de mooie winkels te genieten. Terugkeer aan
boord en vaartocht op de Niagararivier. Diner en
overnachting aan boord. ‘s Nachts varen op het
Ontariomeer tot in Toronto.
DAG 10 l TORONTO
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping. Vrije dag.
Transfer(3) naar de luchthaven en terugvlucht.
DAG 11 l Brussel
Aankomst in Brussel.

SCHIP “COMFORT 5 ANKERS” - 1QT/1TQ(4) - Vertrekken 2019

Prijs(5) ALL IN per persoon vanaf Brussel
Cat.

Dek

Kajuit

• Exclusieve route CroisiEurope
• Unieke vaartocht op de SintLaurens, door Thousand Islands
en op het Ontariomeer
• Een boot op mensenmaat met een
intieme sfeer en een toegewijde
bemanning
• Inbegrepen: bezoek aan het
historisch centrum van Québec,
Montréal, Toronto en Kingston
• De Canadese geschiedenis
van de oorsprong tot vandaag(1)
• Proeverijen van wijnen
en streekproducten(1)
• De majestueuze natuur met
de Niagarawatervallen(1)

Juni: 16 • 25(4)
Juli: 4 • 13(4)
Augustus: 13 • 22(4)

September: 9(4) • 18 • 27(4)
Oktober : 6 • 15(4)

Dubbele
EenperDubbele
Eenperkajuit soonskajuit kajuit soonskajuit

1

Hoofddek Standaard met patrijspoort

3 345 €

5 734 €

3 579 €

6 154 €

2

Hoofddek Comfortkajuit
met patrijspoort

  3 689 €

6 354 €

3 889 €

6 714 €

3

Bovendek Standaard met balkon

4 255 €

7 374 €

4 495 €

7 804 €

4

Timonerie Suite met frans balkon

4 899 €

8 534 €

5 099 €

8 894 €

5

Timonerie Suite met balkon

5 099 €

8 894 €

5 499 €

9 618 €

6

Timonerie Rederijsuite met frans balkon 5 255 €

9 174 €

5 669 €

9 918 €

221

(1)	Optionele excursies die gereserveerd moeten worden voor
het vertrek.
(2)	Excursie realiseerbaar tot het vertrek van 27 september.
(3)	Onze transfers zijn gegroepeerd en voor een minimum van
50 personen, raadpleeg ons voor een privétransfer.
(4) Omgekeerde reisrichting.
(5) Prijzen onder voorbehoud.
N.B.: De activiteiten worden meegedeeld aan boord en zijn afhankelijk van de weersomstandigheden.
Toeslag internationale vluchten in business class mogelijkheid
vanaf 2 700 € (incl. luchthaventaksen).
* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te
verbruiken met mate.
De gesproken talen tijdens de excursies door de gids zijn enkel
Frans of Engels. Voor alle andere talen, moet dit op voorhand
aangevraagd en gereserveerd worden. Mogelijk mits toeslag en
afhankelijk van de beschikbaarheid.

BUENOS AIRES

C

12-DAAGSE / 9-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. 1W2

Buenos Aires en de Chileense fjorden

Verkenningscruise in Vuurland: Punta Arenas, Kaap Hoorn
URUGUAY

BUENOS AIRES

ARGENTINIË
CHILI

DE ATLANTISCHE
OCEAAN

DE STRAAT
MAGELLAAN
De Ainsworth baai
USHUAIA
PUNTA ARENAS
De Tucker eilandjes
De Pia gletsjer

De Wulaia baai
KAAP HOORN

HET BEAGLE
KANAAL

DAG 1 l Brussel • BUENOS AIRES
(Argentinië)
Vlucht naar Buenos Aires. Diner en nachtvlucht.
DAG 2 l BUENOS AIRES
Aankomst in Buenos Aires. Lunch. Inchecken
in uw hotel 4* LN. Buenos Aires is gebouwd op
de oevers van de Rio de la Plata, op de pampa.
Met zijn rijke cultuur en architectuur geïnspireerd
door art deco, koloniaal en hedendaags design
symboliseert het de geschiedenis van het land.
Panoramische rondrit in Palermo, een woonwijk
met prachtige huizen, en de wijk La Recoleta,
waar de ambassades, de luxe hotels en zeer
vele standbeelden geconcentreerd zijn. Diner en
overnachting in het hotel.
DAG 3 l BUENOS AIRES
Ontdekking van de historische wijken van
Buenos Aires: de 9 juli-laan, een van de langste
straten ter wereld, het Plein van de Republiek, de

schilderachtige straatjes, de talloze kerken en het
Mei-plein waar de revolutie van 1810 plaatsvond
die tot de onafhankelijkheid leidde. Lunch.
Wandeling te voet in de wijk met kleurrijke huizen
La Boca, gebouwd door Italiaanse immigranten.
Terugkeer naar het hotel. Vertrek voor een “dinertango”-avond. U ontdekt de basis van deze dans
ontstaan in Buenos Aires in de 19 de eeuw, een
sensuele en onstuimige dans die nog steeds veel
beoefend wordt in het dagelijks leven. Diner en
overnachting in het hotel.
DAG 4 l BUENOS AIRES
Op weg naar de wijk van de Tijger “het Groene
Venetië” van Zuid-Amerika op 30 km van het
stadscentrum, dat zich uitstrekt over 2700 km2.
Vanwege de 350 stroompjes en 3400 eilandjes
verloopt het bezoek uitsluitend over water in het
hart van een labyrint omzoomd met typische
paalwoningen van hout en riet. U ontdekt een
charmante plek met weelderige vegetatie, waar
het aangenaam wonen is, en waar u zeilboten,
jetskiën, jachten en kleine commerciële boten
kruist. Lunch. Wandeling op de markt Puerto
Frutos die nu een ambachtsmarkt is. Terugkeer
naar het hotel. Diner en overnachting in het hotel.
DAG 5 l BUENOS AIRES • PUNTA ARENAS
(Chili)
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Punta
Arenas (vlucht met tussenstop). Aankomst aan het
eind van de dag. Transfer naar het hotel. Punta
Arenas, dat gelegen is op de noordelijke oever van
de Straat Magellaan, werd gesticht in 1848. Voor de
opening van het Panamakanaal in 1914 was deze
stad de belangrijkste haven verbonden met de
twee oceanen en ze heeft haar rijkdom te danken
aan haar handelsactiviteit. Diner en overnachting
in het hotel.
DAG 6 l PUNTA ARENAS • Vaartocht in de
Straat Magellaan
U ontdekt deze prachtige stad in een uithoek
van de wereld met de Presidente Roca-laan met
chique huizen, de kathedraal, het Plaza Munoz met
het bronzen standbeeld van Ferdinand Magellaan,
het paleis van de gouverneur en het Sara Braunpaleis. Op weg naar een van de estancias van de
regio, grote boerderijen waar schapen worden
gefokt. Lunch. Onderdompeling in het leven van
de gaucho’s, de herders van de pampa. U woont
het scheren van de schapen en een demonstratie
van de behendigheid van deze uitstekende ruiters
bij. Terugkeer naar Punta Arenas. Inscheping in
uw cruiseschip. Afvaart voor de mythische Straat
Magellaan. Diner en overnachting aan boord.
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DAG 7 l AINSWORTH BAAI
TUCKER EILANDJES
Bij het eerste daglicht ontdekt u de prachtige
landschappen van Patagonië en Vuurland.
Vaartocht in de Almirantazgo fjord om de Marinelli
gletsjer te naderen. Deze spectaculaire gletsjer
trekt zich terug sinds 1960 en beslaat 142 km2.
Misschien kunnen we een kolonie zeeolifanten
observeren. Lunch aan boord. Voortzetting van
de vaartocht naar de Tucker eilandjes. Excursie
om de aalscholvers en de Magellaanpinguïns te
ontmoeten. Diner en overnachting aan boord.
DAG 8 l PIA GLETSJER • GLETSJERLAAN
Vaartocht in het Beagle kanaal
Vaartocht in het Beagle kanaal, een in 1830
ontdekte doorgang waardoor de schepen de
sterke winden ter hoogte van Kaap Hoorn
konden vermijden. Ontscheping in de Pia fjord
en observatie van de gigantische gletsjer. Dit
is de meest indrukwekkende gletsjer van het
Amerikaanse continent: 6 km breed en 250 m
hoog. Terugkeer aan boord en vaartocht in
d e m aj e s t u e uze gl et sj e rla a n , e e n re e k s
indrukwekkende gletsjertongen die uitmonden in
de zee in een landschap met besneeuwde toppen.
Diner en overnachting aan boord.
DAG 9 l KAAP HOORN • WULAIA BAAI
Vaartocht in het Murray kanaal en ontscheping
in de Wulaia baai. Deze plek biedt een prachtig
visueel schouwspel door zijn vegetatie en ligging.
Wandeling in het Magellaan bos, een eikenbos in
Vuurland. Lunch aan boord. Vaartocht naar het
uiterste zuiden van het continent en aankomst in het
Nationaal Park van Kaap Hoorn waar wij uitstappen
(als de weersomstandigheden het toelaten). Deze
mythische kaap werd ontdekt in 1616 en was een
belangrijke zeeroute tussen Antarctica en de Stille
Oceaan. Sinds 2005 is het een biosfeerreservaat.
Diner en overnachting aan boord.
DAG 10 l USHUAIA • BUENOS AIRES
O n t s ch e p in g in d e vo o rm i d d a g vo o r e e n
panoramische rondrit in Ushuaia, de meest zuidelijke
stad ter wereld. Bezoek aan het museum van
het uiteinde van de wereld dat gewijd is aan de
geschiedenis van de ontdekkingsreizigers. Vrije
tijd voor enkele aankopen. Lunch met lokale
specialiteiten. Transfer naar de luchthaven en vlucht
naar Buenos Aires. Diner en overnachting in het hotel.
DAG 11 l BUENOS AIRES • Brussel
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Brussel.
DAG 12 l Brussel
Aankomst in Brussel.

Sao Luis

Itaituba

Iquitos

Machala

Fortaleza

Sobral
ARGENTINIË
EN CHILI
Quixada

DE CHILEENSE FJORDEN
Teresina

Maraba

Piura

Campina Grande
Joao Pessoa

Pucallpa

Trujillo
Chimbote

Natal

Imperatriz

Chiclayo

Juazeiro

P

e

r u

Caruaru
Maceio

Palmas

Feira de
Santana

Recife

Aracaju

Salvador
Vitoria da
Conquista

Ilheus

Hoogtepunten
PACIFIC
FJORD PIA

IGUAZU

BRAZILIË

ARGENTINIË

URUGUAY

en Ushuaia

COLONIA
PUNTA DEL ESTE
MONTEVIDEO

BUENOS AIRES

6 -DAAGSE / 5-NACHTEN NAPROGRAMMA • REF. 1W7

Uruguay en de Iguazu watervallen
CHILI

PENSION COMPLÈTE
nt toute la croisière
OCÉAN
ATLANTIQUE

Prijs(1) ALL IN per persoon

IGUAZU WATERVALLEN

Baie Ainsworth

Hoogtepunten
USHUAIA

Wulaia
• DeBaie
grote
brullende watervallen
CAP
HORN
van
het Nationaal Park van
Iguazu: aan Braziliaanse en
Argentijnse zijde
• Ontdekking van de charmante
stad Colonia
• Kust met prachtige badplaatsen
• Bezoek aan het vogelpark

DAG 12 l MONTEVIDEO • PUNTA DEL ESTE
Vertrek naar Punta Del Este, bijgenaamd het
“Saint-Tropez” van Latijns-Amerika. Met zijn
koloniale architectuur, zijn mooie lanen en zijn
omliggende stranden straalt de stad veel charme
uit. Lunch. Bezoek aan het museum Casapueblo.
Vrije tijd. Terugkeer naar Montevideo. Diner en
overnachting in het hotel.

de Floriano waterval. Lunch. Wandeling in
het Vogelpark om een enkele van de 180
vogelsoorten te ontdekken: toekans, uilen,
kolibries, papegaaien, ara’s .... Optioneel:
vlucht met een helikopter over de watervallen
(ongeveer 10 min, enkel te reserveren voor uw
vertrek). Diner en overnachting in het hotel.

DAG 13 l MONTEVIDEO • IGUAZU
Oversteek van de baai met een speedboot
naar Buenos Aires. Vlucht naar Iguazu. Dit
natuurwonder is eigenlijk een geheel van
275 watervallen verspreid over 2 700 m dat
de bijzonderheid vertoont zich schrijlings
op de grens tussen Argentinië en Brazilië te
bevinden. Inchecken in uw hotel 4* LN. Diner en
overnachting in het hotel.

DAG 15 l IGUAZU (Argentinië)
Nog indrukwekkender is de Argentijnse kant.
De brullende watervallen klateren neer in
een oorverdovende donder. Dit aquatische
amfitheater onthult wonderen: de Keel van de
Duivel, het Eiland St. Martin. Lunch. Tocht in
rubberbootjes tot vlakbij de watervallen. Rilling
en sensatie verzekerd in het stuifwater en de
waterbundels. Diner en overnachting aan boord.

DAG 14 l IGUAZU (Brazilië)
Bezoek aan de Iguazu watervallen aan de
Braziliaanse kant. Wandeling op loopbruggetjes
in uitkijktorens in het hart van een weelderige
vegetatie met talrijke watervallen en talloze
vlinders naar de indrukwekkendste waterval:

DAG 16 l IGUAZU • Brussel
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar
Brussel (vlucht met tussenstop).
DAG 17 l Brussel
Aankomst in Brussel in de ochtend.
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Seizoen 2019
Kajuit B,
tweepersoonskajuit
Kajuit B voor
individueel gebruik*
Kajuit A,
tweepersoonskajuit

18/10

24/09

6 395

€

6 720 €

8 939 €

9 753 €

6 835 €

7 250 €

10 052 €

11 132 €

Kajuit AA,
6 920 €
tweepersoonskajuit
Kajuit AA voor
10 271€
individueel gebruik*
Kajuit AAA,
€
San
tweepersoonskajuitSouth 7 089
Kajuit AAA voor (UK)
10 716 €
individueel gebruik*

7 350 €

Kajuit A voor
individueel gebruik*

dwich Island
s

DAG 11 l BUENOS AIRES • COLONIA
MONTEVIDEO (Uruguay)
Oversteek van de Rio de la Plata per schip,
PUNTA
ARENAS
tot in Colonia. Deze stad, die een
woelige
Ilôts Tuckers
geschiedenis heeft gekend met de Spaanse
Glacier Pia
en Portugese bezetting, is bijzonder charmant.
Wandeling in het historische centrum met
smalle straatjes en oude auto‘s uit de jaren 1950.
Lunch. Op weg naar Montevideo en ontdekking
van de schilderachtige stad: de 18 juli-laan,
het Salvo paleis, het standbeeld van generaal
Artigas. Inchecken in uw hotel 4* LN. Diner en
overnachting in het hotel.

• Cruise van 5 dagen/4 nachten ter
ontdekking van de majestueuze
gletsjers van de Chileense fjorden
• Vaartocht in de voetsporen van
grote ontdekkingsreizigers: de
Straat Magellaan, het Beagle
kanaal en Kaap Hoorn(2)
• Ontmoeting met de gaucho‘s van
Patagonië
• Ontscheping(2) in Kaap Hoorn
• Observatie van
Magellaanpinguïns en talrijke
soorten zeevogels
• Bezoek aan 3 schilderachtige
steden van Latijns-Amerika:
Buenos Aires, Punta Arenas en
Ushuaia
• Tango-initiatiecursus
• De gepersonaliseerde diensten
van een begeleider van
CroisiEurope

11 394 €
7 490 €
11 726 €

* Tweepersoonskajuiten voor individueel gebruik, beperkt tot 4.

Naprogramma

Prijs(1) ALL IN per persoon
Vanaf 20 passagiers
Tweepersoonskamer
Kamer voor individueel gebruik
Van 10 tot 19 passagiers
Tweepersoonskamer
Kamer voor individueel gebruik
Van 4 tot 9 passagiers
Tweepersoonskamer
Kamer voor individueel gebruik
Van 2 tot 3 passagiers
Tweepersoonskamer
Kamer voor individueel gebruik

2019

3 292€
3 872 €
3 924 €
4 504 €
4 024 €
4 604 €
5 097€
5 677€

Optionele excursie (prijs per passagier)
te reserveren bij uw inschrijving
Helikoptervlucht over de Iguazu
230 €
watervallen (10 min.)
Deze prijs omvat: het pakket “verblijf aan boord Chili” gedetailleerd blz. 235.
Deze prijs omvat niet: de niet inbegrepen diensten van het
pakket “verblijf aan boord Chili” gedetailleerd blz. 235.
(1) Prijzen onder voorbehoud.
(2) Ontscheping als de weersomstandigheden het toelaten.
De gesproken talen tijdens de excursies door de gids zijn enkel
Frans of Engels. Voor alle andere talen, moet dit op voorhand
aangevraagd en gereserveerd worden. Mogelijk mits toeslag en
afhankelijk van de beschikbaarheid.

Zuidelijk Afrika
AFRICAN DREAM 5 ANKERS
In een elegante en comfortabele atmosfeer vaart dit prachtige schip op het Karibameer door emblematische
landschappen met verdorde bomen die uit de wateren tevoorschijn komen.
Bouwjaar

2018

Lengte

33 m

Breedte

8m

Kajuiten

6 kajuiten van 17 m²
2 kajuiten van 17 m² met privébalkon

Diensten

Een observatiedek waar u zich volledig
kunt onderdompelen in de natuur. Een
sfeervol terras en een solariumruimte
voor momenten van ontspanning en
comfort.
Een restaurant en een panoramisch
salon om te genieten van de wilde
omgeving.

Vrije tijd

Boeken en gezelschapsspelletjes.

ZONNEDEK

BUITENDEK
“Choberuimte”
BUITENDEK
“Choberuimte”

TRAPPEN

TRAPPEN

BUITENDEK
“Choberuimte”
BUITENDEK
“Choberuimte”

TRAPPEN

TRAPPEN

BOVENDEK
KLEIN
ZWEMBAD
KLEIN
ZWEMBAD

ONTHAAL
TRAPPEN

RESTAURANT

BUITENDEK

TRAPPEN

RESTAURANT

BUITENDEK
BUITENDEK

TRAPPEN

TRAPPEN

RESTAURANT
RESTAURANT

ONTHAAL
KEUKEN
ONTHAALBAR
ONTHAAL BAR
KEUKEN

KEUKEN
KEUKEN

SALON - BAR
SALON - BAR

KLEIN
BUITENDEK
ZWEMBAD
KLEIN
BUITENDEK
ZWEMBAD

SALON - BAR
SALON - BAR

BUITENDEK
BUITENDEK

BAR
BAR

BALKON BALKON

BUITENDEK

TRAPPEN

HOOFDDEK
TRAPPEN

BEMANNINGSRUIMTE
BEMANNINGSRUIMTE

STUURHUIS
Kajuiten

Kajuiten

Kajuiten

KAJUIT

STUURHUIS

INGANG

Kajuiten

RESTAURANT

BALKON
BALKON

STUURHUIS
TRAPPEN

INGANG

INGANG

Kajuiten met privébalkon
Kajuiten met privébalkon
Kajuiten met privébalkon

STUURHUIS
BALKON
BALKON

BEMANNINGSRUIMTE
BEMANNINGSRUIMTE

TRAPPEN
INGANG

BALKON BALKON

SALON

Kajuiten met privébalkon

Niet contractueel plan

CASCADES LODGE
Onze luxe lodge is gelegen in het hartje van de natuur op een eilandje en biedt met zijn etnische decoratie en
verfijnde safarisfeer de garantie van een absolute rust.
Bungalows

8 aparte bungalows met alle comfort,
een oppervlakte van 80 m² en etnische
decoratie. Ze bestaan uit een slaapkamer
en een zithoek. De ruime badkamer is
uitgerust met een douche en een bad.
De bungalows zijn ook voorzien van een
tv, airconditioning, een haardroger en
een thee- en koffiemachine.
Voor het welzijn van onze gasten heeft
elke bungalow ook een privézwembad
met een buitendouche en een terras met
ligstoelen.

Diensten

Restaurant, bar, zithoek, groot
panoramisch terras met uitzicht op een
van de zijrivieren van de Zambezi,
ontspanningsruimte aan de open haard,
wasserij.

Activiteiten

Ontdekking van de cultuur, geschiedenis
en tradities van Zuidelijk Afrika. Lenen
van visuitrusting.

SALON

BUNGALOW

PRIVEZWEMBAD
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Praktische info
Formaliteiten
Voor Franse, Zwitserse en Belgische staatsburgers:
een paspoort dat na de datum van terugkeer nog 6
maanden geldig is met ten minste 5 blanco pagina‘s en
visum voor Zimbabwe zijn vereist. Het visum wordt ter
plaatse uitgereikt bij binnenkomst in het land.
Voor de andere nationaliteiten: raadpleeg de bevoegde autoriteiten (consulaat/ambassade).
Voor alle minderjarigen: Zuid-Afrika heeft een strenge
regelgeving ingevoerd voor het betreden/verlaten van
het grondgebied door minderjarigen. Alle ouders moeten een bewijsstuk voorleggen waaruit de verwantschap
met hun kinderen blijkt, zowel bij het betreden als het
verlaten van het Zuid-Afrikaanse grondgebied. Deze
maatregel is van toepassing op elk grenspunt van het
land. Het is absoluut noodzakelijk voor mensen die met
minderjarige kinderen naar Zuid-Afrika reizen dat zij
zich wenden tot de consulaire afdeling van de ZuidAfrikaanse ambassade van hun land.

Gezondheid
Geen vaccin verplicht, behalve voor de reizigers
afkomstig uit landen waar de gele koorts endemisch
voorkomt: zij moeten een bewijs van hun vaccinatie
tegen deze ziekte voorleggen (vaccinatieboekje dat
up-to-date is, vaccinatiebewijs) bij hun aankomst in de
luchthaven of aan de grenspost.
Het wordt aanbevolen om in orde te zijn met de vaccinaties (difterie, tetanus, polio, hepatitis A en B en tyfus).
Behandeling tegen malaria en vaccin tegen gele
koorts aanbevolen, te bekijken met uw behandelende
geneesheer.
Voor minderjarigen is de vaccinatie tegen difterie-tetanus-polio (DTP) aanbevolen, met inbegrip van bof-mazelen-rodehond (BMR) en ook tuberculose. Het is
belangrijk om een arts of een internationaal vaccinatiecentrum te raadplegen vóór vertrek.

Munteenheid-Wisselkoers
Wij raden u aan om vóór uw vertrek Amerikaanse dollars te kopen die aan boord van uw boot, in de lodge en,

meer in het algemeen, in de vier doorkruiste landen
worden aanvaard.
Zuid-Afrika: de rand, 1 € = 15 ZAR*
Botswana: de pula, 1 € = 12 BWP*
Namibië: de Namibische dollar, 1 € = 15 NAD*
Zimbabwe: de Zimbabwaanse dollar, 1 € = 450 ZWD*
Aan boord van de African Dream en in de lodge:
Euro’s en Amerikaanse dollars worden aanvaard,
evenals MasterCard en Visa. Al uw uitgaven worden
aan het einde van de cruise en aan het eind van uw
verblijf in de lodge aangerekend. Er kan geen geld
gewisseld worden aan boord of in de lodge.
De hotels aanvaarden creditcards: American Express,
Visa, Mastercard en Diners.

Klimaat
Er zijn twee seizoenen in Zuid-Afrika: de zomer van
november tot maart (tussen 22° en 35 °C) en de winter
van april tot oktober (tussen 12° en 20°C). Ondanks enkele temperatuurverschillen is het Zuid-Afrikaanse klimaat
over het algemeen mild gedurende het hele jaar.
Botswana, Zimbabwe en Namibië hebben een semiaride subtropisch klimaat met een temperatuur van 20°
tot 28°C. Er zijn twee seizoenen: de zomer van
november tot maart en de winter van april tot oktober,
waarin de temperaturen ‘s nachts kunnen dalen tot 0°C.

Tijdsverschil
Geen tijdsverschil in de zuidelijke winter (van april tot
oktober) / + 1u in de zuidelijke zomer (van november
tot maart).

•
De observatie van wilde dieren kan niet volledig
gegarandeerd worden.
• De helikoptervlucht, de afdaling per kabelbaan van
de Tafelberg en het bezoek aan Robbeneiland zijn
afhankelijk van de weersomstandigheden.

Aanvullende informatie
• De tocht kan worden gewijzigd naargelang de weers
omstandigheden.
• De volgorde van de bezoeken kan worden gewijzigd
of omgekeerd.
• De cruise aan boord van de African Dream en het
verblijf in de lodge van CroisiEurope staan volledig in
het teken van de beschermde gebieden van het
Kariba-meer en het Nationaal Park Chobe. Het leven
aan boord en in de lodge draait rond de ontdekking
en de observatie van de fauna en de parken, die een
permanent spektakel bieden. Veiligheidsinstructies
zullen ter plaatse worden gegeven en moeten worden toegepast, met name het verbod om de lodge of
het schip te verlaten buiten de excursies. Dit verblijf
vindt immers plaats in het hartje van een wildernis
met een alomtegenwoordige flora en fauna.
• Het grootste deel van het verblijf heeft plaats op de
kruising van drie landen, wat gepaard gaat met frequente grensovergangen die tijd in beslag kunnen
nemen. Onze teams ter plaatse doen hun uiterste
best om de wachttijd tot een minimum te beperken.
*  Wisselkoers van januari 2018.

Excursies
• Aangezien de bezochte landen Engelstalig zijn, zal bij
sommige excursies of activiteiten eerst uitleg worden
gegeven in het Engels die vervolgens in het Frans zal
worden vertaald. Als u ons voorprogramma Het
schiereiland van Kaap de Goede Hoop hebt geboekt:
bij het bezoek aan de gevangenis van Robbeneiland
worden de commentaar en vertalingen in het Frans
alleen voor en na het bezoek gegeven.

Deze safaricruise wordt niet aanbevolen voor
PERSONEN MET EEN MOBILITEITSBEPERKING
of met loopproblemen. Wij informeren u dat
het schip niet over een lift beschikt. Een goede
fysieke conditie is noodzakelijk.

PAKKET “VERBLIJF AAN BOORD ZUIDELIJK AFRIKA”
Inbegrepen in dit pakket:
• de vluchten vermeld in het programma en de belastingen (540 €/persoon voor
de cruisetocht, en 90 € extra voor het voorprogramma in Kaapstad - onder
voorbehoud van wijzigingen).
• de transfers
• het verblijf in het hotel 4*LN en in de lodge van eerste categorie in een
tweepersoonskamer
• de cruise naargelang de gekozen categorie van kajuit op een schip met 5 ankers
• het volpension
• de drank bij alle maaltijden en aan de bar op de African Dream en in de lodge van
CroisiEurope
• tijdens het voorprogramma in Kaapstad, Johannesburg en de Victoria-watervallen is
de inbegrepen drank: 1 water + 1 glas lokale wijn* of 1 frisdrank of 1 lokaal bier*
+ 1 thee of 1 koffie per persoon per maaltijd
• de in het programma vermelde bezoeken en excursies
• de bijstands-/repatriëringsverzekering (zie blz. 268)

• de haventaksen
• om het verblijf te vergemakkelijken, zijn de fooien voor de lokale dienstverleners
(met uitzondering van het personeel van de African Dream en van de Cascades
lodge) ten belope van 60 € incl. btw (+ 40 € incl. btw voor het voorprogramma Het
schiereiland van Kaap de Goede Hoop) inbegrepen. Ze worden door ons bepaald
op basis van de lokale gewoonten en gebruiken.

Niet inbegrepen in dit pakket:
• het visum voor Zimbabwe (30 US$ individueel ter plaatse te betalen in contanten)
• de optionele excursie
• de annulerings-/bagageverzekering (zie blz. 268)
• de fooien aan boord van het schip en in de lodge. Ter indicatie: voorzie 5 US$/dag
passagier
• de inreistaks in Botswana (30 US$ ter plaatse te betalen in US$, die waarschijnlijk in
de loop van het jaar zal worden ingevoerd)
* Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus met mate.
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De Mekong
Dit schip in eigentijdse stijl, volledig bekleed met edele
materialen, is een knap staaltje van spitstechnologie.

Comfort
Alle kajuiten hebben grote ramen en geven
uit op de buitengangboorden. Twee lage
bedden die naast elkaar gezet kunnen
worden, grote bergruimtes, badkamer
met wastafel, eigen douche en toilet,
airconditioning, kluis, haardroger, kaptafel
en kamerjas. Wi-Fi aan boord.

Comfort
Alle kajuiten zijn buitenkajuiten met
privébalkon. Ze geven uit op een binnengangboord. Elke kajuit is voorzien van twee
lage bedden die naast elkaar gezet kunnen
worden, grote bergruimtes, badkamer met
wastafel, eigen douche en toilet, airconditioning, kluis, haardroger, kaptafel en kamerjas.
Wi-Fi aan boord 4 kajuiten zijn bovendien
voorzien van een klein terras.

Vrije tijd
Lenen van boeken en gezelschapsspelletjes,
spektakel en massages aan boord.
Culturele activiteiten
Films over de cultuur en geschiedenis
van Indochina en Azië, conferenties en
rondetafelgesprek.

Vrije tijd
Lenen van boeken en gezelschapsspelletjes,
spektakel en massagekamer aan boord.
Culturele activiteiten
Films over de cultuur en geschiedenis
van Indochina en Azië, conferenties en
rondetafelgesprek.

2008

Bouwjaar

2017

Lengte

51 m

Lengte

65 m

Breedte

11 m

Breedte

13 m

Vaardiepte

1,6 m

Vaardiepte

1,6 m

Kruissnelheid

12 knopen

Kruissnelheid

12 knopen

Aantal kajuiten

Bovendek: 10 kajuiten (16 m2)
Hoofddek: 14 kajuiten (16 m2)

Aantal kajuiten

Bovendek: 23 kajuiten (18 m2)
Hoofddek: 8 kajuiten (18 m2)

Paviljoen

Cambodjaans

Paviljoen

Cambodjaans

Diensten

Een restaurant, een grote salon-bar, zonnedek met zwembad
en bar, wasserij,
massagekamer.
SALON
- BAR

TRAP

PONT SOLEIL

Een panoramisch restaurant van 90 m , een groot salon, een
OVERDEKT
bar, zonnedek
van- BAR
250 m2, wasserij.
SALON

RV INDOCHINE

BAR

PONT
SOLEIL
RV
INDOCHINE
RV INDOCHINE
PONT SOLEIL
PONT SOLEIL

BAR

TRAP

TRAP

RV INDOCHINE
II
RV INDOCHINE
II
RV INDOCHINE II

ZONNEDEK

PONT PONT
SOLEILSOLEIL
PONT SOLEIL

TRAP

TRAP

TRAP

TRAP

KLEIN
TERRAS

KLEIN
TERRAS KLEIN
TERRAS

CabinesCabines
doublesdoubles
Cabines doubles

Tweepersoonskajuiten
Tweepersoonskajuiten

Tweepersoonskajuiten

Tweepersoonskajuiten met miniterras
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WC

TRAP

TRAP

TRAP
TRAP

WC

TRAP

RECEPTIE

TRAP

WINKEL

WINKEL

WINKEL

WC
RESTAURANT

ONTHAAL

RESTAURANT
RESTAURANT

ONTHAAL

KEUKEN

ONTHAAL

KEUKEN KEUKEN

TRAP

Tweepersoonskajuiten

BENEDENDEK
TRAP

RECEPTIE RECEPTIE
TRAP

RESTAURANT
TRAP

TRAP

KEUKEN

WC

ONTHAAL

BENEDENDEK

WINKEL

PONT PONT
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PONT PRINCIPAL
RECEPTIE

TRAP

RESTAURANT

KLEIN
KLEIN
TERRAS KLEIN TRAP
TERRAS KLEIN
TRAP
TERRAS
TERRAS

KLEIN
TERRAS

KLEIN
TERRAS
TRAP
TRAP

PONT PRINCIPAL

Cabines doubles
Cabines doubles

Tweepersoonskajuiten

SALON - BAR

TRAP

WC

TRAP

TERRAS

TRAP

TRAP

RECEPTIE

BOVENDEK

TRAP KLEIN KLEIN
TERRAS

TRAP

KLEIN
TERRAS

Cabines doubles

PONT PRINCIPAL
PONT PRINCIPAL

BAR
BAR

Cabines doubles

KEUKEN
KEUKEN

PONT PRINCIPAL

WC WC

TRAP

TRAP

KLEIN
TERRAS

KEUKEN

RESTAURANT
RESTAURANT

SALON -SALON
BAR - BAR

BAR

TRAP

RESTAURANT

ZWEMBAD
TRAP

PONT PONT
SUPÉRIEUR
SUPÉRIEUR
PONT SUPÉRIEUR
KLEIN
TERRAS

BOVENDEK

KLEIN
TERRAS

PONT SUPÉRIEUR
PONT SUPÉRIEUR
PONT SUPÉRIEUR

TRAP
TRAP

ZWEMBADZWEMBAD

TRAP

TRAP

TERRAS

KLEIN
TERRAS

BAR
BAR

KLEIN
TERRAS

OVERDEKT

TERRAS
TRAPOVERDEKT

OVERDEKT
OVERDEKT
TERRAS
TERRAS
OVERDEKT
TERRAS

STUURHUIS
KLEIN
TERRAS

TRAP

BAR

STUURHUIS
STUURHUIS

PONT SUPÉRIEUR
OVERDEKT
TERRAS

ZONNEDEK
ZONNEDEK

AL

TERRAS

ZONNEDEK

ZONNEDEK

Cabines doubles

TRAP

ZWEMBAD

WC

WC

ZWEMBAD

STUURHUIS

Diensten

2

STUURHUIS

RV INDOCHINE II

TRAP

Bouwjaar

TRAP

UR

Dit schip in koloniale stijl is volledig bekleed met
exotische houtsoorten.

WINKEL

RDEKT
RRAS

RV INDOCHINE II 5 ANKERS

ONTHAAL

II

RV INDOCHINE 4 ANKERS

WC

Tweepersoonskajuiten
met miniterras
Tweepersoonskajuiten Tweepersoonskajuiten
Tweepersoonskajuiten
met miniterras
Tweepersoonskajuiten
Tweepersoonskajuiten
Tweepersoonskajuiten
met miniterrasmet miniterras

Praktische info
Formaliteiten

Klimaat

Uitbreiding Baai van Halong

Voor de Belgische burgers: paspoort geldig tot 6
maanden na de terugdatum met minimum 2 lege
opeenvolgende pagina’s en de verplichte
Cambodjaanse en Vietnamese visums.
Voor andere nationaliteiten: gelieve te informeren bij
de bevoegde overheden (consulaat of ambassade).

Vietnam/Cambodja: Het droge seizoen duurt van
december tot april, maar de lucht blijft wel vochtig (25°
tot 35°C). Het regenseizoen duurt van mei tot oktober en
wordt gekenmerkt door hevige, maar korte stortbuien,
doorgaans in de late namiddag.
Voor de uitbreidingen in Noord-Vietnam, van
december tot maart, kan het fris zijn en zelfs koud in
Hanoi en in de baai van Halong. U kunt beter een trui,
vest of windjack voorzien.

Verschillende nationaliteiten komen met elkaar in
contact aan boord. Het schip is niet geprivatiseerd
voor onze passagiers.
Er varen immers regelmatig meer dan 200 schepen
per dag in de Baai van Halong. Sommige bezienswaardigheden, zoals de Grot der Verrassingen, kunnen erg
druk bezocht zijn. De cruise in de Baai van Halong kan
geannuleerd worden als de zee heel ruw is.
Het weer verschilt erg naargelang de seizoenen. Maar
of het nu zonnig, mistig of nevelig is, de Baai van Halong
blijft een van de mooiste ter wereld.

Gezondheid
Vaccinaties zijn niet verplicht. Toch raden we u aan
om uw vaccinaties in orde te brengen (tetanus, polio,
hepatitis A en B, difterie en tyfus). Anti-malaria behandeling aangeraden (te bespreken met uw dokter).
Muggenwerende producten zijn aanbevolen.

Uurverschil
+6u in de winter / +5u in de zomer.

Mekong

Deviezen

• De oevers van de rivier waar we aanmeren, kunnen
door het waterpeil, steil en glad zijn.

Vietnam: 1 € = ong. 27 000 VND* (Vietnamese Dong)

• De route, stops of bezoeken kunnen door de reder of
lokale afgevaardigden gewijzigd worden.

Cambodja: 1 € = ong. 4 900 KHR* (Cambodjaanse Riel)
De dollar is de meest courante buitenlandse munt.
Voorzie bij voorkeur kleine coupures. Het is aangeraden om met dollars te vertrekken in plaats van Euro,
omdat de Euro niet overal aanvaard wordt.
Bankkaarten worden heel zelden gebruikt en
“Travellers Cheques” zijn moeilijk in te wisselen. De
valuta aan boord is de dollar.

•
D e rondleidingen kunnen worden aangepast of
omgekeerd gedaan worden.

Culturele agenda
Tijdens de duur van de nationale feestdagen kunnen
bezoeken herboekt, geannuleerd of verstoord worden,
zonder kennisgeving (lijst niet volledig):
• Ancestral Celebration (Pchum Ben): september/oktober
• Feest van het water: van 21 tot 23 november 2019
• Tet vakantie: 5 februari 2020
• Khmer Nieuwjaar: van 13 tot 16 april 2020
* Wisselkoers van januari 2018.

• De commandant is de enige die kan beslissen om de
route te wijzigen voor veiligheidsredenen.
• Afhankelijk van waterniveau van de Tonle Sap, wordt
de oversteek met of de eigen boot gedaan of met
een speedboot of mits een omweg per autocar.

Deze tochten zijn niet aanbevolen voor
PERSONEN MET EEN MOBILITEITSBEPERKING,
wij informeren u dat het schip niet over een
lift beschikt. Een goede fysieke conditie is
noodzakelijk.

PAKKET “VERBLIJF AAN BOORD MEKONG”
AUGUSTUS 2018 TOT APRIL 2019

AUGUSTUS 2019 TOT APRIL 2020

Inbegrepen in dit pakket:

Inbegrepen in dit pakket:

• de vluchten vermeld in het programma en de belastingen (180 €/persoon voor de
cruisetocht, 40 € extra voor de 4-daagse uitbreiding en 55 € extra voor de 7-daagse
uitbreiding, onder voorbehoud van wijzigingen)
• de transfers
• de cruise naargelang de gekozen categorie van kajuit
• het verblijf in het hotel van 1e categorie in een tweepersoonskamer
• het volpension
•d
 e drank bij alle maaltijden (1 mineraalwater of 1 frisdrank of 1 bier* en 1 koffie of
1 thee per persoon en per maaltijd)
•m
 ineraalwater, thee en koffie naar believen aan boord van de RV Indochine en de
RV Indochine II
• de in het programma vermelde bezoeken en excursies
•d
 e diensten van Franstalige lokale gidsen en onze CroisiEurope-cruisedirecteur aan
boord van de RV Indochine en de RV Indochine II
• de bijstands-/repatriëringsverzekering (zie blz. 268)
• de haventaksen
•o
 m het u gemakkelijker te maken tijdens uw verblijf zijn de fooien voor de
bemanning tijdens de cruise en voor alle lokale dienstverleners ten belope van 80 €
incl. btw inbegrepen. Ze worden door ons bepaald rekening houdend met de lokale
gewoonten en gebruiken.

• de vluchten vermeld in het programma en de belastingen (180 €/persoon voor de
cruisetocht, 40 € extra voor de 4-daagse uitbreiding en 55 € extra voor de 7-daagse
uitbreiding, onder voorbehoud van wijzigingen)
• de transfers
• de cruise naargelang de gekozen categorie van kajuit
• het verblijf in het hotel van 1e categorie in een tweepersoonskamer
• het volpension
•d
 e drank bij alle maaltijden (1 mineraalwater of 1 frisdrank of 1 bier* en 1 koffie of
1 thee per persoon en per maaltijd)
•m
 ineraalwater, thee en koffie naar believen aan boord van de RV Indochine en de
RV Indochine II
• de in het programma vermelde bezoeken en excursies
•d
 e diensten van Franstalige lokale gidsen en onze CroisiEurope-cruisedirecteur aan
boord van de RV Indochine en de RV Indochine II
• de bijstands-/repatriëringsverzekering (zie blz. 268)
• de haventaksen
•o
 m het u gemakkelijker te maken tijdens uw verblijf zijn de fooien voor alle lokale
dienstverleners tijdens de cruisetocht ten belope van 35 € incl. btw inbegrepen.
Ze worden door ons bepaald rekening houdend met de lokale gewoonten en
gebruiken.

Niet inbegrepen in dit pakket:

Niet inbegrepen in dit pakket:

• de visa voor Vietnam/Cambodja
• de annulerings-/bagageverzekering (zie blz. 268)
• de fooien tijdens de 2 uitbreidingen. Ter indicatie: voorzie 20 $ voor de 4-daagse
uitbreiding en 35 $ voor de 7-daagse uitbreiding
• de niet vermelde drank
* Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus met mate.

• de visa voor Vietnam/Cambodja
• de annulerings-/bagageverzekering (zie blz. 268)
• de fooien voor de bemanning. Ter indicatie: voorzie 5 $/dag/passagier en voor de
2 uitbreidingen. Ter indicatie: voorzie 20 $ voor de 4-daagse uitbreiding en 35 $ voor
de 7-daagse uitbreiding
• de niet vermelde drank
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De Wolga
Met deze drie schepen met brede buitendekken kiest u het comfort dat u wenst.

COMFORT 3 ANKERS

COMFORT 4 ANKERS

Gewicht

3830 ton

Gewicht

3078 ton

Kruissnelheid

26 km/u

Kruissnelheid

25 km/u

Lengte

129 m

Lengte

125 m

Breedte

16,7 m

Breedte

16,7 m

Aantal kajuiten

145 - 4 dekken

Aantal kajuiten

116 - 4 dekken

Spanning

220 V

Spanning

220 V

Gebouwd in Duitsland
Suite: (ong. 25 m2) kajuit met groot bed,
een salon, TV met video.
Diensten
2 restaurants, 2 of 3 bars, conferentiezaal,
muzieksalon. Souvenirshop, stomerij,
medische dienst, diverse wandeldekken:
sloependek, bovendek en hoofddek met
wandeldekken, 1 zonnedek met ligbedden
en ligstoelen, 1 sauna.
Recreatie aan boord
Uitleendienst van boeken en gezelschapsspelen, muziekavond. Conferenties, Russische
les, Russische dans en liedjes.

Deze boot met standaard comfort is perfect
aangepast voor de riviervaart en kan 270
passagiers onthalen in een knusse sfeer.
Een ruime keuze aan activiteiten en recreatie
wordt aangeboden in de bars, conferentiezaal, het muzieksalon...
Op het grote buitendek geniet u niet alleen
een onbeperkt gevoel van ruimte en vrijheid,
maar profiteert u ook van uitzonderlijke
landschappen.
GEORGY
CHICHERIN 2018
Kajuiten
Alle kajuiten naar buiten gericht (ong. 9 m2)
met
lage bedden,
lavabo,
GEORGY
CHICHERIN
2018douche (afvoer
GEORGY
CHICHERIN
2018
PONT
SOLEIL
van het
water langs
de vloer) en privétoilet,
GEORGY
CHICHERIN
2018 raam (behalve op
airco, radio,
panoramisch
GEORGY CHICHERIN 2018
het benedendek: 2 patrijspoorten per kajuit).

WC

PONT DES CANOTS
Cabines standard

Bar

PONT DES CANOTS
Restaurant
PONT SUPÉRIEUR

Cabines individuelles

Bar

Cabines individuelles

WC

Bar

Cabines doubles
Cabines doubles

Restaurant

Bar
Suites
Suites

BOVENDEK
Suites
Suites

Bar
Bar
Cabines individuelles
Cabines individuelles

PONT SUPÉRIEUR

Cabines standard

Cabines individuelles

Junior suites

Bar
Bar

Junior suites
Suites
Junior suites

Bar

Cabines standard

Restaurant

PONT PRINCIPAL

Cabines doubles

Cabines individuelles

Suites

Cabines standard

Cabines individuelles

Suites

Cabines standard

Cabines individuelles

Suites

Cabines individuelles
HOOFDDEK
Cabines doubles

Bar

Junior suites
Junior suites

WC
WC

Cabines doubles
Sauna
Cabines doubles

Cabines doubles
confort

PONT INFÉRIEUR

BENEDENDEK

BENEDENDEK
Cabines doubles
confort

PONT INFÉRIEUR

Sauna
Sauna
Cabines triples ou quadruples

WC

Cabines doubles
confort

Cabines doubles
Cabines doubles
Cabines triples ou quadruples
Sauna
Sauna

Cabines
doubles
Cabines
triples
confort

PONT INFÉRIEUR

Cabines triples ou quadruples

PONT INFÉRIEUR

Cabines triples ou quadruples
Cabines triples ou quadruples
Dubbele kajuiten

Bar

confort

PONT PRINCIPAL

Eenpersoonskajuiten

Junior suites
Junior suites

Suites

Cabines standard

PONT PRINCIPAL

Cabines doubles

PONT
PRINCIPAL
PONT
INFÉRIEUR

Suite

Bar

Bar

Restaurant

Cabines doubles
HOOFDDEK

PONT INFÉRIEUR
PONT INFÉRIEUR
PONT INFÉRIEUR
PONT INFÉRIEUR

Bar

Restaurant
PONT
SUPÉRIEUR
PONT
PRINCIPAL

Bar
Bar

Restaurant
Restaurant

Cabines individuelles
Cabines individuelles

Bar

BOVENDEK

PONT SUPÉRIEUR

Restaurant

PONT PRINCIPAL
PONT PRINCIPAL
PONT PRINCIPAL
PONT PRINCIPAL
PONT INFÉRIEUR

Junior suites

Restaurant

Cabines doubles

Cabines doubles
Cabines doubles

Cabines individuelles

Cabines standard
Cabines standard

PONT SUPÉRIEUR

Bar

Cabines individuelles
Cabines individuelles

Junior suites

Cabines
standard
Restaurant

WC

Cabines individuelles

WC

Suites

Bar

SLOEPENDEK

Cabines standard
Restaurant

Cabines doubles
Bar
Bar Restaurant
Restaurant
Bar
Restaurant
Bar
Cabines doubles
Restaurant
Cabines doubles

Junior suites

WC

Restaurant

PONT DES CANOTS

WC

WC

SLOEPENDEK

PONT DES CANOTS

WC

PONT SUPÉRIEUR
PONT SUPÉRIEUR
PONT SUPÉRIEUR
PONT SUPÉRIEUR Restaurant
PONT PRINCIPAL

Bar
Restaurant

WC WC WC

PONT DES CANOTS
PONT DES CANOTS
PONT DES CANOTS
PONT DES CANOTS
PONT SUPÉRIEUR

Salle de
conférence
Salle de
conférence
Salle de
conférence
Salle de
conférence

WC

Solarium
Solarium
Solarium
Solarium

Restaurant

Met zijn ideale grootte (212 passagiers) Junior suites: (ong. 15 m 2 ) kajuit met
biedt het schip met een comfort van 4 2 tweelingbedden die tegen elkaar gezet
ankers u de mogelijkheid om volop van kunnen worden, wastafel, koelkast, eigen
KRONSTADT
VOLGA 2018
de cruise
te genieten,
in een gezellige douche en toilet, airconditioning en radio.
sfeer. Op het brede zonnedek kunt u de Suites : grote kajuit met slaapkamer en salon,
prachtige landschappen bewonderen die een groot bed, wastafel, eigen douche en
SOLEIL
aan uPONT
voorbijtrekken
op de rivier.
toilet, airconditioning, koelkast, radio, TV
KRONSTADT VOLGA 2018
en video.
De kajuiten
KRONSTADT VOLGA 2018
Salle de
Solarium
Deconférence
diensten
Standaardkajuiten : (ong. 10 m2) allemaal
/ Bar
PONT SOLEILmet
buitenkajuiten
lage
bedden (2 tweeling- 2 restaurants, 2 bars, vergaderzaal, muzikaal
KRONSTADT
VOLGA
2018
salon.
Souvenirwinkeltje,
medische dienst.
bedden),
wastafel,
eigen
douche
en
toilet,
VOLGA 2018
PONTKRONSTADT
SOLEIL
met ligstoelen, solarium.
airconditioning, radio en een groot venster. Zonnedek
Salle de
Solarium
conférence / Bar
PONT SOLEIL
Tweepersoonskajuiten
“comfort”: (ong. Activiteiten
aan boord
Salle de
13 m2PONT
) kajuiten
met 2 loodrecht opSolarium
elkaar Lenen
PONT SOLEIL
conférencevan
/ Bar boeken en gezelschapsspelletjes,
DES CANOTS
geplaatste bedden, panoramisch venster, avonden
met
muzikale sfeer. Conferenties,
Salle de
Solarium
conférence /Russisch,
Bar
wastafel, eigen douche en toilet, aircondicursus
Russische liederen en
Salle de
Solariumdansen.
tioning, radio en koelkast.
conférence / Bar
Bar
Restaurant

Salle de
conférence

Solarium

PONT SOLEIL
PONT SOLEIL
PONT SOLEIL
PONT SOLEIL
PONT DES CANOTS

Gebouwd in Duitsland

Cabines triples
Suites

3-en 4 persoonskajuit

Junior suites

Eenpersoonskajuiten

Driepersoonskajuiten
Cabines triples

Tweepersoonskajuiten comfort

Standaardkajuiten

Cabines triples

Suite
Suite
Suite
De
Suite

Eenpersoonskajuiten
Eenpersoonskajuiten

3-en 4 persoonskajuit
Dubbele kajuiten
3-en 4 persoonskajuit
Dubbele kajuiten

Suites

Junior suites

Eenpersoonskajuiten

Cabines triples
Driepersoonskajuiten

Tweepersoonskajuiten comfort

Eenpersoonskajuiten
3-en 4 persoonskajuit
Dubbele kajuiten
beschrijving
en de plannen van
de schepen worden
ter indicatie gegeven, de cruises kunnen worden uitgevoerd op
schepen Junior
van vergelijkbaar
comfort maar met een
andere configuratie.
Suites
suites
Eenpersoonskajuiten
Driepersoonskajuiten
TweepersoonsEenpersoonskajuiten

Dubbele kajuiten

3-en 4 persoonskajuit

kajuiten comfort
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Suites

Junior suites
Suites

Eenpersoonskajuiten

Junior suites

Eenpersoonskajuiten

Driepersoonskajuiten
Driepersoonskajuiten

Tweepersoonskajuiten comfort
Tweepersoonskajuiten comfort

Standaardkajuiten
Standaardkajuiten
Standaardkajuiten
Standaardkajuiten

Praktische info

COMFORT 5 ANKERS
ROSTROPOVITCH VOLGA 2018

Formaliteiten
Voor de Belgische burgers: een paspoort, 6 maanden geldig na terugdatum voor
Rusland (met min. 2 lege, opeenvolgende pagina’s en verplicht visum voor Rusland).
Voor de andere nationaliteiten: gelieve de bevoegde autoriteiten hiervoor de raadplegen (consulaat/ ambassade).

ROSTROPOVITCH VOLGA 2018

ITCH VOLGA 2018

Gezondheid

PONT SOLEIL

H VOLGA 2018
GYM

VAN DE KAPITEIN

Geen vaccinatieverplichting, afhankelijk van de aanbevolen difterie-inenting.

Gewicht
3830 ton
Munt - Wisselkoers
SOLARIUM
Kruissnelheid
26 km/u
De roebel kan ter plaatse gewisseld worden. Het gebruik van de Euro en de Dollar zijn
meestal ook aanvaard. 1 € = is ongeveer 70 RUB* (Russische Roebel). Bij voorkeur kleine
Lengte
135 m
ROKERSZONE
LIFT
SOLARIUM
bedragen voorzien. Tegenwoordig is de kredietkaart meer en meer geaccepteerd. Best
Breedte
m balcon - Catégorie 8 - (MSB - HS)
Suites17
avec
:
Deluxe avec balcon - Catégorie
6 : 16 m - (A-B)
ROKERSZONE
LIFT
Suite Marinski : 21 m² pont sup. et canotskan men “Traveller cheques” vermijden.
Aantal kajuiten
106
4
dekken
Suite Hermitage : 19 m² pont soleil
Klimaat
Passagiers
212
Suites avec balcon - Catégorie 8 - (MSB - HS) :
Deluxe avec balcon - Catégorie 6 : 16 m - (A-B)
ERSZONE
Suite Marinski
: 21 m² pont sup. et canots In het hele land heerst een uitgesproken continentaal klimaat, dat erg koud is in de
Spanning
220 V
LIFT
PONT
DES CANOTS
Suites avec balcon - Catégorie 8 - (MSB - HS) :
Deluxe avec balcon - Catégorie 6 : 16
m - (A-B)
Suite Hermitage : 19 m² pont soleil
winter en erg warm in de zomer, met tamelijk korte tussenseizoenen. Lente: gaat laat
Suite Marinski : 21 m² pont sup.
et canots
Gebouwd
in de Tsjechische Republiek
van start, rond eind april in Moskou. Het weer is tamelijk zonnig, de temperaturen
PONT SOLEIL

ROKERSZONE

SPEEL–
RUIMTE

2

VAN DE KAPITEIN

SPEEL–
RUIMTE

2

VAN DE KAPITEIN

SPEEL–
RUIMTE

GYM

VAN DE KAPITEIN

GYM

GYM
SPEEL–
RUIMTE

LIFT

2

Suite Hermitage : 19 m² pont soleil

stijgen snel, maar koelen ‘s nachts sterk af. Vanaf begin juni is het volop zomer, in
WC
KOFFIE
PONT DES CANOTS
De kajuiten
Suites avec balcon - Catégorie
8 wasserij,
- (MSB - HS) : medische dienst, verschillende
Moskou is het overdag heet en vaak onweerachtig, terwijl de Baltische kusten en Sintuxe avec balcon - Catégorie
6 : 16 m - (A-B)
LOUNGEBAR
LIFT
BAR-RESTAURANT
: 21 m² pont sup. et
canots
zijn buitenkajuiten
met Suite
eenMarinski
panoramisch
wandeldekken
waaronder een zonnedek “RIVERPetersburg
MELODY”
iets gematigder zijn en de nachten fris kunnen uitvallen. De herfst begint
OTS
“SYMPHONY”
Suite Hermitage
: 19 m² pont soleil
2018
venster. ZeROSTROPOVITCH
beschikken VOLGA
over
2 lage bedden
met solarium en strandstoelen.
tamelijk vroeg. In september wisselen aangename dagen en koude temperaturen
WC
KOFFIE
die in sommige kajuiten tegen elkaar gezet
elkaar af in Moskou en Sint-Petersburg.
LOUNGEBAR
Vrije tijd
LIFT
BAR-RESTAURANT
ROSTROPOVITCH
VOLGA 2018
WC
FFIE
kunnen worden,
wastafel,
douche
en - Catégorie
Deluxe
avec balcon
6 : 16 m - (A-B)
Suites avec balcon - Catégorie 8 “RIVER
- (MSB MELODY”
- HS) :
Concerten
klassieke muziek
en :Russische
“SYMPHONY”eigen
S
LOUNGEBAR
LIFT
Suite
Marinski
21
m²
pont
sup.
et
canots
NT
Uurverschil
toilet, TV, radio, koelkast, haardroger en kluis. romances,
lezingen,
Russisch,
danslessen
“RIVER
MELODY”
Standard avec balcon - Catégorie
2 : 12,50
m - (H-G) les Suite
Hermitage
: 19 m² pont soleil
ROSTROPOVITCH VOLGA 2018
PONT SOLEIL
+1u.
De diensten
en les Russisch koken, uitleendienst boeken
Deluxe avec balcon - Catégorie 6 : 16 m - (A-B)
Suites avec balcon - Catégorie 8 - (MSB - HS) :
WC
Restaurant, 3PONT
bars waarvan
één buiten, lift, enLOUNGEBAR
gezelschapsspelletjes,
matroesjka’s
Suite Marinski : 21 m² pont sup. et canots
SUPÉRIEUR
LIFT
ROSTROPOVITCH
VOLGA
2018
Nationale Feestdag
PONT
SOLEIL
- (A-B)
Suites
avecavec
balcon
- Catégorie
8 - (MSB
- HS)m: - (H-G)
Deluxe avec balcon
- Catégorie
6 : 16
m muziekzaal,
conferentiezaal,
souvenirwinkel,
schilderen.
Standard
balcon
- Catégorie
2 :MELODY”
12,50
SOLARIUM
Suite Hermitage : 19 m² pont soleil
“RIVER
Suite Marinski : 21 m² pont sup. et canots
9 mei en 12 juni zijn Russische nationale feestdagen en het stadscentrum kan dan op
Standard avec balcon - Catégorie 2PONT
: 12,50SOLEIL
m - (H-G)
Suite Hermitage : 19 m² pont soleil
elk moment worden afgesloten voor verkeer. Deze storingen kunnen ook plaatsvinSOLARIUMSUPÉRIEUR
WC
PONT
Suites avec balcon - Catégorie 8 - (MSB - HS) :
Deluxe avec balcon - Catégorie 6 : 16 m - (A-B)
Suite Marinski : 21 m² pont sup. et canots
den tijdens de week die deze feestdagen voorafgaat. De bezoeken kunnen zonder
uxe avec balcon - Catégorie 6 : 16 m - (A-B)
Suites avec balcon - Catégorie
8 Suite
- (MSB
- HS): 19: m² pont soleil
Hermitage
LIFT
UR
ZONNEDEK
PONT
SOLEIL
Suite
Marinski
:
21
m²
pont
sup.
et
canots
voorafgaande kennisgeving worden onderbroken of geannuleerd.
SOLARIUM
Suites avec balcon - Catégorie 8 - (MSB - HS) :
Deluxe avec balcon - Catégorie 6 : 16 m - (A-B)
RESTAURANT
2

2

2

GYM

VAN DE KAPITEIN VAN DE KAPITEIN

2

ROKERSZONE

2

SPEEL–
GYM
RUIMTE

LIFT

2

ROKERSZONE

LIFT

VAN DE KAPITEIN

SPEEL–
RUIMTE

2

GYM

2

ROKERSZONE

LIFT

ndard avec balcon - Catégorie 2 : 12,50 m2 - (H-G)
Suite Hermitage : 19 WASSERIJ
m² pont soleil
Suite Marinski : 21 m² pont sup. et canots
WC
PONT DES CANOTS
“OPERA”
Suite Hermitage : 19 m² pont soleil
SPEEL–
RUIMTE
GYM

2

Deluxe avec balcon - Catégorie 6LIFT
: 16 m2 - (A-B)

“Witte Nachten” in Sint-Petersburg van 25 mei tot 16 juli 2019

Suites avec balcon - Catégorie 8 - (MSB - HS) :
Suite Marinski : 21 m² pont sup. et canots

2
WC
KOFFIE
Deluxe
Junior
suite sans balcon - Catégorie 4 : 22 m2 - (D)
PONT DESRESTAURANT
CANOTS
Suite Hermitage : 19 m² pont
soleil avec balcon - Catégorie 5 : 16 m - (C)
LOUNGEBAR
LIFT

BAR-RESTAURANT
“SYMPHONY”
“OPERA”

LIFT

T

LIFT

SPEEL–
RUIMTE

SOLARIUM

WC

ROKERSZONE

VAN DE KAPITEIN

2

WASSERIJ

2

LOUNGEBAR
Suite Hermitage : 19 m² pont
soleil
LIFT
BAR-RESTAURANTDeluxe avec balcon
avec balcon - Catégorie Deluxe
8 - (MSB
:
- Catégorie 6 : 16 m2 - (A-B)
2
“RIVER- HS)
MELODY”
avec
balcon - Catégorie 5 : 16 m2 - (C)
- (D)
Junior suite sans balcon
- Catégorie 4 : 22 mSuites
“SYMPHONY”
Suite Marinski : 21 m² pont sup. et canots

WC

Standard
avec
balcon - Catégorie 2 : 12,50 m2 - (H-G)
WC
KOFFIE

LIFT

2

2

APOTHEEK

CONFERENTIEZAAL
“MAESTRO”/CONFERENTIEZAAL
BIOSCOOPZAAL “MAESTRO”/
BIOSCOOPZAAL

LOUNGEBAR
“RIVER MELODY”

Suites avec balcon - Catégorie 8 - (MSB - HS) :

2

Deluxe avec balcon - Catégorie 5 : 16 m2 - (C)

Junior suite sans balcon - Catégorie 4 : 22 m2 - (D)

2

RECEPTIE

Afhankelijk van het tijdstip van uw terugkeer, heeft u de mogelijkheid van lunch op de
boot of in het centrum, mits toeslag.
ZIEKENBOEG

* Wisselkoers van januari 2018.

Imperiale Suite avec balcon - (IS)

Double
sans
- Catégorie 3 : 19 m2 - (F)
Catégorie
9balcon
: 30 m
ZIEKENBOEG
2

- (H-G)

RECEPTIE

Deluxe avec balcon - Catégorie 5 : 16 m2 - (C)
APOTHEEK

RESTAURANT

RECEPTIE

LIFT

APOTHEEK

2

Junior suite sans balcon - Catégorie 4 : 22 m2 - (D)

APOTHEEK

RECEPTIE

APOTHEEK

LIFT

RESTAURANT
2
WASSERIJ balcon - Catégorie 1: 12 m - (I-J)
“OPERA”Standard sans
WC
PONTBolchoï
PRINCIPAL
Standard avec balcon - Catégorie 2 : 12,50 m
suite avec balcon - Catégorie 7 : 19 m - (BSM)
HOOFDDEK
CONFERENTIEZAAL
CONFERENTIEZAAL
“MAESTRO”/ “MAESTRO”/
BIOSCOOPZAALBIOSCOOPZAAL
CONFERENTIEZAAL
CONFERENTIEZAAL “MAESTRO”/
“MAESTRO”/ BIOSCOOPZAAL
BIOSCOOPZAAL

De laatsteZIEKENBOEG
dag

2

Suite Marinski : 21 m² pont sup. et canots
Standard
avec balcon - Catégorie 2 : 12,50 m2 - (H-G)
Suite Hermitage : 19 m² pont soleil
LIFT
Deluxe avec balcon - Catégorie 5 : 16 m2 - (C)
Imperiale Suite avec balcon - (IS)
Junior suite sans balcon - Catégorie 4 : 22 m2 - (D)
RESTAURANT
Catégorie 9 : 30 m2
WASSERIJ
WC
“OPERA”
2
Bolchoï
suiteSUPÉRIEUR
avec balcon - Catégorie 7 : 19 m2 - (BSM)
PONT
LIFT Standard avec balcon - Catégorie 2 : 12,50 m - (H-G)

LIFT

RECEPTIE

2

LIFT
BAR-RESTAURANT
Deluxe avec balcon
- Catégorie 6 : 16 m2 - (A-B)

Suite Marinski : 21 m² pont sup. et canots
“SYMPHONY” WC
SUPÉRIEUR
PONT
PRINCIPAL
Deluxe
avec
balcon
Catégorie
5 BOVENDEK
mm2 -- (C)
Imperiale
Suite
con - Catégorie 4 : 22 m - (D) PONT
(H-G)
Standard
avec-balcon
- Catégorie
2: :16
12,50
Suite Hermitage
: 19 m² pont
soleilavec balcon - (IS)
LIFT
Catégorie 9 : 30 m2
LIFT
RESTAURANT
L
2
2
WASSERIJ
(A-B)
Deluxe
avec
balcon
Catégorie
6
:
16
m
Standard avecWCbalcon - Catégorie 2 : 12,50 m - (H-G)Suites avec balcon - Catégorie 8 - (MSB - HS) :
alcon - Catégorie 7 : 19 m - (BSM) PONT
“OPERA”
SUPÉRIEUR

Deze tochten zijn niet aanbevolen voor PERSONEN MET EEN
MOBILITEITSBEPERKING. Een goede fysieke conditie is noodzakelijk. Wij
informeren u dat er geen lift in de schepen met 3 en 4 ankers is, en dat heel
Bolchoïwat
suite met
balkon – Categorie
7: 19 mgebeuren.
- (BSM)
bezoeken
te voet

Imperiale Suite avec balcon - (IS)
Catégorie 9 : 30 m2

“OPERA”
Standard avec balcon - Catégorie 2 : 12,50 m - (H-G)
Bolchoï
suite avec balcon - Catégorie 7 : 19 m - (BSM)
PONT PRINCIPAL
Double sans balcon - Catégorie 3 : 19 m2 - (F)
Standard sans balcon - Catégorie 1: 12 m2 - (I-J)

LIFT

WASSERIJ

2

2

ZIEKENBOEG
ZIEKENBOEG
Imperiale Suite avec balcon - (IS)

LIFT

Junior suite sans balcon - Catégorie 4 : 22 m2 - (D)

Deluxe avec balcon - Catégorie 5 : 16 m2 - (C)

Bolchoï suite avec balcon - Catégorie 7 : 19 m2 - (BSM)

Standard avec balcon - Catégorie 2 : 12,50 m2 - (H-G)

RECEPTIE

APOTHEEK

2
2
Standaard zonderDouble
balkon - Categorie 1: 12 m2 - (I-J)
Junior suite zonder balkon –Catégorie
Categorie
9 : 30 m4: 22 m - (D)
ans balcon - Catégorie 1: 12 m2 - (I-J)
PONT PRINCIPAL sans balcon - Catégorie 3 : 19 m - (F)

2

2

ZIEKENBOEG
Deluxe met balkon – Categorie
5: 16 m2 - (C)

Suites met balkon – Categorie 8 - (MSB - HS) :
Suite Marinksi: 21m² boven- en sloependek
Suite suite
Hermitage:
19m² –zonnedek
Bolchoï
met balkon
Categorie 7: 19 m2 - (BSM)

RECEPTIE

APOTHEEK

LIFT
Standaard met balkon - Categorie
2: 12,50 m2 - (H-G)

Double sans balcon - Catégorie 3 : 19 m2 - (F)

Standard sans balcon - Catégorie 1: 12 m2 - (I-J)

gorie 2: 12,50 m2 - (H-G)

tegorie 3: 19m² - (F)
orie 1: 12 m2 - (I-J)

e 2: 12,50 m2 - (H-G)

rie 3: 19m² - (F)

Junior suite zonder balkon – Categorie 4: 22 m2 - (D)

RECEPTIE

2

2

APOTHEEK

PONT
PRINCIPAL
Deluxe
met
balkon
– Categorie
6: 16 4:
m222
- (A-B)
Dubbele
zonder
balkon- –Categorie
Categorie1:3:1219m²
(F)
Standaard
zonder
balkon
m2 - -(I-J)
Junior
suite
zonder
balkon
– Categorie
m2 - (D)
ZIEKENBOEG
Double sans balconLIFT- Catégorie 3 : 19 m2 - (F)
alcon - Catégorie 1: 12 m2 - (I-J)
Double
sans balcon - Catégorie 3 : 19 m - (F)
Standard sans balcon - Catégorie 1: 12 m - (I-J)
2
Bolchoï
met–balkon
– Categorie
19 m2 - (BSM)
ategorie 1: 12 m2 - (I-J)
- (D)
Junior
suitebalkon
zonder
balkon – Categorie
m
Deluxe
metsuite
balkon
Categorie
5: 16 m2 -7:(C)
Standaard
met
- Categorie
2: 12,50 m4:2 -22
(H-G)
Standaard zonder balkon - Categorie 1: 12 m2 - (I-J)

De beschrijving en de plannen van de schepen worden ter indicatie gegeven, de
op schepen van vergelijkbaar comfort maar

Imperiale Suite met
balkon - (IS)
Suites cruises
met balkon kunnen
– Categorie 8worden
- (MSB - HS) :uitgevoerd
Categorie 9: 30 m2
Suite Marinksi:
21m² andere
boven- en sloependek
met een
configuratie.
Suite Hermitage: 19m² zonnedek

Bolchoï suite met balkon – Categorie 7: 19 m2 - (BSM)

ZIEKENBOEG
2
Suites
balkon – Categorie
8 -2(MSB
- HS) ::
- (C) met
Deluxe
5: 16 m2Suites
- (H-G)
Standaard
met balkon
- Categorie
2: 12,50
m
(C)balkon – Categorie
metbalkon
balkon
–met
Categorie
8 - (MSB
- HS)
Deluxe
met
balkon
– Categorie
Categorie
5:1:19m²
16
m2--met
2 – Categorie 6: 16 m - (A-B)
Dubbele
zonder
balkon
3:
(F)
- (F)Marinksi: 21m² boven- en sloependek
Double sans Deluxe
balcon - Catégorie
3 : 19 mSuite
Standard
sans–balcon
- Catégorie
12 m2 - (I-J)
LIFT

Suite
Marinksi:Suite
21m²
boven- enzonnedek
sloependek
Hermitage:
Deluxesuite
met zonder
balkon balkon
– Categorie
6: 16 m4:- 22
(A-B)
Bolchoï
suite met 19m²
balkon – Categorie 7: 19 m - (BSM)
Junior
– Categorie
m - (D)
Suite Hermitage:
19m² zonnedek
Deluxe met balkon – Categorie 6: 16 m2 - (A-B)
2
Imperiale–Suite
met balkon7:
- (IS)
Categorie
19 m2 - (BSM)
Junior
suite
4:Deluxe
22 m
(D) – Categorie 5:Bolchoï
Suites
met9:
balkon
met-balkon
16 m - (C) suite met balkon
(H-G)
Standaard
met
balkonzonder
- Categoriebalkon
2: 12,50 m–- Categorie
Categorie
30 m – Categorie 8 - (MSB - HS) :
(F)balkon
Double sans balcon
- Catégorie
3 : 19
m -Marinksi:
Standard sans balcon - Catégorie 1: 12 m - (I-J)
Suite
21m²-bovenImperiale
Suite
met
(IS) en sloependek
19m²met
zonnedek
balkon
Categorie
6: 16–mCategorie
- (A-B) 4: 22 m - (D) Suite2Hermitage:
Bolchoï suite
balkon – Categorie 7: 19 m - (BSM)
DubbeleStandaard
zonder balkon
– Categorie
3: 19m² - (F)
suite– zonder
balkon
balkon - Categorie
1: 12 m - (I-J) 2 Deluxe met
SuitesCategorie
met balkon
–
Categorie
8
(MSB
HS) :
Deluxe
metzonder
balkon
– Categorie
5: 16 m - (C) Junior
9: 30 m
ImperialeSuites
Suite met
met balkon
balkon –- (IS)
Categorie 8 - (MSB - HS) :
Deluxe met balkon – Categorie
16 m - (C) 21m²
Standaard met balkon - Categorie 2: 12,50 m - (H-G)
Suite 5:Marinksi:
bovenen
sloependek
CategorieSuite
9: 30Marinksi:
m
21m² boven- en sloependek
2
Suite
Hermitage:
19m²
zonnedek
(A-B)
Deluxe
met
balkon
–
Categorie
6:
16
m
Suite Hermitage: 19m² zonnedek
Deluxe met balkon – Categorie 6: 16 m - (A-B)
Dubbele zonder balkon – Categorie 3: 19m² - (F)

Dubbele zonder
Standaard
zonderbalkon
balkon– -Categorie
Categorie3:1:19m²
12 m-2 (F)
- (I-J)

2

2

2

2

2

2

2

Standaard met balkon - Categorie 2: 12,50 m2 - (H-G)

2

2

2

2

2

Standaard zonder balkon - Categorie 1: 12 m2 - (I-J)

Imperiale Suite met balkon - (IS)
Categorie 9: 30 m2

2

2

2

2

Junior suite zonder balkon – Categorie 4: 22 m2 - (D)

Bolchoï suite met balkon – Categorie 7: 19 m2 - (BSM)

Imperiale
Imperiale Suite met balkon
- (IS)Suite met balkon - (IS)
Categorie
9: 30balkon
m
Suites met
– Categorie 8 - (MSB - HS) :
Deluxe met balkon – Categorie 5: 16 m - (C) 2
Categorie 9: 30 m
Suite Marinksi: 21m² boven- en sloependek
2

2

PAKKET “VERBLIJF AAN BOORD RUSLAND”
Dubbele zonder balkon – Categorie 3: 19m² - (F)

Deluxe met balkon – Categorie 6: 16 m2 - (A-B)

Suite Hermitage: 19m² zonnedek
Imperiale Suite met balkon - (IS)
Categorie 9: 30 m2

Inbegrepen in dit pakket:

Opvoeringen
Imperiale Suite avec balcon - (IS)

Catégorie
9 : 30 m autoriteiten kunnen onverwacht besluiten bepaalde sites of musea te
De
Russische
sluiten. In dit geval zullen we een alternatief voorstellen. Frequente files in Moskou en
Sint-Petersburg, vanwege druk verkeer of evenementen, culturele en / of sportieve
activiteiten kunnen bepaalde excursies verstoren.

Suite Hermitage : 19 m² pont soleil

2
PONT
DES
CANOTS
LOUNGEBAR
Deluxe
- -Catégorie
Imperiale
Suite
avec
balcon
- (IS)
s balcon - Catégorie 4 : 22 m2 - (D) PONT
LIFT
Standard
avec
balcon
- Catégorie
2 : 12,50 m2 - (H-G)
(BSM)
Bolchoï
suiteavec
avecbalcon
balcon
Catégorie57: 16
: 19mm2- -(C)
BAR-RESTAURANT
PRINCIPAL
Suites avec balcon - Catégorie
8 - (MSB - HS)
:: 30MELODY”
Deluxe avec balcon - Catégorie 6 : 16 m - (A-B)
Catégorie
9“RIVER
m2
“SYMPHONY”
WASSERIJ
PONT SUPÉRIEUR
Suite Marinski : 21 m² pont sup. et canots
2
(H-G)
Standard
2
:
12,50
m
Standard avec avec
balcon -balcon
Catégorie-2 Catégorie
: 12,50 m - (H-G)
Suite Hermitage
: 19 m² pont soleil
vec balcon - Catégorie 7 : 19 m2 - (BSM)
WC
KOFFIE

2

Sint-Petersburg
wordt
wakker in het zomerseizoen.Het wordt de stad waar de zon niet
Imperiale Suite avec balcon
- (IS)
Catégorie 9 : 30
ondergaat
enm viert de zomerzonnewende met zijn beroemde slapeloze nachten.
2

“RIVER MELODY”

WASSERIJ

Suites avec balcon - Catégorie
8 - (MSB
- HS) :balcon - Catégorie 2 : 12,50 m2 - (H-G)
(A-B)
Deluxe
avec balcon
- Catégorie
6 : 16 m - 7
Standard
avec
Bolchoï suite
avec
balcon
- Catégorie
: 19 m2 - (BSM)
Suite Marinski : 21 m² pont sup. et canots
WC
KOFFIE
PONT DES
CANOTS
SLOEPENDEK

• de internationale vluchten en belastingen daarop (150 €/persoon - onder
voorbehoud van wijzigingen)
• de transfers naar Sint-Petersburg en Moskou (voor alle aankomsten op de
luchthaven van Sheremetyevo)
• de cruise naargelang de gekozen categorie van kajuit
• het volpension, vanaf het diner van de eerste dag (lunchpakket bij laattijdige
aankomst) tot het ontbijt van de laatste dag
• op het schip met 5 ankers, 2 overnachtingen in een hotel 4* LN in Moskou
en St. Petersburg in een tweepersoonskamer
• de welkomstcocktail, muzikaal onthaal op alle schepen en theeceremonie op het
schip met 5 ankers
• het drankenpakket: 1 mineraalwater of 1 glas wijn* of 1 bier* of 1 frisdrank + 1 thee of
1 koffie bij elke maaltijd aan boord
• de in het programma vermelde bezoeken en excursies
• de diensten van Franstalige gidsen en een in Rusland gespecialiseerde spreker
•d
 e diensten van onze CroisiEurope-cruisedirecteur aan boord van de schepen met
3 en 4 ankers en van onze CroisiEurope-cruisedirecteur aan boord van het schip met
5 ankers

• de entertainment aan boord: lezingen over de Russische beschaving, initiatiecursus
Russisch, dansavonden en muzikale sfeer, ...
• klassieke concerten en Russische romances aan boord van het schip met 5 ankers
• de bijstands-/repatriëringsverzekering (zie blz. 268)
• om het u gemakkelijker te maken tijdens uw verblijf op ons schip met 5 ankers zijn
de fooien voor alle lokale dienstverleners ten belope van 75 € incl. btw inbegrepen
in onze prijzen. Ze worden door ons bepaald rekening houdend met de lokale
gewoonten en gebruiken
• de haventaksen

Niet inbegrepen in dit pakket:

• het verplichte visum voor Rusland
• de annulerings-/bagageverzekering (zie blz. 268)
• de lunch van de 1ste en laatste dag
• de niet vermelde drank
• de optionele excursies
• de fooien voor de schepen met 3 en 4 ankers: ter indicatie, voorzie 5 €/dag/passagier
• het supplement voor de transfers vanuit de luchthaven van Domodiedovo en
Vnoukovo in Moskou
* Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus met mate.
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Myanmar
Praktische info

COMFORT 4 ANKERS
Dit in exotisch hout ontworpen schip vaart in het hartje
van een “gouden” land.

Formaliteiten
Voor Belgische burgers: een paspoort dat nog 6 maanden geldig is vanaf de datum
van binnenkomst in het land, met nog minstens één blanco pagina.
Voor andere nationaliteiten: raadpleeg de bevoegde autoriteiten (consulaat / ambassade).

Gezondheid
Geen verplichte vaccinatie. Het is echter aanbevolen om de vaccinaties tegen
DT-Polio, Hepatitis A en B te herhalen. Voor een eventuele anti-malariabehandeling:
raadpleeg uw arts.

Munt - Wisselkoers
De munteenheid is de kyat (MMK), 1€ = 1600 MMK*.
Creditcards en reischeques worden over het algemeen niet aanvaard in Birma. Wij
raden u aan om genoeg contant geld mee te nemen. Het is aangeraden om met
dollars te vertrekken in plaats van Euro, omdat de Euro niet overal aanvaard wordt.

Klimaat
Myanmar (Birma) heeft een tropisch klimaat. Het groene seizoen van begin juni tot half
oktober. De onweren barsten meestal uit in de late namiddag. De regenval is sterk,
maar kort. Het droog seizoen: van half oktober tot maart.

Bouwjaar

2008
Birmaans paviljoen

Afmetingen

Lengte: 55 m
Breedte: 10 m

+5u30 in de winter / +4u30 in de zomer.

Kajuiten

Bovendek:
18 kajuiten
Hoofddek:
10 kajuiten

Diensten

Een restaurant met
airconditioning, 2 bars,
wasserijdienst,
zonnedek, 1 leeszaal,
1 kleine bibliotheek.

• De rivier waarop u vaart is onderhevig aan de seizoensveranderingen: er kunnen zich
brutale en spectaculaire hoogtes en laagtes van het waterpeil voordoen die de navigatiekoers veranderen. Als dat het geval is dan voorzien we alternatieven: als een
aanlegplaats wordt overgeslagen, wordt een andere in de plaats voorzien. De route
kan dus op de laatste minuut wijzigen.
• Het kan ook voorkomen dat we stranden op zandbanken, maar dit is eigen aan de
navigatie.
• De navigatie kan zich ook voordoen in zones waar weinig of geen ontwikkelde
infrastructuur voorkomt.

Tijdsverschil
Irrawaddy

Inlemeer
In de periode van november tot februari kunnen de temperaturen op het Inlemeer tot
onder de 10°C dalen tijdens de nacht en in de vroege ochtend. Niet alle hotels zijn goed
voorbereid op de kou, het is dus aanbevolen om warme kleding mee te nemen ! Voor
de excursies maken we uitsluitend gebruik van lokale bootjes,
*  Wisselkoers van januari 2018.

Deze tochten zijn niet aanbevolen voor PERSONEN MET EEN
MOBILITEITSBEPERKING, wij informeren u dat het schip niet over een lift
beschikt. Een goede fysieke conditie is noodzakelijk.

RV INDOCHINA PANDAW

PONT SOLEIL

ESCALIER

RV INDOCHINA PANDAW
RV INDOCHINA PANDAW
PONT SOLEIL
Comfort
PONT SOLEIL

TERRASSE
COUVERTE

KAJUIT

BAR

PAKKET “VERBLIJF AAN BOORD IN MYANMAR”

een badkamer met wastafel, eigen douche
en toilet, een minikluis, een haardroger, een
kamerjas en sandalen.

Inbegrepen in dit pakket:

De kajuiten zijn ruim (14 m ), comfortabel en
helder dankzij het grote raam dat uitgeeft
op de buitengangboorden.
Alle kajuiten zijn buitenkajuiten
en Activiteiten aan boord
TERRASSE
BAR
PONT SUPÉRIEUR
Birmaanse animatie,
beschikken over airconditioningCOUVERTE
met Culturele spektakels,
TERRASSE
BAR
COUVERTE
individuele bediening, grote bergruimtes, lezingen, rondetafelgesprek.
2

ESCALIER

• de internationale vluchten en belastingen daarop (180 €/persoon - onder
voorbehoud van wijzigingen). De binnenlandse vluchten en de belastingen op
deze vluchten
• de transfers
• de cruise naargelang de gekozen categorie van kajuit
• het verblijf in het hotel van 1e categorie in een tweepersoonskamer
• het volpension
• de drank bij alle maaltijden die buiten worden genuttigd (1 mineraalwater + 1 bier*
of 1 frisdrank + 1 koffie of 1 thee). Aan boord van uw schip naar believen en bij de
maaltijden: lokale drank: water, wijn*, bier*, thee en koffie
• de in het programma vermelde bezoeken en excursies (behalve de optionele
excursie)
• de diensten van lokale Franstalige gidsen en van onze cruisedirecteur
• de bijstands-/repatriëringsverzekering (zie blz. 268)
• om het u gemakkelijker te maken tijdens uw verblijf zijn de fooien voor het
personeel in het land van bestemming ten belope van 50 € incl. btw voor de
cruisetocht en 20 € voor de uitbreiding inbegrepen in onze prijzen. Ze worden
door ons bepaald rekening houdend met de lokale gewoonten en gebruiken
• de haventaksen

ESCALIER

TRAP

PONT SUPÉRIEUR
PONT SUPÉRIEUR

BOVENDEK
TRAP

TRAP

TRAP

Cabines doubles

TRAP
TRAP

Cabines doubles
Cabines doubles

PONT PRINCIPAL
PONT PRINCIPAL
PONT PRINCIPAL

Cabines réservées à l’équipage
Cabines réservées à l’équipage
Cabines réservées à l’équipage

HOOFDDEK
TRAP

Niet inbegrepen in dit pakket:

TRAP
TRAP

• het visum voor Myanmar
• de annulerings-/bagageverzekering (zie blz. 268)
• de niet vermelde drank
• de optionele excursie
• één CroisiEurope-begeleider voor minder dan 15 passagiers

RESTAURANT
RESTAURANTRESTAURANT
TRAP

TRAP

TRAP

Tweepersoonskajuiten
Tweepersoonskajuiten

Tweepersoonskajuiten

* Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus met mate.
Niet contractueel plan
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China
Praktische info

COMFORT 5 ANKERS
Met dit luxe schip vaart u op de Jangtsekiang,
de bakermat van de Chinese beschaving.

Formaliteiten
Voor Belgische burgers: paspoort dat minstens 6 maanden geldig is na de datum van
terugkeer van de reis. Uw paspoort moet in goede staat zijn: onbeschadigd, zonder
scheuren en met twee blanco pagina’s naast elkaar. Een visum is ook verplicht.
Voor de andere nationaliteiten: gelieve u te wenden tot de bevoegde autoriteiten
(consulaat/ambassade).

Gezondheid
Geen verplichte vaccins. Het wordt echter aanbevolen in orde te zijn met de vaccinaties (tetanus, poliomyelitis, hepatitis A en B, difterie en tyfus). Het wordt ook aanbevolen om een muggenwerend middel mee te nemen.

Munteenheid-Geldwissel
De Chinese munt is de yuan (CNY). 1€ = 7,50 CNY*
Om euro‘s te wisselen, is het beter om kleine euro- of dollarbiljetten in goede staat mee
te nemen. Geldautomaten zijn talrijk in de grote steden en aanvaarden de meeste internationale creditcards. Het wordt echter aangeraden om niet te veel kleine bedragen af
te halen, een vast bedrag kan worden ingehouden op elke transactie.

CENTURY PARAGON
PONT
SOLEIL
CENTURY

PARAGON
CENTURY
PARAGON
Comfort PONT SOLEIL
CENTURY
PARAGON
Alle kajuiten
hebben
PONT
SOLEIL een eigen balkon,
CENTURY
PARAGON
airconditioning
met
individuele
bediePONT SOLEIL
VIP Restaurant

CENTURY PARAGON
ning, minikoelkast, TV, haardroger, kluis,
PONT
SOLEIL
CENTURY
PARAGON
PONT
SOLEIL
binnentelefoon.
Gym

VIP Restaurant

Gym

CENTURY PARAGON

Bouwjaar

2013

Lengte

Klimaat

141 m

Breedte

19,8 m

Aantal
kajuiten

200 - 408 passagiers
Deluxe kajuit: 28 m2
met balkon
Executive suite - 38 m2
met balkon

Het stroomgebied van de Jangtse heeft een warm en vochtig klimaat. De beste seizoenen om het land te bezoeken zijn de lente (van eind april tot juni) en de herfst
(september-oktober), de temperaturen zijn dan aangenaam, tussen 20°C en 28°C. Ze
maken het mogelijk de verzengende zomer-hitte en de temperaturen rond 0°C in de
winter te vermijden.
De temperaturen zijn grotendeels dezelfde in Peking, maar het klimaat is er niet
vochtig.

Presidentiële
suite

106 m2

Paviljoen

Chinees

De diensten aan boord
Het schip beschikt over twee restaurants, een
loungebar, een bibliotheek, een fitnessruimte,
een zonnedek met ligstoelen, een zwembad,
een bioscoop en een spa.

Excursies
• Excursies kunnen worden gewijzigd of omgekeerd in geval van technische vereisten,
culturele evenementen ...
• Het verkeer kan zeer druk zijn in Shanghai, Chongqing en Peking.
De meeste sites zijn enorm gezien de omvang van de bevolking, dus de toegang tot
de verschillende sites vereist een wandeling van 300 tot 500 m vanaf de busparkeerplaats.

Tijdsverschil
+ 6u in de zomer / + 7u in de winter.

VIP Restaurant

SOLEIL
PONT PONT
D’OBSERVATION

* Wisselkoers van januari 2018
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Deze cruisetocht wordt niet aanbevolen voor PERSONEN MET EEN
MOBILITEITSBEPERKING of met loopproblemen. Een goede fysieke
conditie is noodzakelijk.
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PAKKET “VERBLIJF AAN BOORD IN CHINA”

WANDELDEK

CabineSuite
Deluxe
Junior

Inbegrepen in dit pakket:

SuiteSuite
Junior
Présidentielle

• de internationale vluchten, de binnenlandse vluchten en de belastingen
(400 €/persoon voor de cruisetocht, en 50 € extra voor de uitbreiding - onder
voorbehoud van wijzigingen)
• de transfers
• de cruise naargelang de gekozen categorie van kajuit
• het verblijf in het hotel van 1ecategorie in een tweepersoonskamer
• het volpension
•d
 e drank bij alle maaltijden (1 mineraalwater of 1 frisdrank of 1 bier* + thee per
persoon)
• de in het programma vermelde bezoeken en excursies
• de diensten van Franstalige Chinese gidsen en van onze begeleider
• de haventaksen
• de bijstands-/repatriëringsverzekering (zie blz. 268)
•o
 m het u gemakkelijker te maken tijdens uw verblijf zijn de fooien voor het
personeel in het land van bestemming ten belope van 60 € incl. btw voor de
cruisetocht en 30 € voor de uitbreiding inbegrepen in onze prijzen. Ze worden
door ons bepaald rekening houdend met de lokale gewoonten en gebruiken
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Niet inbegrepen in dit pakket:

Cabine Deluxe
Cabine Deluxe
Cabine Deluxe
Cabine Deluxe
Junior suite

Executive suite

Presidentiële suite

* Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus met mate.

PONT INFÉRIEUR

Cabine Deluxe

• de niet vermelde drank
• de annulerings-/bagageverzekering (zie blz. 268)
• het visum voor China
• één CroisiEurope-begeleider voor minder dan 15 passagiers

Suite Exécutive

Suite Junior

Présidentielle
NietSuite
contractueel
plan

Cabine Deluxe

Suite Exécutive

Suite Junior

Suite Présidentielle

Cabine Deluxe

Suite Exécutive

Suite Junior

Suite Présidentielle
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Cabine Deluxe

Suite Exécutive

Suite Junior

Cabine Deluxe

Suite Exécutive

Suite Junior

Suite Présidentielle

Suite Présidentielle

Canada
MS JACQUES CARTIER COMFORT 5 ANKERS
Met zijn grootte en spitstechnologie doet het schip gemakkelijk de meeste havens aan en is het ideaal om te varen in
het hartje van eilanden, langs hoge oevers en de kust.

ACHTERDEK

EETZAAL

ACHTERDEK
ACHTERDEK

EETZAAL
EETZAAL

ACHTERDEK

EETZAAL

SAUNA
SAUNA
SAUNA
SAUNA

HOOFDDEK

2018

Lengte

55 m

Breedte

12,80 m

Kajuiten

68 passagiers

JACUZZI

SALON/BAR

JACUZZI
JACUZZI

SALON/BAR
SALON/BAR

JACUZZI

SALON/BAR

STUURHUISDEK

Kruissnelheid 10 knopen

KAJUIT CATEGORIE 3

Comfort
Alle hutten zijn buitenkajuiten met een tweepersoonsbed
of twee lage bedden, ontworpen met bergruimte,
badkamer met wastafel, eigen douche en toilet, kluis
en haardroger. Geregeld temperatuursysteem met
hoge energie-efficiëntie. Fris maar niet kil om het
comfort van de passagiers te garanderen. Geen TV
in de kajuiten. Niet-rokers schip.

Paviljoen

Canadees

Spanning

120V/60 Hertz
voorzie een adapter

De diensten
Een restaurant dat gezonde gerechten van hoge
kwaliteit aanbiedt met de nadruk op streekproducten
van de chef-kok. Een salon-bar, een groot zonnedek
met ligstoelen. De boot is uitgerust met Wi-Fi
(basispakket inbegrepen - daarboven mits supplement).
Activiteiten
Wellnessruimte (tegen betaling): sauna, jacuzzi en
massagekamer.
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TORONTO

GYM
GYM

GYM

BOVENDEK

Bouwjaar

GYM

BUITENSALON
OBSERVATIEDEK
TERRAS

BUITENSALON
BUITENSALON

TERRAS
TERRAS

BUITENSALON

TERRAS

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Categorie 4

Categorie 5

Categorie 6

Praktische info
Formaliteiten

Munteenheid-Wisselkoers

Voor Franse en Belgische passagiers: geldig paspoort
en ETA verplicht. De ETA is uitsluitend verkrijgbaar voor
de klant via de speciaal daarvoor bestemde website
(http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.
asp), reken op 7 CAD (tarief januari 2018).
Voor de andere nationaliteiten: raadpleeg de bevoegde autoriteiten (consulaat/ambassade).
Kinderen die met één ouder of een voogd reizen: het
kind moet zijn geboorteakte bij zich hebben evenals
een toestemmingsbrief, bij voorkeur geschreven in het
Frans of Engels, ondertekend door de ouder die het niet
vergezelt. De toestemmingsbrief moet de contactgegevens vermelden van de ouder die het kind niet vergezelt. Het is niet nodig om deze brief te laten certificeren.
Voeg een kopie van het trouwboekje bij (indien van
toepassing) en een kopie van de identiteitskaart of het
paspoort van de niet-vergezellende ouder, met diens
handtekening. Als de ouders gescheiden zijn en de
ouder die het kind vergezelt het volledige hoederecht
heeft, neem dan een kopie van het hoederechtvonnis
mee. Als een van de ouders overleden is, neem dan een
kopie van de overlijdensakte mee. Neem bij een adoptie
of voogdij een kopie van het vonnis mee.

De munteenheid is de Canadese dollar (CAD): 1 € = ong.
1,56382 CAD (wisselkoers van januari 2018).
Creditcards: Visa en MasterCard worden aanvaard. Er
kan geen geld gewisseld worden aan boord.

Gezondheid
Geen verplichte vaccins.

Klimaat
Met een overwegend vochtig continentaal klimaat is
Canada onderhevig aan aanzienlijke temperatuurverschillen tussen de seizoenen. Strenge sneeuwwinters
met temperaturen tot -20 °C in januari en warme
zomers met een thermometer die in augustus tot
30 °C kan klimmen.
Van juni tot oktober: milde tot warme temperaturen.
De avonden kunnen fris zijn.
In de herfst toont de natuur zijn prachtige kleuren.

• Excursies kunnen indien nodig worden gewijzigd of
omgekeerd.
• Alleen de kapitein kan de route van het schip om
veiligheids- of navigatieredenen wijzigen.
•
Bij aankopen of uitstapjes in Canada moet u de
belasting toevoegen aan de weergegeven prijzen,
want deze laatste zijn exclusief belastingen. In Quebec
bedragen de belastingen ongeveer 15%. Als u een
artikel van 100 CAD ziet, houd er dan rekening mee
dat u aan de kassa ongeveer 115 CAD moet betalen.
•
Vergeet in restaurants en bars niet dat u bij het
betalen naast de belasting ook de fooi (ongeveer 15%)
voor de ober moet toevoegen.
•
In Canada is roken op openbare plaatsen ten
strengste verboden.

Excursies

De excursies moeten voor vertrek worden gereserveerd.

Tijdsverschil
Quebec en Ontario: -6u.

Aanvullende informatie
•
Voor sommige excursies wordt een rubberboot
gebruikt: de Cheddar- en Bierroute, de
Niagarawatervallen en Niagara-on-the-Lake.
• De route, de tussenstops of de bezoeken kunnen
door de rederij en onze vertegenwoordigers ter
plaatse gewijzigd worden.

Deze cruise is niet aanbevolen voor PERSONEN
MET EEN MOBILITEITSBEPERKING, wij herinneren
u eraan dat er geen lift is op de boot. Een goede
fysieke conditie is noodzakelijk.

PAKKET “VERBLIJF AAN BOORD IN CANADA”
Inbegrepen in dit pakket:
• de internationale vluchten vanuit Brussel
• de transfers luchthaven/haven/luchthaven
• de luchthaventaks (350 € - tarief 2018)
• de cruise in volpension in de gekozen categorie van kajuit, van het diner van D1 tot
het ontbijtbuffet van D10
• de in het programma vermelde bezoeken aan de historische centra van Québec,
Montréal, Toronto en Kingston
• de drank (1 frisdrank of 1 glas wijn* of 1 bier* en thee of koffie per persoon en per
maaltijd aan boord)
• thee, koffie en mineraalwater naar believen tijdens de cruise
• om het u gemakkelijker te maken tijdens uw verblijf zijn de fooien voor het
personeel van het schip voor de cruise inbegrepen. Ze worden door ons bepaald
rekening houdend met de lokale gewoonten en gebruiken.

• de bijstands-/repatriëringsverzekering (zie blz. 268)
• de haventaksen
• de Canadese belastingen (GST en QST)

Niet inbegrepen in dit pakket:
• de optionele excursies die gereserveerd moeten worden voor vertrek
• de annulerings-/bagageverzekering (zie blz. 268)
• de verplichte ETA (zie de paragraaf formaliteiten)
• de fooien tijdens excursies, voorzie 3 CAD/pers. voor een halve dag en 5 CAD/pers.
voor een hele dag per gids en per chauffeur
* Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus met mate.
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De Chileense fjorden
MV STELLA 4 ANKERS
Dit schip is ontworpen om te varen in de fjorden aan het uiteinde van de wereld en is zeer comfortabel met zijn brede
poorten die uitzien op prachtige landschappen.
STELLA AUSTRALIS
DARWIN
DARWIN SALON

KAAP HOORN
SKY LOUNGE

Kajuit AAA 2 lage bedden

Kajuit AAA sup. 1 tweepersoonsbed

VUURLAND
YAMANA
LOUNGE

Kajuit AA 2 lage bedden

Kajuit AA sup. 1 tweepersoonsbed

MAGELLAAN

Kajuit A 2 lage bedden
of 1 tweepersoonsbed

Kajuit B sup. 2 lage bedden

PATAGONIË
RESTAURANT
PATAGONIË

Niet contractueel plan

KAJUIT

Comfort
De kajuiten zijn ruim (16 m2, en 20,5 m2 voor de bovenste
kajuiten) en zeer lichtrijk men hun grote schuifpui. Ze
beschikken over een tweepersoonsbed of twee bedden
die tegen elkaar kunnen worden geplaatst, een badkamer
met douche en toilet, een grote kleerkast, een kluis, een
haardroger en individuele verwarming. Er is een arts
aanwezig aan boord. Er is een satelliettelefoon beschikbaar.

RESTAURANT

Recreatie aan boord
Er worden presentaties aangeboden aan boord over de
inheemse fauna van elke plaats, de geografie, de glaciologie,
de etnografie en de geschiedenis van de streek door
specialisten in deze verschillende domeinen.
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KAAP HOORN

Bouwjaar

2010

Lengte

89 m

Breedte

14,60 m

Kajuiten

100 kajuiten en 210 passagiers

Diensten

1 restaurant, 1 bibliotheek, 2 lounges
en 1 observatieruimte, 1 winkeltje, 1 lift
en een sportzaaltje.

Praktische info
Formaliteiten
Voor Franse, Belgische en Zwitserse staatsburgers:
paspoort dat 6 maanden geldig is na de datum van
aankomst ter plaatse.
Voor de andere nationaliteiten: raadpleeg de bevoegde autoriteiten (consulaat/ambassade).
Bij aankomst op Chileens grondgebied overhandigen
de lokale autoriteiten een “Tarjeta Unica Migratoria”
(unieke immigratiekaart) die gedurende het gehele
verblijf moet worden bewaard en die bij het verlaten
van het land vereist zal zijn.

Gezondheid
Herhaling van de vaccinatie tegen difterie-tetanus-poliomyelitis (DT-Polio) is absoluut noodzakelijk.
Vaccinaties tegen hepatitis A, hepatitis B en tyfus worden aanbevolen.
Vaccinatie tegen gele koorts wordt aanbevolen, maar
is niet verplicht, vooral voor verplaatsingen in de toeristische zone van de Iguaçu watervallen (voor de passagiers die onze uitbreiding hebben geboekt).
Het is ook absoluut noodzakelijk om beschermende
maatregelen te nemen tegen muggen (sprays, crèmes,
elektrische diffusors, muskietennetten, bedekkende
kleding ...).
Raadpleeg uw huisarts voordat u vertrekt.

Munteenheid-Wisselkoers
Argentinië: 1€ = 25ARS* (Argentijnse peso - de wissel
koers is echter zeer wisselvallig)
Chili: 1€ = 750 CLP* (Chileense peso)
Uruguay: 1€ = 35UYU* (Uruguayaanse peso)
Brazilië: 1€ = 4BRL* (lokaal symbool real: R$)
Lokaal symbool: “$” (niet te verwarren met de afkorting
“US$” voor de Amerikaanse dollar)
Om over het lokale geld te beschikken, zijn er twee
oplossingen: geld wisselen of met een kaart afhalen aan

de geldautomaten. Om geld te wisselen, is het raadzaam om naar “officiële” wisselkantoren te gaan, die
“casas de cambio” worden genoemd. In de steden zijn
er veel geldautomaten. Het aantal kan beperkt zijn
buiten de grote agglomeraties. Wees vooruitziend. De
afhaallimieten liggen soms vrij laag, wat leidt tot meer
afhalingen en dus kosten.
De belangrijkste creditcards (Visa en Mastercard) kunnen in veel winkels worden gebruikt. Reischeques worden niet vaak aanvaard in Chili.
Aan boord van uw schip kunt u uw uitgaven betalen
met creditcards (Mastercard, Visa, American Express,
Diners), reischeques, Amerikaanse dollars, euro’s,
Chileense peso‘s en Argentijnse peso’s.

Klimaat
Zuid-Argentinië en Chili: Deze regio heeft een koud en
vochtig oceanisch klimaat met soms sterke windstoten.
Hij wordt vooral bezocht van oktober tot maart, tijdens
de zuidelijke zomer, omdat de dagen dan langer zijn en
de temperaturen milder (14 °C overdag). Deze tijd van
het jaar biedt ook mooie zonnige dagen en prachtig
licht. Zelfs tijdens de zuidelijke zomer kunnen er echter
zeer koude windstoten voorkomen. Daarom is het
beter om in elk seizoen goed uitgerust te zijn met
warme kleding.
In Buenos Aires: De Argentijnse hoofdstad heeft het
hele jaar door een zacht, gematigd vochtig klimaat. In
februari schommelt de temperatuur overdag tussen
20 °C en 30 °C. In oktober en november, tijdens de
zuidelijke lente, varieert de temperatuur overdag van
15 °C tot 25 °C.
In Montevideo: De hoofdstad van Uruguay en omgeving genieten het hele jaar door van een gematigd
klimaat met gemiddelde temperaturen van 21  °C tot
30 °C in de zomer (van oktober tot maart).
Aan de Iguazu watervallen: Het klimaat in de regio is
subtropisch en vochtig. Vanwege de lage hoogte zijn

de temperaturen in de zomer behoorlijk warm (van
oktober tot maart). In de warmste maanden, vooral in
februari, bereikt de maximumtemperatuur 33 °C, terwijl
de minimumtemperatuur rond 20 °C ligt.

Tijdsverschil
In Argentinië, in Chili en aan de Iguazu watervallen:
- 4u in de winter en - 5u in de zomer.
In Uruguay:
- 3u in februari, - 4u in november en
- 5u in oktober.

De Chileense fjorden
• De reder behoudt zich het recht voor om delen van
deze routes zonder voorafgaande kennisgeving te
wijzigen met het oog op het welzijn en de veiligheid
van passagiers, de bescherming van het milieu of
wegens een buitengewone omstandigheid, overmacht, die hem ertoe noopt om deze wijzigingen aan
te brengen. Om dezelfde redenen kan het vertrek of
de aankomst van de schepen worden gewijzigd.
• Het is onmogelijk om de observatie van vogels en
dieren te garanderen vanwege hun permanente verplaatsingen. Het vinden van zeezoogdieren kan soms
onzeker zijn, maar alles wordt in het werk gesteld om
u de rijkdom van de lokale fauna te laten ontdekken.

Excursies
• Excursies kunnen indien nodig worden gewijzigd of
omgekeerd.
* Wisselkoers van januari 2018.

Deze cruisetocht is niet aangeraden voor
PERSONEN MET EEN MOBILITEITSBEPERKING.
Een goede fysieke conditie is noodzakelijk.

PAKKET “VERBLIJF AAN BOORD IN CHILI”
Inbegrepen in dit pakket:
• de vluchten vermeld in het programma en de belastingen (485 €/persoon voor de
cruisetocht, en 90 € extra voor de uitbreiding - onder voorbehoud van wijzigingen).
• de transfers
• de cruise naargelang de gekozen categorie van kajuit
• het verblijf in het hotel van 1e categorie in een tweepersoonskamer
• het volpension
•d
 e dranken bij alle maaltijden: 1 fles water + 1 glas wijn of 1 biertje of 1 frisdrank
+ 1 thee of 1 koffie
•d
 e in het programma vermelde bezoeken en excursies
(behalve de optionele excursie)
• de diensten van lokale Franstalige gidsen en van onze begeleider
• de bijstands-/repatriëringsverzekering (zie blz. 268)

• om het u gemakkelijker te maken tijdens uw verblijf worden de fooien voor het
personeel in het land van bestemming ten belope van 60 €, tijdens de cruisetocht
en 50 € extra voor de uitbreiding door ons bepaald rekening houdend met de
lokale gewoonten en gebruiken
• de haventaksen

Niet inbegrepen in dit pakket:
• de niet vermelde dranken
• de optionele excursie
• de annulerings-/bagageverzekering (zie p. 268)
• één CroisiEurope-begeleider voor minder dan 15 passagiers
* Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus met mate.
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STRAATSBURG

KERST EN
NIEUWJAAR
KERSTMARKTEN
BLZ,

239

BLZ.

242

KERST
per cruise

NIEUWJAAR
per cruise
BLZ.
237

250

KERSTMARKTEN
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KERSTMARKTEN
PER CRUISE

Hoogtepunten
KERSTMARKTEN PER CRUISE AAN BOORD VAN ONZE PENICHES
4-DAAGSE / 3-NACHTEN CRUISE • REF. MAP_PP

EXCLUSIEVE AANBIEDING

Kerstsfeer in het hart van Parijs
DAG 1 l PARIJS

Inscheping om 18u in het bekken van Villette. Voor
stelling van de bemanning en welkomstdrankje. Diner
aan boord.

DAG 2 l PARIJS, het kanaal Saint-Martin en
zijn mythische locaties

‘s morgens varen we op het kanaal Saint-Martin.
De elegante bruggetjes, de negen sluizen en de
levendige oevers laten u de sfeer herbeleven van
het oude Parijs met retro charme, dat erg in de
mode is en voor een vleugje romantiek zorgt. ‘s
Namiddags verkennen we een ongewoon Parijs in
de overdekte passages die zorgen voor magische
en verrassende ontdekkingen in het hart van de

hoofdstad. Terugkeer aan boord. Cruise “Parijs by
night”(3) door de schitterend verlichte stad.

DAG 3 l Prestigieuze PARIJS

We ontdekken het prestigieuze Parijs, de Place Vendôme
en de wereldwijd bekende juwelenwinkels in de Rue de
la Paix, die zo fel begeerd is omwille van het prestige die
hij vertegenwoordigt. Dompel u onder in een Parijs dat
u zal verbazen door de schoonheid van het decor. In de
namiddag, transfer per bus naar één van de Kerstmarkten
in de hoofdstad. Terugkeer aan boord. Gala-avond.

DAG 4 l PARIJS

Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u in het
bekken van Villette. Einde van onze diensten.

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. FAN/NAF(1)

EXCLUSIEVE AANBIEDING

Santons en kersttradities
uit de Provence
DAG 1 l AVIGNON

Inschepen vanaf 18u. Onthaal en diner aan boord.
Avond in het thema van de Kersttradities.

DAG 2 l AVIGNON • TARASCON

Geleid bezoek van Avignon en aan de kerstmarkt.
Daarna bezoekt u de grote kerststal in de hal van
het stadhuis van Avignon en de markt van Les
Halles(2). Afvaart naar Tarascon. Avondanimatie in het
Kerstthema aan boord.

DAG 3 l TARASCON • ARLES

• Aan boord van onze boten, in
een gezellige sfeer, genieten van
kersttradities in het hart van de
hoofdstad, in de Provence en de
Elzas
REF. MAP

• Cruise op het kanaal Saint-Martin
• Geniet van een magische kerst
in de schitterende Franse
hoofdstad
• De kerstmarkt in Parijs
REF. FAN

• Avignon en haar sprookjesachtige
lichtjes
• De legendarische santons van
Paradou
• Aigues-Mortes, middeleeuwse stad
REF. PMN

• Leef, beleef en ontdek de unieke
sfeer van de Elzas
• De kerstmarkten van Éguisheim,
Obernai en Straatsburg
• De keldergeheimen van de
Hospices van Straatsburg
AAN BOORD

het miniatuurdorp van Santos. Avondanimatie in het
Kerstthema aan boord.

DAG 4 l ARLES • AIGUES-MORTES

Navigatie naar Aigues-Mortes. Vertrek per autocar
voor het geleid bezoek aan de stad. Daarna
degustatie van de echte fougasse van Aigues-Mortes.
Gala-avond.

DAG 5 l AIGUES-MORTES • Avignon

Ontbijtbuffet aan boord. Ontschepen om 9u. Transfer
autocar naar Avignon. Einde van onze diensten.

Bezoek aan een kaarsenfabriek(2). Cruise naar Arles.
Vertrek per autocar naar Paradou op ontdekking naar

EXCURSIES
INBEGREPEN
Prijs per persoon
Data 2018

REF. MAP_PP
November: 29
December: 3

4-DAAGSE / 3-NACHTEN CRUISE • REF. PMN_P1PP

De Kerstmarkten in de Elzas
Inscheping om 17u. Diner aan boord. Vrije avond.

DAG 2 l STRAATSBURG • De dorpen op de
wijnroute • STRAATSBURG

We varen naar de Europese instellingen. U komt langs
het prachtige park van de Orangerie ontworpen
door André Le Nôtre. Vertrek per bus naar Sélestat.
Halte bij het Broodhuis van de Elzas en ontdekking
van de vele culinaire tradities van de Elzas. Op weg
naar Eguisheim, dat opgenomen is in de lijst van de
“mooiste dorpen van Frankrijk” werd genomineerd
tot het favoriete dorp van de Fransen en u zeker zal
bekoren! In de namiddag rijden we naar Obernai.
De stad heeft alle charme van de Rijn-Renaissance
behouden. Ze is zeer bedrijvig in de kerstperiode.
Terugkeer aan boord.

Eenpersoonskajuit

535 €

774 €

535 €

774 €

585 €

845 €

REF. FAN/NAF(1)
December: 1ste • 5(1)

DAG 1 l STRAATSBURG

Dubbele
kajuit

DAG 3 l STRAATSBURG

We varen naar het historische centrum van de stad.
Vertrek te voet ter ontdekking van de hospices
van Straatsburg en de keldergeheimen. De oudste
wijn ter wereld wordt er ook als een kostbaar bezit
bewaard in een vat dat dateert van 1472. Bezoek aan
de kelder gevolgd door een wijnproeverij. Terugkeer
aan boord. Lunch tijdens het varen op een arm van
de Ill naar de overdekte bruggen. Vertrek te voet
voor een rondleiding door de hoofdstad van de Elzas
om de behouden wijken van La Petite France en de
kathedraal (buitenkant) te ontdekken. Vrije tijd op de
kerstmarkten van Straatsburg. Gala-avond.

DAG 4 l STRAATSBURG

Ontbijt tijdens het varen. Ontscheping om 9u. Einde
van onze diensten.
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REF. PMN_P1PP
December: 1ste • 4 • 7 • 10

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
Vind de details van de excursies aan
 einde van het hoofdstuk
het
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • de bezoeken volgens het programma.
REF. FAN : het transfert Aigues-Mortes/Avignon op D5.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266 • de dranken.
(1)	Vraag het gedetailleerde programma van de terugcruise,
ander programma.
(2)	Les Halles en Avignon : gesloten in de namiddag en op maandag. De kaarsenfabriek: gesloten op zaterdag en zondag.
(3) Afhankelijk van het waterpeil.

Hoogtepunten
COLMAR

4-DAAGSE / 3-NACHTEN • REF. MNO_PP

REF. MNO

Kerstmarkten in de Elzas
DAG 1 l STRAATSBURG
Inscheping om 18u. Avondmaal aan boord. Vrije
avond.

• De Elzas is dé bestemming
om de magie van de kerstmarkten
te ontdekken
• Straatsburg en zijn lichtjes

DAG 4 l STRAATSBURG
Ontbijtbuffet aan boord. Einde van onze diensten
om 9u.

DAG 2 l Colmar, de Wijnroute
Ontdekking van de Wijnroute met zijn pittoreske
dorpen die prachtig versierd zijn voor Kerstmis. In
het prachtige kader van het oude Colmar, nodigen
alle versierde straten u uit voor een ontdekkingstocht
in een droomwereld. Terugkeer naar Straatsburg.
Overnachting aan boord.

• Colmar, de sfeer van weleer
• De wijnroute met haar typische
dorpjes
REF. MNA

• De pottenbakkersroute,
een traditie uit de Elzas
• Het Royal Palace(1), de shows
van “Las Vegas” in de Elzas!

DAG 3 l STRAATSBURG
Bezoek van het oude Straatsburg en de kerstmarkten
met uw hostess. De ganse stad is versiert met
guirlandes en andere kerstversiering.

EXCURSIES
INBEGREPEN
Prijs per persoon
Data 2018
REF. MNO_PP

4-DAAGSE / 3-NACHTEN • REF. MNA_PP

De Pottenbakkersroute
en Spektakel in de Royal Palace
DAG 1 l STRAATSBURG
Onthaal om 18u. Diner aan boord. Vrije avond.
DAG 2 l De Pottenbakkersroute
Kirrwiller, show in het Royal Palace
Vertrek met de autocar naar de Pottenbakkersroute.
Bezoek aan Soufflenheim of aan Betschdorf,
Middagmaal met het Royal Palace in Kirrwiller(1),
gevolgd door een voorstelling in het theater Music
Hall. Overnachting aan boord.

DAG 3 l STRAATSBURG
Bezoek aan Straatsburg en de kerstmarkt. Vrije
namiddag. Heel de stad en voornamelijk de straten
en de winkels zijn versierd met kerstslingers en
kerstdecoratie. Overnachting aan boord.
DAG 4 l STRAATSBURG
Ontbijtbuffet aan boord. Einde van onze diensten
om 9u.

November: 25 • 26 • 27
December: 1ste • 2 • 3 • 6 • 7
9 • 10 • 10 • 12 • 12 • 15
REF. MNA_PP
November: 27
December: 2 • 3 • 3 • 4
5 • 9 • 9 • 10 • 12 • 18

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

345 €

409 €

Eenpersoonskajuit

495 €

614 €

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

395 €

455 €

Eenpersoonskajuit

560 €

674 €

60 €
80 €
80 €

80 €
100 €
100 €

Optie
Tussendek
Bovendek
Suite

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
Vind de details van de excursies aan
 einde van het hoofdstuk
het
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • het verblijf in halfpension vanaf het avondmaal van de D1 tot het ontbijt van de D4 • de diensten aan
de haven • het middagmaal op D2 en D3 • de bezoeken
volgens het programma. REF. MNA : de show in het Royal
Palace in Kirrwiller.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266 • de dranken.
(1)	Lunch met spektakel in het Royal Palace in Kirrwiller, alleen
geldig op dinsdag, woensdag en donderdag. Andere data, op
aanvraag.

SHOW IN ROYAL PALACE
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KERSTMARKTEN

Hoogtepunten
• Authentieke kerstmarkten
in de Elzas en het Zwarte Woud
REF. MNC

STRASBOURG

• De kerstmarkt van Freiburg,
een van de mooiste van Duitsland
• Betoverende kerstsfeer
in de oude stad van Colmar
• Kerstsfeer en tradities in de Elzas,
een echt openluchtmuseum
REF. MVI

4-DAAGSE / 3-NACHTEN CRUISE • REF. MNC_PP

Kerstmarkten van Elzas
en het Zwarte Woud
DAG 1 l STRAATSBURG
Inscheping om 18u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstdrankje. Diner en animatieavond.

DAG 3 l ALT-BREISACH • Colmar
Het Ecomusée van Elzas • ALT-BREISACH
Vertrek met onze hostess naar Ungersheim.
Bezoek aan een openlucht museum. Lunch in een
restaurant. Daarna, varen we naar Colmar. Bezoek
aan de kerstmarkt. In het prachtige kader van het
oude Colmar met zijn versierde straten waant u

Kirrwiller
Soufflenheim

(3)

STRAATSBURG

FRANKRIJK

DAG 2 l STRAATSBURG • ALT-BREISACH
Freiburg • ALT-BREISACH
‘s Morgens varen we. Aankomst in Alt-Breisach
op het einde van de ochtend. Lunch aan boord.
Bezoek aan de kerstmarkt van Freiburg. U wordt
in de kerstsfeer ondergedompeld dankzij een
feeërieke ruimte ingericht in het teken van
het kerstfeest. Terugkeer naar Alt-Breisach in
kerstsfeer. Animatieavond.

• Een prachtige cruise langs de Donau
die cultuur en de magie van advent
combineert

Betschdorf

RIJN

EXCURSIES
INBEGREPEN(4)

Colmar

Prijs per persoon

ALT-BREISACH

Data 2018
REF. MNC_PP

Freiburg
Ungersheim

4 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

DUITSLAND

MULHOUSE

419 €

December: 3 • 6 • 9 • 13
REF. MVI

zich in een droomwereld. Terugkeer aan boord.
Animatieavond.
‘s Nachts varen we naar Straatsburg.
DAG 4 l STRAATSBURG
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

604 €

5 ANKERS
Haven/
haven (2)

Met
transport (1)

Dubbele kajuit

639 €

December: 2 • 10 • 14

719 €

Eenpersoonskajuit

Optie
Tussendek
Bovendek

938 €

1018 €

REF. MNC

REF. MVI

75 €
95 €

110 €
135 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. MVI/MVI_PP(2)

EXCURSIEPAKKET

De grote hoofdsteden langs de Donau
DAG 1 l Straatsburg • WENEN
Afspraak (1) ‘s morgens vroeg in Straatsburg.
Transfer(1) per autocar naar Oostenrijk. Vrije lunch.
Inschepen om 18u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstdrankje in het salon. Avondmaal aan
boord met “Oostenrijks thema”.
DAG 2 l WENEN • BOEDAPEST
In de voormiddag facultatief bezoek aan Wenen.
Bezoek de kerstmarkt voor het stadhuis. In de
namiddag varen we naar Boedapest.

REF. MVI

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

69 €

97€

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.

WENEN

REPUBLIEK
SLOWAKIJE
BRATISLAVA

DONAU
BOEDAPEST

OOSTENRIJK

DAG 3 l BOEDAPEST
Facultatieve rondleiding in Boedapest. Ontdek de
kerstmarkt. Animatieavond.
DAG 4 l BRATISLAVA
We varen in de voormiddag. Aankomst in
Bratislava. Facultatief geleid bezoek. Ontdek de
Kerstmarkt. Gala-avond. Vertrek van de cruise ‘s
nachts naar Wenen.
DAG 5 l WENEN • Straatsburg
Aankomst vroeg in de ochtend. Ontbijtbuffet aan
boord. Ontscheping om 9u. Transfer(1) per autocar
naar Straatsburg. Vrije lunch. Aankomst in de
avond. Einde van onze diensten.
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HONGARIJE

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • REF. MNC : de cruise in volpension vanaf het
avondmaal van de D1 tot het ontbijt van de D4 • de bezoeken
volgens het programma • de lunch op D2 (aan boord) en D3
(in een restaurant).
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266 • de dranken.
(1)	Formule met vervoer gegarandeerd voor een minimum van
25 mensen.
(2) Formule haven/haven, inscheping in Wenen om 18u D1 en
ontscheping in Wenen om 9u D5. Rechtstreekse vlucht mogelijk met Brussels Airlines, gelieve ons te contacteren.
(3)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.
(4) Betreft enkel de cruise met ref. MNC.

KERST PER
CRUISE

242
STRAATSBURG

KERST

PER CRUISE

Hoogtepunten
COLMAR

3-DAAGSE / 2-NACHTEN CRUISE • REF. NOY_PP

• Kerstvakantie voor een
uitzonderlijke avond
• Ontdekking van de kerstmarkt
van Straatsburg
RÉF. NOY

Kerstmis op de Rijn

• Colmar(1), de kerstmarkt in het hart
van de oude stad
RÉF. NOW

23 december l STRAATSBURG
Inscheping om 15u. Ontdekking van de kerst
markten van Straatsburg. Welkomstdrankje en
voorstelling van de bemanning. Thema-avond
over de kerstverhalen.

BOPPARD
MAINZ
RÜDESHEIM

24 december l ALT-BREISACH
Facultatieve excursie naar Colmar of vrije bezoek,
te voet aan Alt-Breisach. Terugkeer aan boord en
afspraak voor het kerstavonddiner en voor een
familiefeest rond de kerstboom. Nachtmis(2-3).

• Rüdesheim(1), wijnstad, haar
beroemde “Drosselgasse”
en het museum van mechanische
muziekinstrumenten
• Mainz en haar schilderachtige
historische centrum
(4)

ALL IN
aan boord

25 december l STRAATSBURG
Ontbijtbuffet aan boord. Cruise naar Straatsburg.
Lunch. Aankomst tussen 15u en 16u. Ontscheping.
Einde van onze diensten.

FRANKRIJK

RIJN

Prijs per persoon
STRAATSBURG

DUITSLAND

Mogelijkheid tot een extra nacht aan boord. Een
formule in half pension, incl. met diner, de overnachting
en het ontbijt.

Data 2018
REF. NOY_PP

4 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

375 €

December: 23
ALT-BREISACH

4-DAAGSE / 3-NACHTEN CRUISE • REF. NOW_PP

Kerst in de romantische
Rijnvallei

Toeslag eenpersoonskajuit GRATIS

REF. NOW_PP

4 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

December: 23

609 €

Toeslag eenpersoonskajuit GRATIS

Optie

REF. NOY

REF. NOW

Suite

60 €
65 €
-

95 €
95 €

Extra half pension
aan boord

97€

-

Tussendek

23 december l STRAATSBURG
Inscheping om 15u. Bezoek aan de kerstmarkt
van Straatsburg. Welkomstdrankje en voorstelling
van de bemanning. Thema-avond over de
kerstverhalen.

25 december l BOPPARD • MAINZ
Vaart tijdens de ochtend en kerstlunch aan boord.
Aankomst in Mainz. Bezoek het historisch centrum
en de zeer mooie kathedraal in het gezelschap van
onze hostess. Cruise naar Straatsburg. Gala-avond.

24 december l RÜDESHEIM • BOPPARD
Facultatief bezoek aan het muziekmuseum of vrije
tijd in Rüdesheim. ‘s Avonds afspraak in de eetzaal
voor het kerstavonddiner en voor een familiefeest
rond de prachtige kerstboom. Nachtmis in
Boppard(2-3).

26 december l STRAATSBURG
Ontbijtbuffet aan boord. ‘s Morgens varen we.
Lunch. Aankomst in Straatsburg. Ontscheping
tussen 15u en 16u. Einde van onze diensten.

Bovendek

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
Vind de details van de excursies aan
 einde van het hoofdstuk
het
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • het Kerstcadeau • Kerstavond met haar
aperitief en wijn.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266 • de transfer
met autocar(2).
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Mogelijkheid van transfer: 18 € per persoon, reserveren en
betalen aan boord. De transfer wordt enkel voorgesteld als
het schip niet aangemeerd is in de buurt van de gebedsplaats.
(3)	
De middernachtmis verloopt in het Duits. De plaats kan
veranderen daar het afhankelijk is van de beschikbare
plaatsen.
(4)	
Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te
bevestigen op basis van de datum van uw cruise.

BOPPARD
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Hoogtepunten
KEULEN

• De vallei van de Romantische Rijn
en de Lorelei-rots
• De kerstmarkten van Straatsburg
REF. NOB

• Keulen(1), een van de oudste
steden van Duitsland
• Volendam(1): typisch Hollands
stadje en Zaanse Schans met haar
traditionele houten huisjes
• Amsterdam(1), “de stad met
honderd grachten”

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. NOL_PP

Romantische Kerst
in het land van de Lorelei

REF. NOL

22 december l STRAATSBURG
Inscheping om 15u. Bezoek aan de kerstmarkten
van Straatsburg. Welkomstdrankje en voorstelling
van de bemanning. Avondmaal. Thema-avond
over de kerstverhalen.
23 december l BRAUBACH
Rijnvallei, Lorelei-rots
‘s Morgens varen we. Geleid bezoek aan het
kasteel van Marksburg in Braubach. Thema-avond
over de kerstliedjes.

25 december l SPEYER • STRAATSBURG
Afvaart richting Straatsburg. Wij varen op de wilde
Rijn. Vaart tijdens de namiddag. Gala-avond.

• Braubach en het kasteel
van Marksburg

26 december l STRAATSBURG
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

ALL IN
aan boord

24 december l RÜDESHEIM
SPEYER of WORMS
Facultatief b ezoek aan het me chanische
muziekinstrumentenmuseum, of vrije tijd. Vaart
tijdens de namiddag. Kerstavonddiner en een
familiefeest rond de prachtige kerstboom.
Nachtmis in Speyer of in Worms(2).

Prijs per persoon
Data 2018
REF. NOL_PP

5 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

NEDERLAND

779 €

December: 22
AMSTERDAM

Toeslag eenpersoonskajuit GRATIS

REF. NOB/NOB_PP

RIJN

4 ANKERS
Haven/
haven (4)

DUITSLAND

765 €

December: 23

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. NOB/NOB_PP

Braubach

Kerst in Nederland
en op de Rijn

RÜDESHEIM
WORMS

FRANKRIJK

RIJN

Optie
Tussendek

REF.
NOL_PP

REF. NOB

110 €
135 €

95 €
110 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET

STRAATSBURG

REF. NOB
AMSTERDAM

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

24 december l De romantische Rijnvallei
KEULEN
‘s Morgens varen we. Facultatief bezoek aan
Keulen of vrije tijd. Kerstavonddiner. Nachtmis in
Keulen(2). ‘s Nachts vertrekken we.

809 €

Toeslag eenpersoonskajuit GRATIS

Bovendek
SPEYER

Met
transfer (3)

Dubbele kajuit
Eenpersoonskajuit

KEULEN

23 december l STRAATSBURG
Inscheping om 15u. Bezoek aan de kerstmarkten
van Straatsburg. Welkomstdrankje en voorstelling
van de bemanning. Avondmaal. Thema-avond
over de kerstverhalen.

(5)

Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

86 €

123 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • het Kerstcadeau • Kerstavond met haar
aperitief en wijn. REF. NOL : de excursie van het Kasteel van
Marksburg. REF. NOB : de transfer(3) met autocar Amsterdam/
Straatsburg.

25 december l KEULEN • AMSTERDAM
Door de dag varen we. Gala-avond.

Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.

26 december l AMSTERDAM
Facultatieve excursie naar Volendam en Zaanse
Schans. Vrije tijd of facultatief bezoek aan
Amsterdam.

(1)	Facultatieve excursies.
(2)	
De middernachtmis verloopt in het Duits. De plaats kan
veranderen daar het afhankelijk is van de beschikbare
plaatsen. Mogelijkheid van transfer: 18 € per persoon,
reserveren en betalen aan boord. De transfer wordt enkel
voorgesteld als het schip niet aangemeerd is in de buurt van
de gebedsplaats.
(3)	Formule met autocar geldig vanaf 25 personen : transfer
Amsterdam/Straatsburg D5.
(4) Formule haven/haven : inscheping in Straatsburg D1 om 15u
en ontscheping in Amsterdam D5 om 9u.
(5) 
Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te
bevestigen op basis van de datum van uw cruise.

27 december l AMSTERDAM • Straatsburg
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Vertrek met autocar(3) naar Straatsburg. Vrije lunch.
Aankomst vroeg avond in Straatsburg. Einde van
onze diensten.
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KERST
NOËL

PER
CRUISE
EN
CROISIÈRE

Hoogtepunten
• De magie van Kerstmis op de Seine
PARIJS

• Kasteel van Martainville(1),
museum van Normandische
tradities en kunsten
• Rouen(1), oude hoofdstad
van Normandië en stad met
honderd klokkentorens

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. NPA_PP

Kerst in de vallei van de Seine
23 december l PARIJS
Inscheping om 17u . Welkomstdrankje en
voorstelling van de bemanning.
24 december l LES ANDELYS • ROUEN
‘s Voormiddags varen op de Seine. Aankomst in
Les Andelys. Facultatieve bezoek aan het kasteel
van Martainville. Feestdiner. Middernachtmis in
Rouen(2).

ALL IN
aan boord

DUCLAIR
Honfleur

ROUEN

Prijs per persoon
Datum 2018
REF. NPA_PP

LES ANDELYS

SEINE

25 december l ROUEN • DUCLAIR
Honfleur (3) • ROUEN
Cruise naar Duclair. Geleid bezoek aan Honfleur.
Kerstlunch. ‘s Namiddags varen op de Seine naar
Rouen.
26 december l ROUEN
Facultatief geleid bezoek aan Rouen. Maak gebruik
van deze namiddag varen om de landschappen te
bewonderen of deel te nemen aan de animaties
aan boord. Gala-avond. ‘s Nachts varen we.

INBEGREPEN IN HET PROGRAMMA:
• Rondleiding door Honfleur,
een charmant maritiem stadje

4 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

PARIJS

779 €

December: 23
Toeslag eenpersoonskajuit GRATIS

Optie

110 €
110 €

Bovendek

27 december l PARIJS
‘s Morgens aankomst in Parijs. Ontbijtbuffet aan
boord. Ontscheping om 9u. Einde van onze
diensten.

Suite
Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET

4-DAAGSE / 3-NACHTEN CRUISE • REF. PAM_NOPP

Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

EXCLUSIEF AANBOD

Een prestigieuze kerst in Parijs
en cruise op de kanaal Saint-Martin
aan boord van het schip “RAYMONDE”

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

58 €

81€

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • de excursie in Honfleur • het Kerstcadeau •
kerstavond met haar aperitief en wijn.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.

van 23 tot 26 december 2018
PARIJS • ZIJN MYTHISCHE LOCATIES • DE OVERDEKTE
PASSAGES VAN DE WIJKEN VAN HET OUDE PARIJS
Geniet van de magie van Kerstmis in de schitterende
Franse hoofdstad die voor de gelegenheid in zijn
mooiste kleedje gestoken is. De boot is aangemeerd in
het hart van Parijs.
VOLPENSION EN RONDLEIDINGEN INBEGREPEN:
• Panoramische rondrit in de hoofdstad en bezoek aan
de overdekte passages waarvan de charme intact is
gebleven
• Bezoek aan de beroemde wijk Saint-Germain-desPrés, met een rijk verleden, waar geschiedenis en
creatie de essentie uitmaken van deze mythische plek
Prijs per persoon: vanaf 619 €

PARIJS, WINKELCENTRUM
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(1)	Facultatieve excursies.
(2)	
De plaats kan veranderen daar het afhankelijk is van de
beschikbare plaatsen. Mogelijkheid van transfer: 18 € per
persoon, reserveren en betalen aan boord. De transfer wordt
enkel voorgesteld als het schip niet aangemeerd is in de buurt
van de gebedsplaats.
(3) Excursie per autocar vertrek Duclair.

Hoogtepunten
BORDEAUX

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. BON_PP

Kerst in de Gironde en de Garonne
23 december l BORDEAUX • PAUILLAC (2)
Inscheping om 18u . Welkomstdrankje en
voorstelling van de bemanning. Afvaart naar
Pauillac.
24 december l PAUILLAC (2) • De Médoc
BLAYE • BORDEAUX
Facultatieve excursie: “Ontdekking van de Médoc”
(reservatie uitsluitend vóór vertrek - met uw
reisbureau). Terugkeer aan boord. Cruise naar
Blaye. Facultatieve excursie : Blaye en de route de
la corniche. Terugkeer aan boord. Afvaart van de
cruise richting Bordeaux. Afspraak in de eetzaal
voor een gezellig kerstdiner rond de fonkelende
kerstboom. Nachtmis in Bordeaux(3).
25 december l BORDEAUX • LIBOURNE(2)
‘s Morgens varen we naar Libourne. Geanimeerd
namiddag aan boord. Gala-avond.

• Kerstmis in de streek van de
Grands Crus van Bordeaux
• De Médoc(1)
met haar prestigieuze kastelen
• Saint-Émilion(1),
een buitengewoon erfgoed
• Bordeaux(1) by night

‘s Namiddags varen we. Facultatief geleid bezoek
aan het verlichte Bordeaux naar de diner.
27 december l BORDEAUX
Ontbijtbuffet aan boord Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon
Datum 2018

4 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

REF. BON_PP

719 €

December: 23
Toeslag eenpersoonskajuit GRATIS

Optie
PAUILLAC

BLAYE
LIBOURNE
Saint-Émilion
BORDEAUX

26 december l LIBOURNE(2)
Saint-Émilion • BORDEAUX
Facultatieve uitstap naar Saint-Émilion. Vervolgens
vertrekt u naar een wijnlandgoed waar de
eigenaar u met genoegen vertelt over alle fases
in de productie van de wijn in Saint-Émilion.

Bovendek

110 €

Suite

110 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren

DORDOGNE

EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

GARONNE
KLASSIEKE pakket
volgens het programma

181€

253 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • het Kerstcadeau • Kerstavond met haar
aperitief en wijn.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1)	Facultatieve excursies.
(2)	Afhankelijk van de beschikbaarheid van de aanmeerhaven,
kan de stop in Libourne vervangen worden door die van
Bourg en die van Pauillac door Cussac-Fort-Médoc.
(3)	
De plaats kan veranderen daar het afhankelijk is van de
beschikbare plaatsen. Mogelijkheid van transfer: 18 € per
persoon, reserveren en betalen aan boord. De transfer wordt
enkel voorgesteld als het schip niet aangemeerd is in de buurt
van de gebedsplaats.
Deze cruise is afhankelijk van de getijden en de aankomsturen
op de aanlegplaatsen kunnen wijzigen.

BORDEAUX, SINT-ANDRE KATHEDRAAL
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KERST

PER CRUISE

Hoogtepunten
REF. LVA

LYON

REF. NLO

4-DAAGSE / 3-NACHTEN CRUISE • REF. LVA_PP

• Exclusief bij CroisiEurope, de
magie van Kerstmis aan de Loire
• Nantes(1), historische hoofdstad
van Bretagne

Provençaalse kerst en
de vallei van de Rhône
22 december l LYON
Inscheping om 18u . Welkomstdrankje en
voorstelling van de bemanning. Diner en cruise
van Lyon “by night”.

INBEGREPEN
• Renaissancekasteel van Azay-leRideau en kasteel van Chinon

LYON

ALL IN
aan boord

RHÔNE

23 december l LYON • VIVIERS
In de voormiddag varen we. In de namiddag,
facultatieve rondleiding in Viviers. Daarna vervolgen
naar Montélimar. Een entertainend bezoek aan de
oude, ambachtelijke nougatfabriek en met een
lekkere degustatie achteraf. Gala-avond.

Montélimar
VIVIERS

Prijs per persoon
Data 2018
REF. LVA_PP

AVIGNON

24 december l VIVIERS • AVIGNON
In de voormiddag varen we naar Avignon. In de
namiddag, facultatief geleid bezoek aan Avignon.
Bezoek aan het Palais des Papes, het belangrijkste
monument van het erfgoed van Avignon.
Kerstavond. Middernachtmis(2) in Avignon.
25 december l AVIGNON
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 10u.
Einde van onze diensten.

• De betoverende kerstsfeer
aan de Rhône
• Lyon(1), de lichtstad
• De nougat van Montélimar(1)

5 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

635 €

December: 22
Toeslag eenpersoonskajuit GRATIS

Transfer(4) autocar
Avignon tot Lyon D4

60 €

REF. NLO_PP
Mogelijkheid tot een extra nacht aan boord. Een
formule in half pension, incl. met diner, de overnachting
en het ontbijt.

5 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

875 €

December: 22
Toeslag eenpersoonskajuit GRATIS

Optie

REF. LVA_PP REF. NLO_PP

Suite

115 €
115 €

239 €
-

Extra half pension
aan boord

97€

-

Bovendek

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. NLO_PP

Kerstmis op de Loire, de koninklijke rivier

EXCURSIEPAKKET

22 december l NANTES
Inscheping om 18u. Welkomstdrink en voorstelling
van de bemanning.
23 december l NANTES • SAINT-NAZAIRE
Facultatieve geleid bezoek aan Nantes (verplicht
vooraf te reserveren bij uw reisagentschap) en
aan het kasteel van de hertogen van Bretagne.
‘s Namiddags optionele excursie naar Saint-Nazaire,
een zeestad (reservatie vereist voorafgaand
aan vertrek via uw reisagentschap. Een geldige
identiteitskaart zal gevraagd worden van iedere
deelnemer om toegang te verkrijgen tot de site).
Terugkeer aan boord te Saint-Nazaire voor het diner.
Thema-avond “Kerstverhalen”.
24 december l SAINT-NAZAIRE • ANCENIS
Vertrek optionele excursie voor de route van de
Muscadet. Oudejaarsdiner. De Middernachtsmis
wordt gevierd te Ancenis(2).
25 december l ANCENIS • BOUCHEMAINE(3)
Angers
Vertrek per cruiseschip richting Bouchemaine.
Facultatief bezoek aan Angers. Animatieavond.

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren

Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

SAINT-NAZAIRE

ANCENIS Angers
BOUCHEMAINE

NANTES

LOIRE

Kasteel
van Chinon

Kasteel van
Azay-le-Rideau

KLASSIEKE pakket
volgens het programma
REF. LVA_PP
REF. NLO_PP

63 €
185 €

88 €
261€

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • het Kerstcadeau • Kerstavond met haar
aperitief en wijn. REF. NLO_PP : de dagexcursie van de Kastelen van de Loire.

26 december l BOUCHEMAINE (3)
De kastelen van de Loire • NANTES
Dagexcursie naar de kastelen van de Loire. Vertrek
per bus richting het kasteel van Azay-le-Rideau.
Na het middagmaal bezoekt u het Kasteel van
Chinon. Wijndegustatie. Gala-avond.
27 december l NANTES
Ontbijtbuffet aan boord. Ontschepen om 9u. Einde
van onze diensten.
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Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266. REF. NLO_PP :
de dranken tijdens de lunch op D5.
(1)	Facultatieve excursies.
(2)	
De plaats kan veranderen daar het afhankelijk is van de
beschikbare plaatsen. Mogelijkheid van transfer: 18 € per
persoon, reserveren en betalen aan boord. De transfer wordt
enkel voorgesteld als het schip niet aangemeerd is in de buurt
van de gebedsplaats.
(3)	De stop in Bouchemaine misschien vervangen worden door
die van Chalonnes-sur-Loire.
(4) Onze transfers zijn gegarandeerd mits min 25 passagiers.
REF. NLO : Deze cruise is afhankelijk van de getijden en de aankomsturen op de aanlegplaatsen kunnen wijzigen.

Hoogtepunten
• Echt kleuren- en geurenfestival
REF. NVI

WENEN

• Hartelijke kerst in drie
symbolische hoofdsteden
• Wenen(1) en haar kerstmarkt
• Boedapest(1) parel langs de Donau

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. NVI/NVI_PP

Kerst in de grote hoofdsteden
van de Donau
22 december l Straatsburg • WENEN
Afspraak (3) ‘s morgens vroeg in Straatsburg.
Transfer (3) per autocar naar Oostenrijk. Vrije
middagmaal. Inscheping om 18u in Wenen.
Voorstelling van de bemanning, welkomstdrankje.
Avondmaal aan boord met “Oostenrijks” thema.
23 december l WENEN
Facultatief bezoek aan het kasteel van Schönbrunn.
In de namiddag, facultatieve bezoek aan Wenen
en aan het kerstmarkt.

REF. BMD

• Afsluitingsconcert van Johann
Sebastian Bach, in de Onze-LieveVrouwekerk van Dresden
• Ontdekking van de oudste
kerstmarkten van Duitsland

26 december l BRATISLAVA
‘s Morgens navigatie naar Bratislava. Facultatieve
rondleiding in Bratislava. Gala-avond. ‘s Nachts
varen we naar Wenen.

ALL IN
AAN boord

27 december l WENEN • Straatsburg
Aankomst vroeg in de ochtend. Ontbijtbuffet aan
boord. Ontscheping om 9u. Transfer(3) per autocar
naar Straatsburg. Vrije lunch. Aankomst in de
avond. Einde van onze diensten.

24 december l WENEN • BOEDAPEST
We varen deze dag naar Boedapest. Kerstdiner.
Nachtmis in Boedapest(2).

Data 2018
REF. NVI/NVI_PP

REPUBLIEK
SLOWAKIJE

WENEN

25 december l BOEDAPEST
Facultatief geleid bezoek aan Boedapest. Vrije
namiddag. We varen naar Bratislava. Diner in
“Hongaars” thema.

Prijs per persoon

1119 €

December: 22

BRATISLAVA

1199 €

Toeslag eenpersoonskajuit GRATIS

DONAU
BOEDAPEST

OOSTENRIJK

5 ANKERS
Haven/
Met
haven (4) transport(3)
Dubbele kajuit
Eenpersoonskajuit

REF. BMD_PP

5 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

HONGARIJE

1029 €

December: 20
Toeslag eenpersoonskajuit GRATIS

OptieSEA
BALTIC
Tussendek
Bovendek

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. BMD_PP

NORTH SEA

Kerstmis op de Elbe
van Berlijn naar Dresden
20 december l BERLIJN TEGEL
Inscheping om 18u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstdrankje.

REF. NVI

REF. BMD_PP

120 €
160 €

239 €

Transfer(5) autocar van Dresden
tot Berlijn D7
Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren

BERLIJN

ELBE
MAAGDENBURG

DUITSLAND

EXCURSIEPAKKET

POLOGNE

WITTENBERG
MEISSEN

Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

DRESDEN

21 december l BERLIJN TEGEL
Facultatieve panoramische rondrit in Berlijn met
een overzicht van de belangrijkste monumenten,
gevolgd door een bezoek aan de kerstmarkt van
RÉP. TCHÈQUE
24 december l MEISSEN • DRESDEN
Berlijn. In de namiddag, facultatief bezoek aan het
Facultatief geleid bezoek aan Meissen. Daarna
kasteel Cecilienhof.
FRANCE
ontdekking van de prachtige kerstmarkt. In de
AUTRICHE
namiddag, cruise naar Dresden. Kerstmis
te
22 december l MAAGDENBURG
Dresden (2).
Ochtendlijke vaartocht. In de namiddag, facultatief
geleid bezoek aan Maagdenburg. Vrije tijd op de
25 december
SUISSEl DRESDEN
kerstmarkt. Terugkeer aan boord.
Zij die dit wensen kunnen de viering in de OnzeLieve-Vrouwekerk bijwonen. In de namiddag
23 december l WITTENBERG
facultatief geleid bezoek aan Dresden. ‘s Avonds,
Facultatief geleid bezoek aan de oude historische
afsluitconcert van Johann Sebastian Bach in de
stad van Wittenberg. In de namiddag, cruise naar
Onze-Lieve-Vrouwekerk.
Meissen. Gala-avond. Nachtelijke vaartocht.

REF. NVI
REF. BMD_PP

AT

IC

157€
351€

SLOVAQUIE

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • het Kerstcadeau • Kerstavond met haar
aperitief en wijn. REF. BMD_PP : het afsluitingsconcert in de
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Dresden.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1)	Facultatieve excursies.
(2)	De middernachtmis is in het Hongaars (Ref. NVI_PP) of in
het Duits (Ref. BMD_PP). De plaats kan veranderen daar het
afhankelijk is van de beschikbare plaatsen. Mogelijkheid van
transfer: 18 € per persoon, reserveren en betalen aan boord.
De transfer wordt enkel voorgesteld als het schip niet aangemeerd is in de buurt van de gebedsplaats.
(3) Onze transfers zijn gegarandeerd mits min 25 passagiers.
(4) Formule haven/haven, inscheping en Wenen D1 om 18u en
ontscheping en Wenen D6 om 9u. Rechtstreekse vlucht mogelijk met Brussels Airlines, gelieve ons te contacteren.
(5)	De transfer is gegarandeerd vanaf minimum 25 personen. Indien minder personen, privé-transfer, gelieve ons te raadplegen.

26 december l DRESDEN
Ontbijtbuffet aan boord. Ontschepen om 9u. Einde
AD
van onze diensten.

RI

112 €
250 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.

NTIC OCEAN
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55 €

S

B

KERST
NOËL

PER
CRUISE
EN
CROISIÈRE

Hoogtepunten
VENETIË, CANAL GRANDE

• Romantische kerst in Venetië
• Padua(1), kunst- en pelgrimsstad
• De eilanden van de lagune(1),
Murano en Burano
• Het Dogenpaleis en het
San Marcoplein(1)

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. NOV_PP

Kerst in de lagune van Venetië
22 december l VENETIË
Inscheping om 18u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstdrank.
23 december l VENETIË
CHIOGGIA (of omgeving) • VENETIË
We varen naar Chioggia. Vrije tijd in de stad. In de
namiddag, facultatieve excursie aan Padua. Dit is
één van de belangrijkste kunststeden van Italië.
Terugkeer aan Venetië. Vrije avond.

REF. NOV

REF. NAD

25 december l VENETIË
Vrije dag in Venetië. Gala-avond.
26 december l VENETIË
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

• Sevilla(1) lichtgevende zijn
prestigieuze verleden
• Cádiz(1), een van de oudste steden
van Europa

VENETIË
Murano
Burano

Padua

24 december l VENETIË • Burano • Murano
VENETIË
Vertrek voor de facultatieve uitstap per privéboot naar de eilanden van de lagune: Burano
en Murano of vrije tijd in Venetië. Namiddag
gewijd aan het facultatief geleid bezoek aan het
Dogenpaleis en het San Marco-plein. Avondmaal.
Middernachtmis in Venetië(2).

Prijs per persoon
Data 2018
REF. NOV_PP

CHIOGGIA

PO

4 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

739 €

December: 22
Toeslag eenpersoonskajuit GRATIS

ITALIË

REF. NAD_PP

5 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

685 €

December: 22

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. NAD_PP

Toeslag eenpersoonskajuit GRATIS

Andalusische Kerst: de Guadalquivir
en de baai van Cádiz

Optie

22 december l SEVILLA
Inscheping om 17u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstdrankje.

REF. NOV_PP REF. NAD_PP

Tussendek
Bovendek
Suite
Transfer(4)
luchthaven/boot H/T
(met vertrek naar Sevilla)

110 €
110 €

130 €
160 €
-

-

49 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren

23 december l SEVILLA • CADIZ
Facultatief bezoek aan Sevilla. Cruise op de
Guadalquivir.

EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

24 december l CADIZ
EL PUERTO DE SANTA MARIA
Facultatief bezoek aan Cádiz. Vrije tijd of bezoek
aan de bodega Osborne en degustatie van lokale
wijnen. Kerstdiner Nachtmis in El Puerto de Santa
Maria(2).

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

Cordoba

25 december l EL PUERTO DE SANTA
MARIA • Jerez • SEVILLA
Tijdens de voormiddag facultatief bezoek aan
Jerez. In de namiddag varen we naar Sevilla.
Gala-avond.
26 december l SEVILLA • Cordoba • SEVILLA
De dag wordt besteed aan het facultatief bezoek
aan Cordoba. Vrije namiddag, daarna terugkeer
naar Sevilla.

(3)

ALL IN
aan boord

REF. NOV_PP
REF. NAD_PP
zonder Cordoba
REF. NAD_PP
met Cordoba

130 €
129 €

183 €
182 €

206 €

290 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.

GUADALQUIVIR

SEVILLA

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • het Kerstcadeau • kerstavond met haar
aperitief en wijn.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.

SPANJE
EL PUERTO
DE SANTA MARIA

Jerez
CÁDIZ

27 december l SEVILLA
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.
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(1)	Facultatieve excursies.
(2)	De middernachtmis is in het Italiaans (Ref. NOV) ) of in het
Spaans (Ref. NAD). De plaats kan veranderen daar het
afhankelijk is van de beschikbare plaatsen. Mogelijkheid van
transfer: 18 € per persoon, reserveren en betalen aan boord.
De transfer wordt enkel voorgesteld als het schip niet aangemeerd is in de buurt van de gebedsplaats.
(3)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.
(4) De transfer is gegarandeerd vanaf minimum 25 personen. Indien
minder personen, privé-transfer, gelieve ons te raadplegen.

NIEUWJAAR
PER CRUISE

250

NIEUWJAAR
PER CRUISE

Hoogtepunten
• Een korte uitstap om het nieuwe
jaar origineel in te zetten
• De vallei van de Romantische Rijn
en de Lorelei-rots REF. REG

3-DAAGSE / 2-NACHTEN CRUISE • REF. REX_PP

Kerstavond op de Rijn
op de oevers van de Boven-Rijn
30 december l STRAATSBURG
Inscheping om 18u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstcocktail. Diner aan boord.

De Lorelei-rots

31 december l ALT-BREISACH
In de voormiddag wordt er gevaren. Aankomst in
Alt-Breisach en vrije tijd. Oudejaarsdiner.

Data 2018
REF. REX_PP

REF. REG_PP

1 januari l ALT-BREISACH • STRAATSBURG
Vertrek van de boot naar Straatsburg. Ontbijtbuffet
en lunch aan boord. Ontscheping om 15u. Einde
van onze diensten.
Mogelijkheid tot een extra nacht aan boord. Een
formule in half pension, incl. met diner, de overnachting
en het ontbijt.

Prijs per persoon

December: 30

RÜDESHEIM

December: 30

DUITSLAND
RIJN
STRAATSBURG

Optie
Bovendek
Suite

4 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

439 €

634 €

4 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

525 €

760 €

REF. REX_PP REF. REG_PP

85 €
-

Extra half pension
aan boord

FRANKRIJK

(1)

ALL
ALL
ININ
aan
AAN
boord
boord

85 €
85 €
97€

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren

ALT-BREISACH

3-DAAGSE / 2-NACHTEN CRUISE • REF. REG_PP

Vind de details van de excursies aan
 einde van het hoofdstuk
het
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • Nieuwjaarsdiner en de wijnen • het glaasje
Champagne.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.

Kerstavond
langs de romantische Rijn

(1)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.

30 december l STRAATSBURG
Inscheping om 18u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstcocktail. Cruise richting Duitsland.
Diner en animatieavond.
31 december l De Lorelei-rots • RÜDESHEIM
Navigatie in de vallei van de romantische Rijn,
langs de beroemde Lorelei-rots. Aankomst in
Rüdesheim, bekend om zijn wijngaarden en
dansgelegenheden. Facultatieve excursie van het
muziekmuseum met de grootste verzameling
mechanische muziekinstrumenten van Europa.
Cruise naar Straatsburg. Oudejaarsdiner.
1 januari l RÜDESHEIM • STRAATSBURG
Ontbijtbuffet en middagmaal op de boot. Wij varen
‘s morgens. Aankomst in Straatsburg om 15u.
Ontscheping. Einde van onze diensten.
Mogelijkheid tot een extra nacht aan boord. Een
formule in half pension, incl. met diner, de overnachting
en het ontbijt.

DE VALLEI VAN DE RIJN
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Hoogtepunten
HEIDELBERG

4-DAAGSE / 3-NACHTEN CRUISE • REF. ZAA_PP

Oudejaar op de Rijn:
de romantische Rijn
en zijn kastelen
29 december l STRAATSBURG
Inscheping om 18u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstdrankje. Diner aan boord en navigatie
naar St Goar.
30 december l ST GOAR • RÜDESHEIM
‘s Morgens varen we en de romantische Rijnvallei.
Aankomst en Rüdesheim en vrije tijd of facultatieve
uitstap op ontdekking van het muziekmuseum met de
grootste collectie mechanische muziekinstrumenten
in Europa. Terugkeer aan boord. Vervolgens nodigen
wij u uit in een dansgelegenheid van Rüdesheim.
Navigatie naar Mannheim.
31 december l MANNHEIM • Heidelberg • SPEYER
Aankomst in Mannheim. Facultatieve uitstap op
ontdekking van de stad Heidelberg. Terugkeer

KOBLENZ

DUITSLAND

ST GOAR
RÜDESHEIM

• Vaartocht langs het fraaiste stuk
van de romantische Rijn
• Avond in een typisch cafeetje
in Rüdesheim
• Heidelberg(1), hoogtepunt
van de Duitse romantiek

SPEYER

(2)

ALL IN
aan boord

MANNHEIM
Heidelberg

Prijs per persoon
RIJN

FRANKRIJK
STRAATSBURG

aan boord en afvaart van het schip richting Speyer.
Ontdekking van de stad Speyer. Avondmaal en
oudejaarsavond. Cruise naar Straatsburg.
1 januari l STRAATSBURG
Brunch aan boord. Aankomst in Straatsburg.
Ontscheping om 10u. Einde van onze diensten.
Mogelijkheid tot een extra nacht aan boord. Een
formule in half pension, incl. met diner, de overnachting
en het ontbijt.

Data 2018
REF. ZAA_PP

December: 29 • 29

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

649 €

719 €

Eenpersoonskajuit

934 €

1059 €

85 €
100 €
100 €

115 €
115 €

Optie
Tussendek
Bovendek
Suite
REF. RES_PP

December: 28

5 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

935 €

1375 €

Optie

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. RES_PP

Bovendek

110 €
135 €

De vallei van de romantische Rijn

Extra half pension
aan boord

97€

Tussendek

28 december l STRAATSBURG
Inscheping om 18u . Welkomstdrankje en
voorstelling van de bemanning. Diner aan boord
en cruise naar Koblenz.

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
REF. ZAA_PP/RES_PP Reservatie voor
Reservatie
het vertrek
met 5% korting aan boord
inbegrepen

29 december l KOBLENZ
Vaar tocht langs het fraaiste stuk van de
romantische Rijn. We bereiken Koblenz omstreeks
18u. Gala-avond.

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

67€

93 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.

30 december l KOBLENZ • RÜDESHEIM
Ontdekking van de stad Koblenz. Facultatief
bezoek aan het wereldvermaarde museum van de
mechanische muziekinstrumenten. Terugkeer aan
boord voor het avondmaal. Vervolgens nodigen
wij u uit in een dansgelegenheid van Rüdesheim.

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • de Guinguette avond in Rüdesheim • de
Nieuwjaarsdiner en de wijnen • het glaasje Champagne.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1)	Facultatieve excursie.
(2)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.

31 december l RÜDESHEIM • MANNHEIM
‘s Morgens varen we naar Mannheim. Facultatieve
excursie op ontdekking van Heidelberg. Onze
chef-kok zal u verwelkomen in het restaurant
voor zijn oudejaarsmenu. We feesten vervolgens
verder in het salon waar we samen zullen aftellen
tot middernacht.
1 januari l MANNHEIM • STRAATSBURG
Ontbijtbuffet en middagmaal tijdens de cruise.
Ontscheping om 15u. Einde van onze diensten.
Mogelijkheid tot een extra nacht aan boord. Een
formule in half pension, incl. met diner, de overnachting
en het ontbijt.
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NIEUWJAAR
PER CRUISE

Hoogtepunten
RAF. ACS
AMSTERDAM

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. ACS/ACS_PP

Oudejaar in Nederland
en in de romantische Rijnvallei
28 december l Straatsburg • AMSTERDAM
Afspraak in Straatsburg. Vertrek met autocar (2)
naar de Nederland. Inscheping in Amsterdam
om 18u. Welkomstdrankje en voorstelling van de
bemanning. Facultatief bezoek aan de oude stad
in een klein bootje.

REF. REA

• Twee rivieren in één enkele cruise
• De Moezel en haar schilderachtige
dorpjes

2 januari l STRAATSBURG
Ontbijt en middagmaal aan boord. Ontscheping
om 9u. Einde van onze diensten.

Data 2018
REF. ACS/ACS_PP

4 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

December: 27

1105 €

RÜDESHEIM

MOEZEL

1595 €

REF. ACS REF. REA_PP

100 €
135 €
-

Tussendek
Bovendek
Suite

KOBLENZ

1525 €

REF. REA_PP

Optie
COCHEM

1055 €

Eenpersoonskajuit

1479 €

1 januari l RÜDESHEIM • MANNHEIM
‘s Morgens varen we naar Mannheim. Facultatieve
excursie in Heidelberg. Gala-avond. Cruise naar
Straatsburg.

140 €
140 €

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren

BERNKASTEL
MANNHEIM

SPEYER

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. REA_PP

FRANKRIJK

DUITSLAND
RIJN

STRAATSBURG

31 december l KOBLENZ • RÜDESHEIM
‘s Morgens varen we. Vrije tijd of facultatief
bezoek aan het wereldvermaarde museum
van de mechanische muziekinstrumenten.
Oudejaarsavond.
1 januari l RÜDESHEIM • MANNHEIM
of SPEYER
‘s Morgens varen we. Ontdekking van Speyer met
onze animatrice.
2 januari l STRAATSBURG
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.
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EXCURSIEPAKKET
REF. ACS

De vallei van de
romantische Rijn en de pittoreske Moezel

30 december l BERNKASTEL • KOBLENZ
We varen de hele vallei van de Moezel af om
halverwege de namiddag in Koblenz toe te
komen. Ontdekking van het historisch centrum
van Koblenz.

Met
transfer (2)

Dubbele kajuit

1009 €

December: 28

31 december l KÖNIGSWINTER • RÜDESHEIM
‘s Morgens varen we op de romantische Rijnvallei.
Vrije tijd of facultatieve excursie in Rüdesheim.
Groot oudejaarsmenu.

29 december l COCHEM • BERNKASTEL
‘s Morgens varen we. Vrije tijd in Bernkastel.
Gala-avond.

4 ANKERS
Haven/
haven (3)

30 december l KREFELD • KEULEN
KÖNIGSWINTER
‘s Morgens varen we. Ontdekking van Keulen.
Terugkeer aan boord en cruise richting Königs
winter. Animatieavond.

28 december l STRAATSBURG • COCHEM
Cruise naar Cochem. Aankomst in Cochem, parel
van de Moezel.

(4)

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon

29 december l AMSTERDAM • NIJMEGEN
KREFELD
Afvaart van het schip en cruise richting Nijmegen.
Vrije tijd en navigatie naar Krefeld. Aankomst in
de avond.

27 december l STRAATSBURG
Inscheping om 18u . Welkomstdrankje en
voorstelling van de bemanning. Diner en
animatieavond. Afvaart van het schip.

• Unieke sfeer langs de Rijn,
van Amsterdam tot Straatsburg
• Amsterdam(1) en haar grachten
• Keulen en haar kathedraal
• Heidelberg(1) en zijn kasteel

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

84 €

117€

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • Nieuwjaarsdiner en de wijnen • het glaasje
Champagne. REF. ACS : de transfer(2) met autocar van
Straatsburg naar Amsterdam D1.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1)	Facultatieve excursies.
(2) Transfer gegarandeerd voor een minimum van 25 personen.
(3)	Formule haven/haven: inscheping in Amsterdam D1 om 18u en
ontscheping in Straatsburg D6 om 15u.
(4)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige
boten, te bevestigen op basis van de datum
van uw cruise.

Hoogtepunten
REF. NDA
BOEDAPEST

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. NDA/NDA_PP

REF. DMB

Nieuwjaar op de Donau
Wenen • Boedapest • Bratislava
28 december l Straatsburg • WENEN
Afspraak in Straatsburg. Vertrek met autocar (3)
naar Wenen. Vrije middagmaal. Inschepen
om 18u. Voorstelling van de bemanning en
welkomstdrankje. Avondmaal aan boord met
Oostenrijks thema.
29 december l WENEN
Facultatief bezoek aan het kasteel van Schön
brunn. Terugkeer aan boord. Facultatieve
rondleiding in Wenen.
30 december l WENEN • BOEDAPEST
Vaart tijdens de voormiddag op de Donau.
Aankomst in Boedapest. Avondmaal aan boord
met Hongaars thema.
31 december l BOEDAPEST
Facultatieve rondleiding in Boedapest. Vrije
namiddag. Oudejaarsdiner.

• Nieuwjaar in het hart
van de hoofdsteden van de Donau
• Drie grote hoofdsteden
om te ontdekken
• Wenen en kasteel Schönbrunn(1)

REPUBLIEK
SLOWAKIJE

WENEN

• Tussen Dresden en Berlijn,
de ziel van het oude Duitsland
onthult haar troeven
• Dresden(1) en de Semperoper
• Wittenberg(1), geboortestad
van Luther
• Berlijn(1), stad met duizend facetten

BRATISLAVA

ALL
ALL
ININ
aan
AAN
boord
boord

DONAU
BOEDAPEST

OOSTENRIJK

HONGARIJE

Prijs per persoon
Data 2018
REF. NDA/NDA_PP

1 januari l BRATISLAVA
‘s Morgens varen we. Aankomst en facultatieve
rondleiding in Bratislava. Terugkeer aan boord.
Gala-avond. Cruise naar Wenen.
2 januari l WENEN • Straatsburg
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Vertrek met autocar (3) naar Straatsburg. Vrije
middagmaal. Einde van onze diensten.

5 ANKERS
Haven/
haven (2)

Met
transport (3)

Dubbele kajuit

1209 €

December: 28

1289 €

Eenpersoonskajuit

1824 €
REF. DMB_PP

1904 €

5 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

1189 €

December: 26
Optie

1719 €

REF. NDA REF. DMB_PP

Tussendek

145 €
160 €

239 €

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. DMB_PP

Bovendek

Nieuwjaar op de Elbe
van Dresden tot Berlijn

Transfer(4) autocar van
Berlijn naar Dresden D1

-

55 €

Extra half pension
aan boord

-

97€

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren

26 december l DRESDEN
Inscheping om 18u. Voorstelling van de bemanning
en welkomstdrankje. Diner aan boord.

30 december l MAAGDENBURG • BERLIJN
Facultatief geleid bezoek aan Maagdenburg, dat
aan de Elbe en de “Romeinse weg” gelegen is.

27 december l DRESDEN
Facultatief geleid bezoek aan Dresden (te voet).
Ontdek in de oude stadskern de historische
monumenten waarop de stad zo trots is. In de
namiddag, facultatief geleid bezoek aan de opera
Semper van Dresden (indien de opera gesloten
is, wordt een ander bezoek geprogrammeerd programma niet gekend op dit ogenblik).

31 december l BERLIJN TEGEL
Facultatief geleid bezoek aan het kasteel van
Charlottenburg. In de namiddag facultatieve
panoramische wandeling in Berlijn met een
overzicht van de belangrijkste monumenten.
Kerstavond.

28 december l MEISSEN • WITTENBERG
Facultatief geleid bezoek aan Meissen en de
beroemde porseleinfabriek. Vrije tijd op de
kerstmarkt. Terugkeer aan boord. In de namiddag
zetten we de cruise voort richting Wittenberg.

EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma
REF. NDA
REF. DMB_PP

112 €
309 €

157€
434 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.

1 januari l BERLIJN TEGEL
Brunch aan boord. Ontscheping om 10u. Einde
van onze diensten.

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • Nieuwjaarsdiner en de wijnen • het glaasje
Champagne. REF. NDA : de transfer(3) met autocar H/T
Straatsburg/Wenen.

Mogelijkheid tot een extra nacht aan boord. Een
formule in half pension, incl. met diner, de overnachting
en het ontbijt.

Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.

29 december l WITTENBERG
MAAGDENBURG
Facultatief geleid bezoek aan Wittenberg,
geboorteplaats van Luther. In de namiddag varen
we naar Maagdenburg. Gala-avond.
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(1)	Facultatieve excursies.
(2)	
Formule haven/haven: inscheping in Wenen D1 om 18u.
Ontscheping in Wenen D6 om 9u. Mogelijkheid tot rechtstreekse vluchten met Brussels Airlines, gelieve ons te
contacteren.
(3)	Transfer gegarandeerd voor een minimum van 25 personen.
(4)	Transfer gegarandeerd voor een minimum van 25 personen.
Indien minder, privé transfer, ons contacteren.
(5) Onder voorbehoud van wijziging van data van opening.

NIEUWJAAR
PER CRUISE

Hoogtepunten
• Uitzonderlijke bestemming
om het nieuwe jaar te vieren!
• Oudejaarsavond in Parijs
• Rouen(1), een referentie
voor gotische architectuur
• Parijs(1) en zijn mythische locaties

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. RPA_PP

Oudejaar in Parijs
Sprookjesland op de Seine
28 december l PARIJS
Inscheping om 17u. Welkomstdrankje. Voorstelling
van de bemanning. Diner aan boord. We varen
richting Rouen.

31 december l PARIJS
Aankomst in Parijs en facultatief bezoek aan
de hoofdstad. Terugkeer aan boord voor het
oudejaarsdiner.

(3)

ALL IN
aan boord
Honfleur

29 december l ROUEN
Aankomst in Rouen, facultatief geleid bezoek
aan de voormalige hoofdstad van Normandië.
Terugkeer aan boord.
30 december l ROUEN • DUCLAIR
Honfleur • ROUEN
Navigatie naar Duclair. Daguitstap naar Honfleur
en de côte fleurie. Gala-avond. Cruise naar Parijs.

INBEGREPEN
• 1 dag Honfleur en de Côte
Fleurie(2)

DUCLAIR
ROUEN

Prijs per persoon
Data 2018
REF. RPA_PP

SEINE

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

849 €

December: 28 • 28

929 €

Eenpersoonskajuit

PARIJS

1229 €

1369 €

110 €
110 €

135 €
135 €

Optie

1 januari l PARIJS
Brunch aan boord. Ontscheping om 10u. Einde
van onze diensten.
Mogelijkheid tot een extra nacht aan boord. Een
formule in half pension, incl. met diner, de overnachting
en het ontbijt.

4-DAAGSE / 3-NACHTEN CRUISE • REF. PAM_REPP

EXCLUSIEF AANBOD

Een prestigieus oud op nieuw:
Parijs in een feestelijk kleedje en
cruise op de kanaal Saint-Martin
aan boord van het schip “RAYMONDE”

Bovendek
Suite
Extra half pension
aan boord

97€

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren
EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

54 €

76 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • de dagexcursie van Honfleur en de Côte
Fleurie met lunch • Nieuwjaarsdiner en de wijnen • het
glaasje Champagne.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.

van 30 december 2018 tot 2 januari 2019
PARIJS • ZIJN MYTHISCHE PLEKJES • DE OVERDEKTE PASSAGES
DE WIJKEN VAN HET OUDE PARIJS
VOLPENSION EN RONDLEIDINGEN
INBEGREPEN:
Prijs per persoon: vanaf 989 €

PARIJS, CHAMPS ÉLYSÉES
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(1)	Facultatieve excursies.
(2)	Excursie per autocar vertrek Duclair, terug Rouen.
(3)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.

Hoogtepunten
AVIGNON

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. LNA_PP

REF. LNA

Provençaals oudejaar
in de Rhônevallei
28 december l LYON
Inscheping om 15u. Afvaart van de cruise in
de richting van Arles. Welkomstdrankje en
voorstelling van de bemanning. Diner aan boord.
Tijdens de nacht wordt er gevaren.

• Lyon(1), de lichtstad
• Vienne(1), de Romeinse stad

LYON
VIENNE

REF. APA

• De Camargue(1) wild en ongewoon
RHÔNE

(2)

ALL IN
aan boord
Prijs per persoon

29 december l ARLES
‘s Morgens varen we. Facultatief geleid bezoek
aan Arles.

AVIGNON
ARLES

30 december l ARLES • AVIGNON
Cruise richting Avignon. Facultatief bezoek aan
Avignon en het paleis. Terugkeer aan boord. In
de namiddag varen we naar Vienne. Gala-avond.
’s Nachts wordt er gevaren.

Data 2018
REF. LNA_PP

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

889 €

December: 28 • 28

969 €

Eenpersoonskajuit

1279 €

1429 €

110 €
110 €

135 €
135 €

Optie
Bovendek

31 december l VIENNE • LYON
Facultatief bezoek aan Vienne, de Romeinse
stad. Terugkeer aan boord. Cruise richting Lyon.
Facultatief bezoek aan de stad. Oudejaarsdiner.

Suite
Extra half pension
aan boord

97€

REF. APA_PP

1 januari l LYON
Brunch aan boord. Ontscheping om 10u. Einde
van onze diensten.

5 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

769 €

December: 29

Mogelijkheid tot een extra nacht aan boord. Een
formule in half pension, incl. met diner, de overnachting
en het ontbijt.

1139 €

Optie
Suite

115 €
115 €

Extra half pension
aan boord

97€

Bovendek

4-DAAGSE / 3-NACHTEN CRUISE • REF. APA_PP

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren

Provençaals Oudejaar

EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

29 december l AVIGNON
Inscheping om 18u in Avignon. Welkomstdrankje.
Voorstelling van de bemanning. Avondmaal en
animatie aan boord.

KLASSIEKE pakket
volgens het programma
REF. LNA_PP
REF. APA_PP

30 december l AVIGNON • PORT-SAINT-LOUIS
Facultatief bezoek van Avignon, de Pausenstad op
ontdekking van het paleis. Vertrek van de cruise
richting Port-Saint-Louis. Gala-avond.

91€
83 €

128 €
116 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • Nieuwjaarsdiner en de wijnen • het glaasje
Champagne.

31 december l PORT-SAINT-LOUIS • ARLES
AVIGNON
Facultatieve excursie naar de Camargue. Terugkeer
aan boord in Arles. In de namiddag, facultatief
geleid bezoek aan Arles een openluchtmuseum.
Terugkeer aan boord. Het oudejaarsdiner. Afvaart
richting Avignon.
1 januari l AVIGNON
Brunch aan boord. Ontscheping om 10u. Einde
van onze diensten.

• Nieuwjaar in het hart van de vallei
van de Rhône
• Avignon(1), het indrukwekkende
Pausenpaleis

Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1)	Facultatieve excursies.
(2)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.

Mogelijkheid tot een extra nacht aan boord. Een
formule in half pension, incl. met diner, de overnachting
en het ontbijt.
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NIEUWJAAR
PER CRUISE

Hoogtepunten
• Geniet van Nieuwjaar langs
de meest betoverende rivieren
van Frankrijk
REF. BOR
BORDEAUX

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. BOR_PP

Nieuwjaar in de Aquitaine, de Gironde
en de Garonne
28 december l BORDEAUX
Inscheping om 18u. Welkomstdrankje en
voorstelling van de bemanning. Diner aan
boord. Facultatief geleid bezoek aan het verlichte
Bordeaux.

31 december l LIBOURNE • Saint-Émilion
BORDEAUX
Facultatieve excursie naar Saint-Émilion. Cruise
naar Bordeaux. Oudejaarsdiner.
(2)

1 januari l BORDEAUX
Brunch aan boord. Ontscheping om 10u. Einde
van onze diensten.

December: 28 • 28

Mogelijkheid tot een extra nacht aan boord. Een
formule in half pension, incl. met diner, de overnachting
en het ontbijt.

Tussendek
Bovendek
Suite
Extra half pension
aan boord

(4)

4 ANKERS 5 ANKERS
Dubbele kajuit

855 €

929 €

Eenpersoonskajuit

1235 €

1374 €

110 €
110 €

110 €
135 €
135 €

Optie

97€

REF. RLO_PP

5 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

December: 28

1025 €

1475 €

Optie

239 €

Bovendek
Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren

28 december l NANTES
Inscheping om 18u. Welkomstcocktail en
voorstelling van de bemanning. Diner aan boord.

31 december l ANCENIS • De kastelen van
de Loire • BOUCHEMAINE(3)
Dagexcursie naar de kastelen van de Loire.
Vertrek per bus richting het kasteel van Azayle-Rideau. Naar Chinon. Terugkeer aan boord in

INBEGREPEN:
• Het renaissancekasteel van
Azay-le-Rideau en het koninklijk fort
van Chinon

Data 2018
REF. BOR_PP

Een koninklijk oudejaar op de Loire

30 december l NANTES • ANCENIS
‘s Morgens varen we. Facultatieve excursie voor
de route van de Muscadet en halte aan het kasteel
Cassemichère (of gelijkaardige).

• Nantes(1), historische hoofdstad
van Bretagne
• Escal’Atlantic(1), de geschiedenis
van het Franse passagiersschip

Prijs per persoon

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. RLO_PP

29 december l NANTES • SAINT-NAZAIRE
NANTES
Facultatieve bezoek aan Nantes en aan het
kasteel van de hertogen van Bretagne (verplicht
vooraf te reserveren bij uw reisagentschap). In de
namiddag, facultatieve excursie naar Saint-Nazaire,
een zeestad. (Reservatie vereist voorafgaand
aan vertrek via uw reisagentschap. Een geldige
identiteitskaart zal gevraagd worden van iedere
deelnemer om toegang te verkrijgen tot de site).
Terugkeer aan boord.

REF. RLO

ALL IN
aan boord

29 december l BORDEAUX • PAUILLAC (2)
De Médoc
Cruise op de Garonne en de Gironde. Namiddag,
facultatieve excursie: “Ontdekking van de Médoc”
(reservatie uitsluitend vóór vertrek - in uw
reisbureau). Animatieavond.
30 december l PAUILLAC (2) • BLAYE
LIBOURNE(2)
Cruise naar Blaye. Facultatieve excursie: de route
van de corniche en de citadel van Blaye. Cruise
naar Libourne. Gala-avond.

• Bordeaux(1) “by night”
• De route(1) van de Grands Crus
van de Médoc
• Blaye(1) en haar citadel

EXCURSIEPAKKET
SAINT-NAZAIRE

Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

ANCENIS Angers
BOUCHEMAINE

NANTES

LOIRE

Kasteel
van Chinon

Kasteel van
Azay-le-Rideau

KLASSIEKE pakket
volgens het programma
REF. BOR_PP
REF. RLO_PP

181€
185 €

253 €
261€

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.

Bouchemaine. Na het middagmaal bezoekt u het
kasteel van Chinon. Oudejaarsdiner.
1 januari l BOUCHEMAINE (3) • Angers
NANTES
Optionele excursie naar Angers. Terug aan boord
te Chalonnes-sur-Loire; vervolg richting Nantes.
Namiddag op het cruiseschip. Gala-avond.
2 januari l NANTES
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.
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Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • Nieuwjaarsdiner en de wijnen • het glaasje
Champagne. REF. RLO_PP : de dagexcursie naar de
kastelen van de Loire.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.
(1)	Facultatieve excursies.
(2)	
Afhankelijk van de beschikbaarheden van de aanmeerplaatsen kan de stop in Libourne vervangen worden door
Bourg en die van Pauillac door Cussac-Fort-Médoc.
(3)	De stop van Bouchemaine kan vervangen worden door Chalonnes-sur-Loire.
(4)	Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te bevestigen op basis van de datum van uw cruise.
Deze cruises is afhankelijk van de getijden en de aankomsturen
op de aanlegplaatsen kunnen wijzigen.

Hoogtepunten
• Magisch nieuwjaar in Sevilla
of Venetië
SEVILLA

• Sevilla(1), de “lichtstad”
• Cádiz(1), versterkte stad gebouwd
op een rots
• Jerez(1), de paarden- en
wijnhoofdstad
• Córdoba(1) en haar moskeekathedraal
• Sevilla(1) en haar prestigieus verleden

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. NAA_PP

Nieuwjaar op de Guadalquivir
28 december l SEVILLA
Inscheping om 17u . Welkomstdrankje en
voorstelling van de bemanning. Diner aan boord.

REF. REW
Cordoba

29 december l SEVILLA • CÁDIZ
Facultatief geleid bezoek aan Sevilla. ‘s Namiddags
varen we.
30 december l CÁDIZ
EL PUERTO DE SANTA MARIA
Facultatief geleid bezoek aan Cádiz. Cruise naar
El Puerto de Santa Maria. Facultatief bezoek aan
een bodega met degustatie van lokale wijnen.
Terugkeer aan boord. Gala-avond.

GUADALQUIVIR

SEVILLA

• Rondleiding door het Dogenpaleis(1)
• Padua(1), toonaangevende
Italiaanse kunststad
• Ontdekking de eilanden
Burano en Murano(1)

SPANJE
CÁDIZ

Prijs per persoon
Data 2018
REF. NAA_PP

2 januari l SEVILLA
Ontbijtbuffet aan boord Ontscheping om 9u.
Einde van onze diensten.

5 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

845 €

December: 28
REF. REW_PP

969 €

Optie
Bovendek

Oudejaar in het hartje van Venetië

Suite

28 december l VENETIË
Inscheping om 18u . Welkomstdrankje en
voorstelling van de bemanning. Diner aan boord.

Extra half pension
aan boord

Transfer
luchthaven/boot H/T
(met vertrek naar Sevilla)

145 €
160 €
-

100 €
100 €

49 €

-

-

97€

Mogelijkheid vertrek van Brussel,
gelieve ons te contacteren

29 december l VENETIË
CHIOGGIA (of omgeving) • VENETIË
We varen in de prachtige baai van Venetië.
Aankomst in Chioggia. Facultatieve excursie naar
Padua. Diner aan boord en vrije avond in Venetië.

EXCURSIEPAKKET
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

VENETIË
Murano
Burano

Padua

CHIOGGIA

PO
ITALIË

KLASSIEKE PAKKET
volgens het programma
REF. NAA_PP
zonder Cordoba
REF. NAA_PP
met Cordoda
REF. REW_PP

129 €

182 €

206 €
130 €

290 €
183 €

Vind de details van de excursies aan het einde van het
hoofdstuk.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan
boord blz. 266 • Nieuwjaarsdiner en de wijnen • het glaasje
Champagne.

31 december l VENETIË
Profiteer van deze dag om Venetië op uw eigen
tempo te ontdekken. Oudejaarsdiner.
1 januari l VENETIË
Brunch aan boord. Ontscheping om 10u. Einde
van onze diensten.

1399 €

REF. NAA_PP REF. REW_PP

Tussendek

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. REW_PP

1225 €

4 ANKERS
Dubbele
Eenperkajuit
soonskajuit

December: 28

30 december l VENETIË • Burano • Murano
VENETIË
Facultatieve excursie met privéboot naar de
eilandjes in de lagune: Burano en Murano.
Terugkeer aan boord. Facultatief geleid bezoek
aan het Dogenpaleis en het San-Marcoplein.
Gala-avond.

(2)

ALL IN
aan boord

Jerez

EL PUERTO
DE SANTA MARIA

31 december l EL PUERTO DE SANTA MARIA
Jerez • SÉVILLA
Facultatief bezoek aan Jerez. ‘s Namiddags varen
we naar Sevilla. Oudejaarsdiner.
1 januari l SEVILLA • Cordoba • SEVILLA
Facultatief bezoek aan Cordoba. In de namiddag,
vrije tijd. Terugkeer in Sevilla. Vrije avond.

REF. NAA

Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet
inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz.  266.

Mogelijkheid tot een extra nacht aan boord. Een
formule in half pension, incl. met diner, de overnachting
en het ontbijt.
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(1)	Facultatieve excursies.
(2)	
Aangepaste kajuit beschikbaar op sommige boten, te
bevestigen op basis van de datum van uw cruise.

KERST EN NIEUWJAAR
PER CRUISE

14-DAAGSE / 11-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. 1R6_HAN - 4 ankers boot

Kerstmis in de Baai van Halong
Ontdek het volledige programma op pagina’s 206 en 207 en voeg hieraan
een extra dag in de Baai van Halong toe.
10 december 2019 en 2020 - Prijs per persoon: vanaf 5385 €

14-DAAGSE / 11-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE
REF. 1H3_REP/1H6_REP/1H9_REP - 4 ankers boot
REF. 1R3_REP/1R6_REP/1R9_REP - 5 ankers boot

Oudejaarsavond naar de tempels
van Angkor

Hoogtepunten
• Ontdekking van 3 grote,
historische steden: Ho-ChiMinh, Phnom Penh en Siem
Reap
• Unieke en onvergetelijke
vaartocht op het Chao Gao
kanaal
• Ontmoeting met de dorpelingen
en hun manier van leven: Koh
Chen, My Tho,...
• De eindejaarsfeesten getint
door avontuur en spectaculaire
panorama’s!

Ontdek het volledige programma op pagina’s 206 en 207 en voeg een dag toe naast
de tempels van Angkor, waaraan het bezoek van de tempels van Roluos is toegevoegd.
20 december 2019 en 2020 - 30 december 2019 - Prijs per persoon: vanaf 3865 €
Gedetailleerde programma’s op aanvraag

12-DAAGSE / 9-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. 12A

Safari in Zuidelijk Afrika voor Kerstmis
Ontdek het hele programma op pagina 204 en 205 en voeg een extra dag
toe aan Victoria Falls.
22 december 2019 - Prijs per persoon: vanaf 5845 €

11-DAAGSE / 8-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. 11A

Safari in Zuidelijk Afrika
tijdens Kerst en Nieuwjaar
Ontdek het volledige programma op pagina’s 204 en 205.
16, 19, 25, 28 december 2019 - Prijs per persoon: vanaf 5539 €
Gedetailleerd programma op aanvraag
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Hoogtepunten
• Een intieme ervaring dichtbij
de natuur met logies in een
luxueuze lodge en aan boord
van de African Dream
• Een ongewone cruise op het
Karibameer doorheen het
landschap van droge bomen die
boven het meer uitsteken
• Land-en watersafaris voor
een ontdekking in 2 nationale
parken: Chobé en Matusadona
• De Victoriawatervallen,
een wereldwonder om te
aanschouwen
• De eindejaarsfeesten in de wilde
natuur
• Onderdompeling in de lokale
dorpen

Onze excursies
Kerstmarkten, Kerst en Nieuwjaar
“EXCURSIEPAKKET”: reserveer het pakket gelijktijdig met uw cruise en geniet van 5% korting. Uitsluitend van toepassing bij het boeken van uw cruise. Enkel
mits reservatie op voorhand.

KLASSIEKE EXCURSIES OP DE RIJN
COLMAR en de wijnroute

Prijs (transport + gids):
• r eserveer gelijktijdig
met uw cruise: 34 €
• bij reservatie aan boord: 46 €
DUUR: 4u.
Geleid bezoek van de stad per bus. Halte
aan de molen De Gooyer, de laatste van
een grote groep tarwemolens die tussen
de 17de en de 19de eeuw werden geplaatst.
Daarna bezoekt u één van de talrijke
diamantairs in de stad en u verneemt hoe
kool omgezet wordt in diamant. Vertrek
per bus naar de bekende bloemenmarkt.
Betreft de cruise ref. NOB.

Betreft de cruise ref. MNO (INBEGREPEN).

COLMAR, het kerstmarkt
en Ecomuseum
van Ungersheim

Prijs (boottochtje):
• r eserveer gelijktijdig
met uw cruise: 18 €
• bij reservatie aan boord: 24 €
DUUR: 1u45.
Vertrek te voet naar de kaai van het
bootje. U vaart langs de beroemde
“Haven van Amsterdam”. Daarna gaat u
verder langs de beroemde kanalen van
Amsterdam die de stad haar bijnaam
“Venetië van het noorden” gaven.

(Transport + begeleiding + inkom
+ middagmaal)
DUUR: 10u.
Vertrek naar Ungersheim. Herbeleef de
Kerstmis van vroeger in het Ecomuseum
van de Elzas, het dorp is op zijn mooist om
deze periode te vieren die zo belangrijk is
in de Elzas. Verken de straten van het drop
en ontdek de gewoonten en gebruiken
van de Elzas. Lunch. Daarna, gaan we
verder naar Colmar. In het prachtige
kader van het oude Colmar is de feeërie
van Kerstmis op de afspraak. De heerlijke
geuren van kaneel en andere specerijen
leiden u door de gangpaden van de vijf
kerstmarkten in de voetgangersstraten
van de stad.

Betreft de cruise ref. ACS.

Betreft de cruise ref. MNC (INBEGREPEN).

COLMAR

DE POTTENBAKKERSROUTE EN SPEKTAKEL
IN KIRRWILLER

AMSTERDAM
BY NIGHT

Prijs (transport + gids):
• r eserveer gelijktijdig
met uw cruise: 31 €
• bij reservatie aan boord: 41€
DUUR: 4u.
Vertrek per autocar naar Colmar. Het
historisch centrum van de stad is
geklasseerd als “beschermd stadsgezicht”.
Ontdek het oude Colmar, het historisch
centrum, de wijk Klein Venetië, de
voormalige douane en het plein van
de kathedraal.
Betreft de cruise ref. NOY.

Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 47 €
• bij reservatie aan boord: 62 €
DUUR: 4u 15.
Vertrek per bus. Afspraak met de gidsen in
het kasteel van Heidelberg, u ontdekt er de
buitenkant van dit prachtige kasteel in roze
aardewerk dat nu gedeeltelijk een ruïne is
geworden. Bekijk ook de geometrische
terrassen van de tuin van Palatinat, de
“Hortus Palatinus”, die vroeger werd
beschouwd als het achtste wereldwonder.
Transfer per bus naar de Neckarmünzplatz,
een belangrijk plein in het historisch centrum
van Heidelberg. U bezoekt er de oude stad
met uw gidsen. Vrije tijd.

KERSTMARKT
VAN FREIBURG
(Transport + begeleiding)
DUUR: 4u30.
Vertrek naar Freiburg ter ontdekking
van de kerstmarkt, een van de mooiste
van Duitsland. De kerstmarkt van
Freiburg, die zich in het hartje van de
prachtige historische oude stad bevindt,
fascineert jong en oud. U kunt er met
name traditionele ambachtslieden zien,
zoals glasblazers, een atelier voor de
vervaardiging van kaarsen of houten
speelgoed. Vrije tijd om rond te wandelen
in de straatjes. Terugkeer aan boord in de
late namiddag.
Betreft de cruise ref. MNC (INBEGREPEN).

Betreft de cruises ref. ACS / RES / ZAA.

KEULEN

HOSPICES
VAN STRAATSBURG
(Begeleiding + gids + degustatie)
DUUR: 2u.
Vertrek te voet ter ontdekking van
de hospices van Straatsburg en de
keldergeheimen. Vroeger werden de
wijnen afkomstig van giften van zieken
die hun ziekenhuiskosten in natura
betaalden erin bewaard. Vandaag laat
een twintigtal wijnbouwbedrijven hun
prestigieuze wijnen vinifiëren in de
befaamde wijnkelders van de hospices.
De oudste wijn ter wereld wordt er ook
als een kostbaar bezit bewaard in een
vat dat dateert van 1472! Het bezoek
wordt gevolgd door een wijnproeverij*.
Terugkeer aan boord.
Betreft de cruise ref. PMN (INBEGREPEN)

(Transport + begeleiding
+ middagmaal + cabaretspektakel)
DUUR: ~10u.
Vertrek per touringcar voor het circuit
van de “Pottenbakkersroute” in het
noorden van de Elzas. U bezoekt hetzij
een fabriek van culinair en decoratief
aardewerk in Soufflenheim of een fabriek
van ambachtelijk aardewerk van blauwe
zandsteen in Betschdorf. Verder per
touringcar naar Kirrwiller en zijn beroemd
cabaret “Royal Palace”. Lunch met orkest
gevolgd door een cabaretspektakel.
Betreft de cruise ref. MNA (INBEGREPEN).

HEIDELBERG

KASTEEL VAN MARKSBURG
(Transport + inkom)
DUUR: 2u.
Ver trek p er touringc ar vo or e en
rondleiding in het kasteel, gebouwd in
de 13de eeuw, met uitzicht over de Rijn.
U ontdekt opmerkelijke stukken die u
zullen meevoeren naar de tijd van de
middeleeuwen. Vrije tijd.
Betreft de cruise ref. NOL (INBEGREPEN).

Prijs (gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 19 €
• bij reservatie aan boord: 26 €
DUUR: 2u.
Vertrek te voet naar het stadscentrum.
U ontdekt de stad in het gezelschap van
uw gids: de buitenkant van de kathedraal,
waarvan de bouw meer dan 5 eeuwen
duurde, de oude stad waar u wandelt
voorbij het beroemde huis van de “Eau
de Cologne” (buitenkant). Vrije tijd.
Betreft de cruise ref. NOB.

© Marlis Steinmetz

AMSTERDAM

(Transport + begeleiding + degustatie
+ middagmaal)
DUUR: ~9u.
Vertrek per bus voor de wijnroute van de
Alsace op ontdekking van de wijngaarden
van Alsace langs Riquewihr, de parel van
de wijngaarden, Ribeauvillé, de wijk van de
“Ménétriers” en Éguisheim. Halte in een
wijnkelder voor een degustatie*. In de
namiddag bezoeken we de kerstmarkten
van Colmar.

RÜDESHEIM
Toeristisch treintje en bezoek
aan het muziekmuseum
Prijs (trein + museum):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 23 €
• bij reservatie aan boord: 31 €
DUUR: 2u.
Vertrek met een toeristisch treintje in
de richting van het Siegfried museum,
gelegen in een prachtig historisch
gebouw uit de 15 de eeuw. Bezoek
aan het museum dat beschikt over
een indrukwekkende collectie van
mechanische muziekinstrumenten die
samen goed zijn voor één van de grootste
en mooiste collecties van de 18de tot de
20ste eeuw. Vrije tijd.
Betreft de cruises ref. ACS / NOL / NOW /
REA / REG / RES / ZAA.
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* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.

KERST EN NIEUWJAAR

© Etienne List

PER CRUISE

SÉLESTAT, DE WIJNROUTE
EN OBERNAI
(Transport + begeleiding +
middagmaal + inkom)
DUUR: 10u.
Vertrek naar Sélestat. Halte bij het
Broodhuis van de Elzas en ontdekking
van de vele culinaire tradities van de Elzas.
De bredele, de typische koekjes die u zult
proeven, zullen geen geheimen meer
hebben voor u! Op weg naar Éguisheim,
opgenomen bij de “mooiste dorpen van
Frankrijk” en in 2013 genomineerd tot
het favoriete dorp van de Fransen, die
u zeker zal bekoren! Eguisheim behoudt
alle authenticiteit van de kersttradities.
De kerstmarkt, in het centrum van het
middeleeuwse dorpje, zal u in verrukking
brengen. Bovendien zijn er veel lokale
handwerkers. Lunch op de Wijnroute.
In de namiddag rijden we naar Obernai.
De stad heeft alle charme van de Rijnrenaissance behouden en is bijzonder
druk in de kerstperiode. Terugkeer
aan boord.

STRAATSBURG
(Transport + begeleiding + middagmaal)
DUUR: ~9u.
Panoramische toer ter ontdekking van
de Duitse wijk met zijn universiteit, zijn
bibliotheek, het theater en het paleis van
de Rijn. Daarna gaat u verder naar het
park van de Orangerie, alsook de wijk van
de Europese Instituties. U gaat verder te
voet naar het oude Straatsburg, om de
wijk van het Kleine Frankrijk binnen te
wandelen, een oude wijk van leerlooiers
en het kerkplein van de kathedraal van
Straatsburg (buitenkant), gebouwd tussen
1015 en 1439. Lunch in een restaurant.
Vrije tijd.

STRAATSBURG,
KERSTMARKTEN

VOLENDAM
EN ZAANSE SCHANS

(Transport + begeleiding)
DUUR: 4u.
Vertrek in het gezelschap van onze
begeleidster voor een bezoek aan het
oude Straatsburg. Ontdekking van de
kerstmarkten op het Broglieplein en
op het voorplein van de kathedraal. In
de late namiddag, ontdekking van de
kerstverlichting, bezichtiging van o.a. het
plein van de kathedraal, het Kléberplein...

Prijs (transport + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 38 €
• bij reservatie aan boord: 51 €
DUUR: 4u.
Vertrek met de autocar naar Volendam,
een charmant vissersdorpje aan de
oever van het IJselmeer. Na een korte
film over de stichting van de stad en
de bouw van de dijk, kunt u dit dorp
vrij verkennen. Daarna bezoekt u een
kaasmakerij (in Volendam of omgeving)
om er te zien hoe Gouda gemaakt wordt.
Degustatie. We gaan verder met de bus
voor het bezoek aan de Zaanse Schans,
een openluchtmuseum. Ontdek er de
fabricatie van de Hollandse houten
klompen. Vrije tijd.

Betreft de cruises ref. NOB / NOL / NOW /
NOY (INBEGREPEN).

STRAATSBURG,
KERSTMARKTEN

Betreft de cruises ref. MNA / MNO
(INBEGREPEN).

(Begeleiding)
DUUR: 4u.
Vertrek te voet voor een bezoek aan de
hoofdstad van de Elzas om de behouden
wijken van La Petite France en de
kathedraal (buitenkant) te ontdekken. Vrije
tijd op de kerstmarkten van Straatsburg.
Geïnstalleerd op verschillende pleinen
van de stad nodigen ze uit tot feeërie en
geven de stad een unieke sfeer.

Betreft de cruise ref. PMN (INBEGREPEN).

Betreft de cruise ref. NOB.

Betreft de cruise ref. PMN (INBEGREPEN).

© Bratislava Tourist Board

KLASSIEKE EXCURSIES OP DE DONAU

BOEDAPEST

BRATISLAVA

Prijs (transport + gids):
• r eserveer gelijktijdig
met uw cruise: 23 €
• bij reservatie aan boord: 31 €
DUUR: 4u.
Panoramische tour aan de stad met uw
gids. Eerst gaat het richting Boeda en u
bereikt de kasteelwijk waar u geniet van
een prachtig zicht op de stad. U keert
terug naar de autocar die u brengt naar
de vlaktes van Pest. U ontdekt er onder
meer het plein van de Helden. U neemt de
beroemde Andrassy-laan en komt voorbij
de Basiliek van Sint-Etienne en vervolgens
naar het parlement.

Prijs (transport + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 25 €
• bij reservatie aan boord: 33 €
DUUR: 3u.
Panoramische toer van de stad tot het
kasteel van Bratislava met uw gids. De
autocar brengt u tot het begin van de
oude stad, waar u de rest van het bezoek
te voet aflegt. Voord cruises ref. MVI/NVI,
vrije tijd op ontdekking de kerstmarkt.
Voord cruises ref. MVI/NVI, vrije tijd op
ontdekking de kerstmarkt van Wenen.
Betreft de cruises ref. MVI / NDA / NVI.

HET KASTEEL
VAN SCHÖNBRUNN
Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 45 €
• bij reservatie aan boord: 60 €
DUUR: 3u30.
U begint het bezoek op de beroemde
Ring op weg naar het kasteel van
Schönbrunn. Geleid bezoek van het
zomerverblijf van de Habsburgers. Vrije
tijd in de tuinen van het kasteel. Terugkeer
aan boord met de bus.
Betreft de cruises ref. NDA / NVI.

Voord cruises ref. MVI/NVI, het bezoek
eindigt op het Vörösmarty-plein waar u één
van de grootste kerstmarkten van Europa
kunt bezoeken.
Betreft de cruises ref. MVI / NDA / NVI.
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WENEN
Prijs (transport + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 25 €
• bij reservatie aan boord: 33 €
DUUR: 3u30.
Panoramische toer met de beroemde
Ring. U begint aan het bezoek met de
beroemde Ring, één van de persoonlijke
projecten van keizer Franz-Joseph.
Voord cruises ref. MVI/NVI, vrije tijd op
ontdekking de kerstmarkt van Wenen.
Betreft de cruises ref. MVI / NDA / NVI.

KLASSIEKE EXCURSIES OP DE ELBE
KASTEEL VAN CECILIENHOF

Prijs (transport + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 45 €
• bij reservatie aan boord: 60 €
DUUR: 3u 30.
Geleide, panoramische rondleiding per
autocar. Je zult de belangrijkste wijken
van Berlijn doorkruisen en bewonder
onder anderen, Parijs Square, Unter
den Linden, de Brandenburger Tor, de
kathedraal ... Daarna het museumeiland,
de Alexander Platz, het kasteelplein,
de plaats gendarmes en vele anderen.
Doorgang door de Checkpoint Charlie,
de Potsdam Platz en zijn spectaculaire
architectuur. Als je klaar bent, bezoek je
een van de vele Kerstmarkten in de stad
daarna terugkeer naar de boot.
Betreft de cruises ref. BMD / DMB.

DRESDEN
Prijs (transport + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 36 €
• bij reservatie aan boord: 48 €
DUUR: 2u 15.
Dit bezoek wordt aangevuld met het
bezoek aan de oude stad tijdens een
wandeling waarbij we voorbij de Zwinger
komen, de opera, de kathedraal (de
hofkerk), het Koninklijk Paleis, het Paleis
Taschenberg, het terras van Brühl met
zicht op de Nieuwe stad en de Nieuwe
markt met de Frauenkirche (de OnzeLieve-Vrouwkerk). Na het bezoek vrije
tijd en terug aan boord.
Betreft de cruises ref. BMD / DMB.

waaronder een charmant klooster. U
gaat verder met een rondrit door de
stad en u ziet de tweede belangrijke
bezienswaardigheid van Maagdenburg,
de Groene Citadel ontworpen door
Friedrich Hundertwasser... ! U bekijkt
de voormalige DDR-stad die werd
heropgebouwd in Sovjetstijl met grijze
en vierkante gebouwen. Men heeft wel
gepoogd deze te verfraaien met sierlijsten
en reliëf. U gaat naar het marktplein
waar u de Ruiter van Maagdenburg kunt
bewonderen, een standbeeld met een
vergulden paard dat Otto de 1ste toont;
het stadhuis en zijn bronzen portaal. Het
bezoek eindigt met wat vrije tijd alvorens
we terugkeren naar het schip. Tijdens
de Kerstcruise, zal u de Kerstmarkt van
Maagdeburg ontdekken.
Betreft de cruises ref. BMD / DMB.

Betreft de cruise ref. BMD.

KASTEEL
VAN CHARLOTTENBURG

U maakt er kennis met de verschillende
stappen in de vervaardiging van dit
prachtige porselein. Na het bezoek vrije
tijd en terug.
Betreft de cruise ref. DMB.

SEMPER OPERA
VAN DRESDEN
Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 45 €
• bij reservatie aan boord: 60 €
DUUR: 2u.
Geleid bezoek aan de beroemde Semper
opera van Dresden, één van de bekendste
opera’s van de wereld. Dit prachtig,
barokke gebouw is het symbool van de
stad. Wereldwijd bekend onder de naam
Semper, wat de naam van de architect
is van het gebouw van de 19de eeuw. “In
Dresden, is de opera een noodzaak”,
verklaarde de dirigent FranzKonwitschny.
Met een gemiddelde bezetting van 95%
van de totale capaciteit is Dresden één
van de best draaiende van Duitsland.
Betreft de cruise ref. DMB.

Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 50 €
• bij reservatie aan boord: 67 €
DUUR: 3u.
U bezoekt op uw eigen tempo de nieuwe
vleugel van het kasteel Charlottenburg
met een audiogids. U laat u meeslepen
naar de tijd van de Pruisische koningen
doorheen de prachtige zalen van het
kasteel. Eerst is er de witte zaal, de
audiëntiezaal en eetkamer van Frederik
de Grote en daarna de Grote Galerie,
versierd met prachtige vergulden
allegorieën. Met op de achtergrond
muziek uit de tijd kunt u zich daarna laten
leiden door de winterappartementen en
de weelderige slaapkamer van koningin
Louisa, waar u het meubilair uit die tijd
ziet, deels ontworpen door Schinkel.
U ontdekt ook de bibliotheek en een
collectie klapvensters van Frederik
de Grote.

MEISSEN
Kerstcruise
Prijs (transport + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 33 €
• bij reservatie aan boord: 44 €
DUUR: 3u 40.
De stad werd beroemd door het porselein
en ontwikkelde zich aan de oever van de
Elbe aan de voet van een fort dat door
Henri de 1ste werd opgetrokken tijdens
zijn uitbreiding van zijn slavenrijk. In 968
werd het een bisdom. De oude buurt
heeft nog heel wat charme weten te
bewaren, met zijn grote plein omgeven
door renaissancewoningen en twee
gebouwen in laatgotische stijl van het
einde van de 15de eeuw: het Rathaus en
de Frauenkirche. Daarna bezoek aan het
kerstmarkt.

Betreft de cruise ref. DMB.

Betreft de cruise ref. BMD.

MAAGDENBURG

MEISSEN
Nieuw jaar

Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 48 €
• bij reservatie aan boord: 64 €
DUUR: 4u.
U begint het bezoek met de Kathedraal
van Maagdenburg, die niet alleen het
graf van keizer Otto de Grote huisvest
maar ook enkele bezienswaardigheden,

Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 52 €
• bij reservatie aan boord: 69 €
DUUR: 4u.
Vertrek voor het geleid bezoek aan
Meissen. Na het bezoek aan de stad
bezoekt u de beroemde porseleinfabriek.

© Johannes Winkelmann

BERLIJN

Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 52 €
• bij reservatie aan boord: 69 €
DUUR: 3u.
Een stukje geschiedenis: geschenk van
Willem II voor het prinsenkoppel. Het
werd gebouw in Tudorstijl door Paul
Schultze-Naumburg tussen 1914 en 1917.
Dit gebouw van bakstenen en gewelven
lijkt op een groot Engels landgoed.
Hier werd de conferentie van Potsdam
gehouden tussen Stalin, Harry S. Truman
en Churchill (later Clement Attlee), van 17
juli tot 2 augustus 1945. Op 26 juli 1945
bepaalden Churchill en Truman hier de
bepalingen voor de overgave van Japan.
Het kasteel is tegenwoordig een museum
en een hotel. De G8 van ministers van
buitenlandse zaken werd hier op 30 mei
2007 gehouden. Terug naar het schip
met de autocar.

WITTENBERG
Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 49 €
• bij reservatie aan boord: 66 €
DUUR: 4u.
Wittenberg, ook wel de stad van Luther
genoemd, ligt aan de oever van de
Elbe. U ontdekt er het stadscentrum
en de prachtige patriciërswoningen in
Renaissancestijl. Voor het Stadhuis staan
de standbeelden van Luther en zijn vriend
en leerling Melanchton. De Schlosskirche
(de slotkerk), het Lutherhaus (het huis
van Luther), de Stadtkirche (de stadskerk)
en het Melanchthonhaus (huis van
Melanchthon) maken deel uit van het
patrimonium.
In geval van onbeschikbaarheid, wordt het
bezoek van het huis van Luther vervangen
door het Melanchtonhaus.
Betreft de cruises ref. BMD / DMB.

KLASSIEKE EXCURSIES OP DE GIRONDE
BLAYE EN DE ROUTE
VAN DE CORNICHE

PAUILLAC
EN HET KASTELENROUTE

Prijs (transport + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 41 €
• bij reservatie aan boord: 54 €
DUUR: 4u.
Vertrek per touringcar naar de Route de
la Corniche. U ontdekt aangename tuinen,
oude vissershuisjes of de beroemde
“carrelets”, eigenaardige hutten die zich
hoog boven het water bevinden. Halte in
het dorp Bourg. Daarna terug naar Blaye
en bezoek aan de citadel. Terugkeer per
touringcar.

Prijs (transport + gids + degustatie) :
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 55 €
• bij reservatie aan boord: 73 €
DUUR: 4u.
Vertrek per bus van Pauillac voor de
ontdekking van de Médoc. We rijden langs
de bekende kastelenroute. Zij groepeert
de meest prestigieuze rode wijnen (Saint
Julien, Margaux, Haut-Médoc…) en talrijke
kastelen. Halte in een van de kastelen.
Wijndegustatie*.

Betreft de cruises ref. BON / BOR.

Betreft de cruises ref. BON / BOR.

SAINT-ÉMILION

VERLICHTE BORDEAUX

Prijs (transport + gids + degustatie) :
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 55 €
• bij reservatie aan boord: 73 €
DUUR: 3u.
Heen en terug met de bus. Geleid bezoek
aan de ondergrondse monumenten van
het dorpje Saint-Émilion. Uw gids zal u
toelichting geven bij de geschiedenis
van de middeleeuwse stad. U ontdekt
er een verzameling aan uitzonderlijke
ruïnes. U vertrekt vervolgens naar een
familiewijngaard waar u te weten komt
welke stappen de wijn in Saint-Émilion
moet doormaken. Toegelichte degustatie*.

Prijs (transport + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 40 €
• bij reservatie aan boord: 53 €
DUUR: 2u.
Vertrek per bus. Bordeaux is door de
UNESCO beschermd als werelderfgoed.
Het kreeg het waardevolle label in de
categorie “culturele site”. De helft van
de stad, van de boulevards tot de oevers
van de Garonne, werd zo erkend om
zijn architecturale erfgoed. Vertrek per
touringcar voor een panoramische rondrit
in de stad. Terugkeer per bus.
Betreft de cruises ref. BON / BOR.

Betreft de cruises ref. BON / BOR.
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KERST EN NIEUWJAAR
PER CRUISE

KLASSIEKE EXCURSIES OP DE SEINE
HET KASTEEL
VAN MARTAINVILLE
Prijs (transport + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 41 €
• bij reservatie aan boord: 54 €
DUUR: 5u.
Vertrek per autocar, onder begeleiding
van uw animatrice. We steken de Petit
Andelys over en passeren de kerk SaintSauveur. We komen aan in Martainville,
dat in de 15de eeuw gebouwd werd door
Jacques Pelletier, gekocht door de staat
in 1906 en omgebouwd tot museum
in 1961. Reis doorheen het hart van
de Normandische tradities, herbeleef
het gracieuze verleden door middel
van voorwerpen uit het dagelijkse
leven. Ontdek de meest belangrijke
meubelcollectie van de Haute Normandië
“de beroemde Normandische kasten”.

HONFLEUR
EN DE CÔTE FLEURIE

PARIJS, PLACE VENDÔME
EN BOULEVARD HAUSSMANN

(Transport + gids + middagmaal +
degustatie):
DUUR: 9u.
Vertrek per bus en geleid bezoek aan
Honfleur. Lunch in een restaurant. In
de namiddag volgen we de côte fleurie.
Ontdekking van Deauville. We gaan verder
naar het kasteel van Breuil waar we na
het bezoek een degustatie* krijgen. U
kunt er zien hoe de beroemde Calvados,
Pommeau en Cider gemakt worden.
Betreft de cruise ref. RPA (INBEGREPEN).

Betreft de cruises ref. PAM_NO / PAM_RE
(INBEGREPEN).

Betreft de cruise ref. MAP (INBEGREPEN).

Betreft de cruise ref. NPA.

PARIJS EN DE OVERDEKTE
PASSAGES

HONFLEUR

PARIJS

(Transport + gids):
DUUR: 4u.
Geleid bezoek van de stad met zijn
vissershaven, zijn pittoreske steegjes
naar de oude huisjes, zoutzolders en
zijn kerk Sainte-Catherine.

Prijs (transport + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 37 €
• bij reservatie aan boord: 49 €
DUUR: 3u30.
Vertrek met de autocar in het gezelschap
van een gids op ontdekking naar de
mythische plaatsen van Parijs.

Betreft de cruise ref. NPA (INBEGREPEN).

(Transport + gids)
DUUR: 4u.
Panoramische rondrit in het hartje van
het prestigieuze Parijs. U ontdekt de Place
Vendôme en de wereldwijd bekende
juwelenwinkels. Daarna volgt de Rue de
la Paix, die erg gewild is in een beroemd
bordspel omwille van het prestige dat
deze straat vertegenwoordigt. Dompel
u onder in een Parijs dat u zal verbazen
door de schoonheid van het decor!
Vervolgens komt u langs de Opera
Garnier en bereikt de emblematische
Boulevard Haussmann, waar u kunt
genieten van een beetje vrije tijd om de
uitstalramen van de mythische winkels
in deze wijk te bewonderen. Terugkeer
aan boord.

Place de la Concorde bewonderen, die
allemaal een belangrijke geschiedkundige
rol vervullen. Wanneer u te voet door
Saint-Germain-des-Prés wandelt, kunt u
kennismaken met de geschiedenis, de
architectuur, de kunst en de wereldse
aspecten van deze mythische plaatsen
waar Parijs bekend om is. Vervolgens
doorkruist u een netwerk van straatjes
en pleintjes met gebouwen uit de 17de en
18de eeuw. Langs de Seine wanen artiesten
en letterkundigen zich tussen antiquairs
en luxeboetieken. Vrije tijd rond een van
de Parijse kerstmarkten.

Betreft de cruise ref. RPA.

(Transport + gids)
DUUR: 4u.
Geleid bezoek aan Parijs. Vertrek per
bus voor een rondrit in de stad die u
meeneemt naar de grootste sites van
de hoofdstad. Vanaf het Koninklijk
paleis, nodigen we u uit voor een unieke
wandeling in de mooiste overdekte
passages van Parijs. De passages
vormen niet alleen kortere wegen voor
de voetgangers, maar ook als het ware
dorpen in het hart van de hoofdstad. In de
kerstperiode zijn de overdekte passages
echte lichtwonderen.
Betreft de cruises ref. MAP /
PAM_NO / PAM_RE (INBEGREPEN).

PARIJS EN DE WIJK
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

ROUEN
Prijs (gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 20 €
• bij reservatie aan boord: 27 €
DUUR: 2u.
Vertrek te voet voor het geleid bezoek
aan Rouen. Het historische centrum van
de stad en zijn beroemde kathedraal. De
Kathedraal is een prachtig voorbeeld van
de flamboyante gotische architectuur,
gebouwd tussen de 12de en 16de eeuw,
naar de Oude Markt. U bezoekt er de
kerk van Sainte-Jeanne d’Arc (gesloten
op vrijdag voormiddag). Terugkeer aan
boord te voet.
Betreft de cruises ref. NPA / RPA.

(Transport + gids)
DUUR: 3u.
Vertrek met de autocar vanuit Trocadero
naar Saint-Germain-des-Prés langs de Voie
Triomphale. U kunt er onder meer de Arc
de Triomphe, de Champs-Élysées en de

KLASSIEKE EXCURSIES OP DE RHÔNE
ARLES

LYON

Prijs (gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 19 €
• bij reservatie aan boord: 26 €
DUUR: 2u.
Vertrek te voet voor een geleid bezoek
aan de stad: Romeins amfitheater
(de arena’s), het antieke theater, het
Saint-Trophime-plein, het forum en de
Romeinse thermen van Constantinus.
Terugkeer naar de boot te voet.

Prijs (transport + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 33 €
• bij reservatie aan boord: 44 €
DUUR: 3u.
Vertrek met de autocar voor een geleid
bezoek aan de stad. Panoramische
rondrit. Bezoek aan de binnenkant van
de basiliek van Fourvière. We gaan verder
met de bus naar oude Lyon. U gaat te
voet in het gezelschap van uw gids op
ontdekking naar de traboules. Vrije tijd.

Betreft de cruises ref. APA / LNA.

AVIGNON EN HET PALEIS
VAN DE PAUSEN
Prijs (gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 27 €
• bij reservatie aan boord: 36 €
DUUR: 3u.
Vertrek te voet naar het centrum met uw
gids. We stoppen op place de l’Horloge.
Aan de overkant staan de gevels van het
Stadhuis en het theater dat in de 19de
eeuw gebouwd werd. We gaan verder
naar het plein van de Paleis. Bezoek aan
het Paleis van de Pausen. Terugkeer naar
de boot te voet.

DE CAMARGUE
Prijs (transport + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise:41 €
• bij reservatie aan boord: 54 €
DUUR: 4u.
Panoramische rondleiding door de
Camargue. Bewonder over rivieren de
moerassen en vijvers van dit landschap,
roze flamingo’s, stieren en de beruchte
paarden van de Camargue maar ook
veel zout- en rijstvelden. Een stop is
gepland in Saintes-Maries-de-la-Mer waar
je gefascineerd wordt door zijn wilde
schoonheid, zijn cultuur en zijn levendige
en authentieke tradities. Terugkeer naar
de boot met de bus.
Betreft de cruise ref. APA.

Betreft de cruise ref. LNA.

VIENNE
Prijs (gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 17 €
• bij reservatie aan boord: 22 €
DUUR: 2u.
Geleid bezoek te voet. U bezichtigt
er het antieke theater, geb ouwd
omstreeks 40-50 na Christus. U gaat
verder naar de tempel van Augustus
en Livius (buitenkant) en ontdekt de
Sint-Mauritiuskathedraal (buitenkant).

VIVIERS EN MONTÉLIMAR
Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 39 €
• bij reservatie aan boord: 52 €
DUUR: 4u30.
Geleid bezoek te voet in Viviers. U ziet
er: het Maison des Chevaliers, met de
prachtige renaissancegevel, de Tour
Saint-Michel, het groot seminarie en
het belvédère. Transfer per bus naar
Montélimar. Een entertainend bezoek aan
de oude, ambachtelijke nougatfabriek.
Terugkeer per bus naar Viviers.
Betreft de cruise ref. LVA.

Betreft de cruise ref. LNA.

Betreft de cruises ref. APA / LNA / LVA.
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KLASSIEKE EXCURSIES OP DE LOIRE
SAINT-NAZAIRE

Prijs (transport + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 35 €
• bij reservatie aan boord: 47 €
DUUR: 4u.
Deze hoofdstad van de Anjou is een stad
van geschiedenis en kunst die opvalt
door het rijke erfgoed en de resoluut
moderne inslag. In Angers leefden de
Plantagenêts, het was een bloeiende
Renaissance-stad.

Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 61 €

Betreft de cruises ref. NLO / RLO.

© Jean-Dominique Billaud

ANGERS

DE ROUTE
VAN DE MUSCADET

NANTES

(Transport + gids + inkom
+ middagmaal):
DUUR: ~ 9u.
Vertrek per bus naar het kasteel van
Azay-le-Rideau. Gebouwd op een eiland
in het midden van de Indre, het drukt
al de verfijning uit van een kasteel van
de eerste Franse Renaissance. Vervolg
naar Chinon waar je een oude mijnen
zult ontdekken en die zijn heringericht
als wijnkelder. Proeven van wijn. lunch,
bezoek dan het koninklijk fort van Chinon.
Gebouwd door de graaf van Blois Thibad
in de 10de eeuw en het werd vergroot in de
12de eeuw door de koning van Engeland
Henry II Plantagenet.

Prijs (transport + gids + degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 50 €
• bij reservatie aan boord: 67 €
DUUR: 5u.
Tocht door vele dorpen die getuigen van
de sterke wijnidentiteit van de streek.
Verder naar La Chapelle Heulin en
stop aan het château Cassemichère (of
gelijkaardig). Deze uitzonderlijke plaats
nodigt u uit om kennis te maken met
de geschiedenisrijke wijngaard, om een
bezoek te brengen aan de kelders en te
proeven* van deze droge, lichte, fruitige
en zeer smaakvolle witte wijn. Vervolgens
op weg naar Clisson, een charmant
middeleeuws stadje met overblijfselen
van de 15de eeuw en een Italiaanse sfeer.

Betreft de cruises ref. NLO / RLO (INBEGREPEN).

Betreft de cruises ref. NLO / RLO.

KASTELEN VAN DE LOIRE

Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 49 €
• bij reservatie aan boord: 66 €
DUUR: 4u 30.
U ontdekt de steegjes van Bouffay, de
middeleeuwse buurt, de Sint-Pietersen-Sint-Pauluskathedraal, een prachtige
expressie van de flamboyante gotische
kunst. U bezoekt het eiland Feydeau, een
uitzonderlijk architecturaal geheel uit de
18de eeuw en daarna ook de kaaien van
Nantes om tenslotte een blik te werpen in
de nieuwe handelswijken die ontstonden
door de opkomende industrie in de 19de
eeuw. We gaan verder in de richting van
het Château des Ducs de Bretagne.
Betreft de cruises ref. NLO / RLO.

DUUR: 4u 30.

We beginnen het bezoek met de
Escal’Atlantic, die op ingenieuze wijze
de geschiedenis van de schepen
Normandie en France vertelt aan de
hand van werkelijkheid en verbeelding.
Een weergave op ware grootte ter
nagedachtenis van deze twee reuzen.
Daarna zet ten we ko ers naar de
scheepswerf van Saint-Nazaire, één van
de grootste scheepswerven van Europa.
Hier wordt een wereldwijd vermaarde
vakkennis vergaard. Vroeger wat de bouw
van trans-Atlantische schepen betreft
(France, Normandie) en vandaag met
reuzengrote cruiseschepen. Dankzij een
speciaal ontworpen parcours ontdekt u
deze immense industriële site (108  ha).
De verbazingwekkende logistiek en
de geavanceerde technologie die
gehanteerd worden om deze reuzen van
de zee te creëren, verschaffen u meer
inzicht in de verschillende fasen van de
bouw van deze echte drijvende paleizen
van deze moderne tijden.
Pre-reservering vereist vóór vertrek in uw
reisbureau. Een geldig legitimatiebewijs
wordt vereist aan elke passagier om toegang
te krijgen tot de site.
Betreft de cruises ref. NLO / RLO.

KLASSIEKE EXCURSIES OP DE PO
MURANO EN BURANO

PADUA

VENETIË EN HET DOGENPALEIS

Prijs (privéboot + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 37 €
• bij reservatie aan boord: 49 €
DUUR: 4u.
Bezoek aan de 2 eilanden per boot. Murano,
het eiland waar glas gemaakt wordt, biedt
de bezoekers de mogelijkheid om een
glasblazer aan het werk te zien. Op het eiland
Burano, ontdekt u de felgekleurde huizen en
de kantproductie. Vrije tijd.

Prijs (transport + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 49 €
• bij reservatie aan boord: 66 €
DUUR: 5u.
Rondrit in de stad per bus, daarna bezoek
aan de kerk Saint-Antoine. Rondleiding
te voet in het centrum. U ziet er het
paleis van de Ration (buitenkant) en het
Herenplein met het paleis van de Kapitein
(buitenkant). Vrije tijd.

Prijs (gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig met uw cruise: 51 €
• bij reservatie aan boord: 68 €
DUUR: 3u30.
Geleid bezoek aan Venetië en het San Marcoplein. U kunt er de beroemde San Marcokathedraal bewonderen (buitenkant). U zet het bezoek verder met het Dogenpaleis,
verblijfplaats van de hertogen van Venetië en zetel van de Venetiaanse regering
van de 9de eeuw tot de val van het Republiek in 1797.

Betreft de cruises ref. NOV / REW.

Betreft de cruises ref. NOV / REW.

Betreft de cruises ref. NOV / REW.

KLASSIEKE EXCURSIES OP DE GUADALQUIVIR
JEREZ
Prijs (transport + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 39 €
• bij reservatie aan boord: 52 €
DUUR: 4u.
Excursie naar Jerez, bekend voor zijn
wijnen, zijn flamenco, zijn paarden en zijn
stierenkwekerijen. Panoramische rondrit
per bus.

CÁDIZ

CORDOBA

Prijs (transport + gids):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 25 €
• bij reservatie aan boord: 33 €
DUUR: 3u.
Panoramische rondrit per bus en bezoek
aan Cádiz te voet. U ziet er het kasteel
van San Sebastian, gebouwd in de 17de
eeuw, de wijk van La Vina, een traditionele
Spaanse wijk en de kathedraal.

Prijs (transport + gids + inkom +
middagmaal):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 81 €
• bij reservatie aan boord: 108 €
DUUR: 10u.
Vertrek per bus voor het bezoek aan
Cordoba. Lunch in een restaurant. Vrije
namiddag. Terugkeer naar Sevilla.

Betreft de cruises ref. NAA / NAD.

Betreft de cruises ref. NAA / NAD.

Betreft de cruises ref. NAA / NAD.

SEVILLA
Prijs (transport + gids + inkom):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 49 €
• bij reservatie aan boord: 66 €
DUUR: 4u30.
Vertrek per bus. We beginnen het bezoek
met de Plaza de España en de wijk Santa
Cruz. Vervolgens ontdekken we Alcazar,
waar de Spaanse koning woont (het is
een van de oudste paleizen van Europa)
en de kathedraal met haar gotische stijl.

EL PUERTO DE SANTA MARIA,
wijndegustatie
Prijs (degustatie):
• reserveer gelijktijdig
met uw cruise: 23 €
• bij reservatie aan boord: 31 €
DUUR: 1u.
Vertrek te voet begeleid door een
animatrice naar de wijnkelder Osborne.
Eén van de oudste wijnkelders uit de
regio die al sinds 1772 wijn produceert.
De mascotte van deze zaak is een
enorme zwarte stier. Degustatie* van
wijnen en tapas.
Betreft de cruises ref. NAA / NAD.

Betreft de cruises ref. NAA / NAD.
* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.
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VERBLIJFSPAKKET AAN BOORD

UW VERBLIJFSPAKKET AAN BOORD...
Om uw cruise nog aangenamer te maken hebben we een aantal van onze diensten
in de prijs inbegrepen: “verblijfspakket aan boord”.

Dit pakket is inclusief:

Dit pakket bevat niet:

Formaliteiten:

• De overnachtingen in een dubbele kajuit met
airconditioning, douche, WC, satelliet- TV, radio
en kluis.

• Tijdens de maaltijden aan boord: de champagne en drank op de wijnkaart die een selectie aanbiedt die niet inbegrepen is in het pakket en als supplement wordt aangerekend.

Voor al onze cruises, is de nationale identiteitskaart of een geldig paspoort verplicht.
Inwoners van buiten de EU worden verzocht
om hun ambassade of consulaat te raadplegen.

• De cruise in volpension vanaf het diner van de
eerste dag tot het ontbijtbuffet van de laatste
dag (in functie van de gekozen cruiseprogramma):
- Al onze maaltijden worden tijdens één enkele
service opgediend. Het ontbijt wordt aangeboden in buffetvorm, de lunch en het diner
worden aan tafel opgediend.
- In het kader van onze cruises met uitbreiding
in een hotel, is de service met betrekking op
de catering deze die in detail vermeld wordt
in de betroffen programma’s.

• De dranken bij de maaltijden tijdens de excursies of verplaatsingen.

Een toestemming om het grondgebied te verlaten is verplicht voor minderjarigen van zodra de
minderjarige het Belgische grondgebied verlaat
zonder een houder van het ouderlijk gezag.

• De dranken inbegrepen in onze prijzen betreffen uitsluitend water, wijn, bier, fruitsap naar
believen en een koffie geschonken door
CroisiEurope bij de maaltijden aan boord evenals de dranken aan de bar (behalve
Champagne en wijnkaart). De dranken van de
wijnkaart, dranken bij de maaltijden tijdens
excursies of verplaatsingen, en ook
Champagne aan de bar zijn niet inbegrepen in
onze prijs. Behalve uitzonderingen.

• De annulatie-/bagageverzekering (zie blz. 268).

• Gratis WIFI toegang aan boord.

• Optionele excursies (te boeken en betalen in
het reisbureau of aan boord). De in onze programma’s vermelde excursies zijn optioneel
en dus niet inbegrepen in onze prijzen, tenzij
anders vermeld in de desbetreffende programma’s.
• Het vervoer wanneer het niet duidelijk is vermeld (formule met vervoer) en de daaruit
voortvloeiende dossierkosten.

• De persoonlijke uitgaven.
• Alle prestaties die niet in het programma vermeld worden.

Voor bepaalde van onze cruises is een paspoort verplicht en in precieze gevallen moet dit
paspoort een minimum geldigheidsduur hebben na de datum van terugkomst van uw
cruise. In deze precieze gevallen wordt dit op de
betroffen programma’s vermeld en zal onze
service u op de hoogte brengen.
Voor onze verste bestemmingen is een visum
vereist en dienen speciale stappen ondernomen te worden. Deze toelichtingen staan vermeld op de betroffen programma’s. Onze
diensten zullen u ervan op de hoogte brengen
en kunnen deze formaliteiten zelfs voor hun
rekening nemen.

Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.

•
D e bijstands- en repatriëringsverzekering
(zie blz. 268).
• De haventaksen.

Exclusief verre bestemmingen: Zuidelijk Afrika, Vietnam/Cambodja, Myanmar, Rusland, China, Canada en Chili
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HET ABC
VAN ONZE CRUISES IN EUROPA
B agage
Neem casual kleding mee voor overdag en
“gepaste” kleding voor het restaurant en de galaavond.

B etaling aan boord
Aan boord wordt de euro gebruikt: cash, credit
cards (behalve Electron en Maestro) worden
aanvaard. Geen wisselkantoor aan boord.

D ieren
Dieren zijn niet toegestaan aan boord.

D okter
We hebben geen dokter aan boord. Voor
CroisiEurope zal de boordcommissaris de arts of
het medisch urgentieteam van de dichtstbijzijnde
aanlegplaats op de rivier contacteren. Voor
CroisiMer is er een verpleegpost aan boord,
maar geen arts.

E xcursies
Excursies kunnen tegelijkertijd met de cruise of
aan boord van het schip worden geboekt. Als u de
excursies op het moment van het boeken koopt,
krijgt u:
• een voordelig tarief voor de aankoop van een of
meerdere excursies per eenheid,
• een korting op de prijs van het pakket.
Onze verkoopadviseurs kunnen u de duur en de
vervoerswijze voor de voorgestelde excursies
meedelen.
Voor de kustcruises is inscheping in een sloep
voorzien voor sommige excursies. Voor een optimale organisatie van de cruises kan de volgorde
van de excursies worden omgekeerd.

F ooien
Het bedrag van de fooien wordt aan de beoordeling van de klanten overgelaten.

F ormaliteiten
Afhankelijk van de bestemming moeten de identiteitspapieren in orde zijn. Voor al onze cruises
(naar alle bestemmingen) is een geldige identiteitskaart of een geldige pas vereist.
We raden niet-EU-burgers aan om bij hun ambassade of consulaat naar de vereiste formaliteiten te
informeren.
De identiteitsfiches moeten ingevuld en teruggestuurd worden uiterlijk een maand vóór de
afreis. Ze zijn vereist voor alle cruises waarin een
vlucht is begrepen. Voor cruises in Italië, in
Spanje en CroisiMer-cruises zijn de fiches verplicht, zelfs voor een haven-havenformule. Voor
alle cruises moet de nationaliteit van de passagiers ons verplicht meegedeeld worden.

G roepen

O nthaal

De “groepsvoorwaarden” zijn van toepassing
vanaf 20 personen. Voor en na de cruise kunnen
we een incoming service verlenen voor alle bestemmingen.
Van november tot maart: vanaf 80 personen
kunt u een schip afhuren voor lunches of diners
met of zonder overnachting. Vraag onze groepsbrochures.

K inderen
Voor kinderen jonger dan 2 jaar, zijn de maaltijden logeerkosten ter plaatse te betalen; voor kinderen van 2 tot minder dan 10 jaar: 20 % korting op
de prijs van de cruise, uitgezonderd vluchten,
taksen, supplementen en dossierkosten. Deze
kortingen zijn niet van toepassing op de producten van cruises buiten Europa, behalve voor
de Wolga-cruise: 30% korting op de prijs van de
cruise, uitgezonderd vluchten, taksen, supplementen, visum- en dossierkosten.
Onze schepen zijn niet uitgerust met “babyvoorzieningen” aan boord.
Tijdens de zomervakanties stellen we op onze
cruisebestemmingen naar Spanje, Portugal,
Italië en Kroatië - gezinsaanbiedingen voor met
een aangepast programma en animaties.
Miniclubs, gratis verblijf of korting voor kinderen
tot 16 jaar, eenpersoonstoeslag aangeboden.

We stellen cruises op mensenmaat voor: 16 tot 197
passagiers per schip. Zo kan onze bemanning
steeds een persoonlijke en attente service
garanderen.
Zodra u aan boord komt, wordt u onthaald door
onze bemanning die u naar uw kajuiten wijst en
ervoor zorgt dat u zich vlot kunt installeren.
Tijdens een verwelkomingsaperitief in het salon
stelt de bemanning zich aan u voor en verneemt
u alles over het verloop van de cruises en de
excursies.

R eisdocumenten
Die documenten omvatten:
• de inschepingstickets die u afgeeft bij uw aankomst op het schip,
• de eventuele inruilbonnen (vervoer van en naar
de cruise, hotelovernachtingen),
• de bagagelabels,
• een voorstelling van de bestemming,
• nuttige informatie voor de cruise,
• de lijst van de aangeboden excursies.

R okers
De volledige vloot van CroisiEurope en CroisiMer
is rookvrij.

K ortingen
Diverse kortingen kunnen worden toegekend:
• Kinderkorting: zie rubriek Kinderen.
• Driepersoonskajuit: beschikbaar op sommige
schepen: 30% korting voor de 3de passagier in de
kajuit (uitsluitend geldig op het cruisegedeelte).
•E
 enpersoonskajuit: toeslag aangeboden op de
Kerstcruises (behalve ref. PAM) en op de
CroisiFamille-bestemmingen in juli en augustus.

M aaltijden
ONTBIJT: in het restaurant geserveerd in buffetvorm.
MAALTIJDEN: samengesteld uit één menu en op
vaste tijdstippen in één gang geserveerd.
Onze restaurants hebben tafels voor 6 personen.
Bijzondere diëten moeten tijdens de boeking
gemeld worden.
Specifieke aanvragen “bijzondere attenties”: taart,
Champagne, bloemen: dergelijke attenties moeten
bij de boeking aangevraagd worden of uiterlijk een
maand vóór de afreis.
DRANKEN: de dranken tijdens de maaltijden aan
boord (wijn, water, bier, fruitsap en 1 koffie) en aan
de bar zijn inbegrepen van april tot oktober, exclusief de wijncruise, gastronomische cruises en op
cruises met referentie REF. PAM. Champagne en
de wijnen op de wijnkaart aan de bar, dranken
genomen tijdens de excursies of transfers zijn niet
inbegrepen in de prijs en zijn voor rekening van
de klanten.
Met een drankkaart (aan boord te koop) kunnen
de consumpties aan boord betaald worden. Het
resterend saldo van de kaart wordt aan het einde
van de cruise terugbetaald.

V eiligheid
Voor de veiligheid van onze passagiers is er
altijd een defibrillator aan boord.

V erblijf
Afhankelijk van de vertrek- en/of terugkeermomenten van de cruises kunnen we de klanten
hotelovernachtingen tegen een bijzonder tarief
voorstellen.

V ervoer van en naar
de cruise
CroisiEurope geniet bijzondere voorwaarden op
de transfervoorwaarden naar de verschillende
vertreksteden van de cruises. Aarzel niet om ons
naar die transportmogelijkheden te vragen (autocar, trein, vliegtuig).

V erzekering
De bijstands- en repatriëringsverzekering is inbegrepen in de prijs van onze cruises. We raden u
aan om een annulerings- en bagageverzekering te
nemen.

W asserij
Deze service is niet beschikbaar aan boord.

Exclusief verre bestemmingen: Zuidelijk Afrika, Vietnam/Cambodja, Myanmar, Rusland, China, Canada en Chili
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TRAM C
Lycée Jean Monnet

Rivierhaven
CROISIEUROPE

TRAM D
Aristide Briand

UW VERBLIJF
VOOR EN NA ONZE CRUISE
CroisiEurope biedt ook verblijfsmogelijkheden
voor de nacht die uw vertrek voorafgaat en/of
de nacht van uw terugkeer voor de onderstaande steden (basis tweepersoonskamer met
ontbijt):

AMSTERDAM
vanaf

85 €

/PERS.

vanaf
NB : TARIEVEN 2018, MOGELIJKE WIJZIGINGEN IN 2019

120 €

/PERS.

WENEN
vanaf

55 €

/PERS.

vanaf

85 €

/PERS.

LYON
vanaf

55 €

/PERS.

vanaf

75 €

/PERS.

PARIJS
vanaf

115 €

/PERS.

vanaf

135 €

/PERS.

STRAATSBURG
vanaf

50 €

/PERS.

vanaf

65 €

/PERS.

PORTO
vanaf

40 €

/PERS.

vanaf

49 €

/PERS.

DENK ERAAN BIJ HET BOEKEN!

UW VERZEKERINGEN
BIJSTANDS-EN REPATRIËRINGSVERZEKERING is inbegrepen in onze prijs!
Facultatieve verzekeringen: annulering, bagage,
reisonderbreking, burgerlijke aansprakelijkheid

Verzekeringspremie
3,80% van de prijs van de reis

OPGELET: De verzekering “annulering, bagage,
reisonderbreking, burgerlijke aansprakelijkheid”
is niet inbegrepen in onze prestaties. Daarom
raden wij u ten stelligste aan om het facultatieve
verzekeringscontract bij Europ Assistance te

ondertekenen. Voor alle inschrijvingen en op
aanvraag ontvangt u een folder met daarin de
voorwaarden van de maatschappij Europ
Assistance.

ACTUELE PERCENTAGEBEREKENING VAN 02.01.2018 ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN NA DEZE DATUM.
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ANNULERING
BURGERLIJKE
AANSPRAKELIJKHEID
BAGAGE
REISONDERBREKING

Waar en wanneer vertrekken?
CroisiEurope biedt het hele jaar cruises aan!
De kans om de charme en de unieke voordelen van elk seizoen te ontdekken.
Februari • Maart
Kom in februari en maart bij ons voor een kort
verblijf in Parijs, het carnaval van Venetië of om
van het mooie weer te genieten in Spanje of langs
de kusten van Kroatië, Albanië en Montenegro.
Een prachtige periode om Myanmar, het “gouden”
land, te ontdekken!
April
Deze maand wordt Holland ruim toebedeeld,
waar u de beroemde tuinen van het Keukenhof
kunt bewonderen: meer dan 7 miljoen soorten
bloemen waaronder de beroemde tulpen die zo
karakteristiek zijn voor het Hollandse landschap,
de lucht parfumeren en een festival van felle
kleuren bieden.
Mei • Juni • Juli • Augustus • September
Deze periode is ideaal voor het verkennen van de
Europese rivieren: de Rijn richting Noord-Europa
of de Donau richting Centraal-Europa tot de
Zwarte Zee. Zuid-Europa waar Spanje, Portugal
en Italië in de schijnwerpers staan.
De rivieren en kanalen van Frankrijk.
Topbestemmingen in het hartje van een land
van traditie, prestige en cultuur.

Kroatië, ontdekking van Dubrovnik, de parel
van de Adriatische zee, en de eilanden voor de
Dalmatische kust.
Rusland, van Sint-Petersburg tot Moskou, over
het water van de Neva en de Wolga, om rustig
1000 jaar geschiedenis te doorkruisen.
China, over de Jangtsekiang, van Shanghai naar
Chongqing.
Herfst
De rustigste maanden zijn gunstig voor minder
populaire bestemmingen waar u kunt genieten van
het mooie weer in de buurt van de Middellandse
Zee, rond Sicilië en Malta of in Kroatië.
Beleef de Indian summer in Canada, het seizoen
waarin het landschap verandert om plaats te
maken voor de herfstkleuren.
Chili, Buenos Aires en de Chileense fjorden, een
uitzonderlijke cruise tussen Punta Arenas, Kaap
Hoorn en Ushuaia.
Winter
Wij bieden ook cruises aan ter ontdekking van
de kerstmarkten van heel Europa en bieden u
de mogelijkheid om Kerstmis en Nieuwjaar te
vieren aan boord van onze schepen!

Neem deel aan een uitzonderlijke cruise naar
Cyprus en het Heilig Land.
Myanmar, een terugkeer naar de bron vol
contrasten.
Gedurende het hele jaar
Zuidelijk Afrika, een intieme ervaring dicht bij de
natuur. Beleef aan boord van de African Dream
een unieke cruise naar de rand van de wereld.
Van de tempels van Angkor tot de Mekongdelta,
een onvergetelijk avontuur.

Respect voor het milieu
Europa heeft altijd een voorsprong gehad op het gebied van ecologie en milieubescherming, en CroisiEurope is er
trots op een van de pioniers te zijn geweest in dit domein lang voordat deze praktijken gemeengoed werden. Onze
inzet voor de bescherming van het milieu gaat veel verder dan de wettelijke vereisten.
WATER
Wij hebben waterbespaarders geïnstalleerd op
al onze schepen, die het mogelijk maken 35%
drinkwater te besparen en de productie van
afvalwater met 35% te verminderen.
Al onze boten zijn uitgerust met afvoersystemen
voor afvalwater, die tijdens onze tussenstops
worden leeggemaakt in waterzuiveringsstations
of in de riolering. Wij lozen ons afvalwater niet
in de oceaan of in de rivieren.
De lak op de onderkant van onze schepen bevat
geen vervuilende bestanddelen.
UITLAAT
Onze schepen zijn uitgerust met motoren die
voldoen aan de strengste en recentste Europese
normen op het gebied van de bestrijding van
ver vuilin g , waardo or de uit s to ot van
broeikasgassen beperkt is.
De aan boord gebruikte technologie stelt ons in
staat om het dieselverbruik tijdens het varen te
beperken.

die de schepen van stroom kunnen voorzien,
waardoor het lawaai en de vervuiling beperkt zijn.
AFVAL EN ONDERHOUD
Papier, plastic en glas worden gesorteerd en
gecomprimeerd aan boord alvorens te worden
gerecycleerd. Afvalolie wordt opgevangen en
getransformeerd door specialisten in de haven.
Wij gebruiken biologisch afbreekbaar en
milieuvriendelijke reinigingsmiddelen.
LAWAAI
De ventilatie van onze machinekamers is geïsoleerd, waardoor geluidsoverlast verminderd is wanneer onze boten zijn afgemeerd.
MARKETING
CroisiEurope is trots op zijn samenwerking met
Imprim‘Vert, een organisatie die de drukkers
verplicht om ecologische waarden en processen
te volgen ter bescherming van het milieu.

Onze systemen zijn compatibel met de elektriciteitsnetten op de grond.
ELEKTRICITEIT
Veel van onze schepen zijn uitgerust met elektriciteitsinstallaties met een laag energieverbruik.

Alle documentatie die door CroisiEurope
wordt verstrekt, wordt gedrukt met plantaardige inkt op niet-gebleekt papier.

En de winter, worden onze schepen aangemeerd
in een rivierhaven met elektrische aansluitpalen
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TOEKOMSTIGE PROJECTEN
Onze onderneming verbindt zich ertoe om een
aantal projecten met een ecologisch oogmerk
te ontwikkelen, zoals het maken van elektrisch
aangedreven schepen. Het beperken van het
waterverbruik aan boord. Het beperken van de
productie van afval door zich op recycleerbare
verpakkingen te richten.

VERVOERSINFORMATIE

CroisiEurope
organiseert uw pre- en
posttransfer met vertrek
uit uw regio
Per vliegtuig of per trein (of beide), CroisiEurope
stelt u verschillende mogelijkheden voor vanuit uw
regio naar uw vertrekhaven.
Aarzel niet ons te contacteren om de mogelijkheden en tarieven te kennen.

Luchtvaartmaatschappijen
partners
Om u nauwkeurige informatie te geven en u gerust
te stellen over onze airline partners, hebben we
voor u een samenvatting van de luchtvaartmaatschappijen gemaakt met wie wij in 2019 zullen
werken. Ze staan in deze brochure, op elke pagina
met aankondiging van de bestemming.
Voor uw veiligheid en comfort omringen wij ons
met de beste luchtvaartpartners.
Ook deze maatschappijen voldoen aan alle normen
van de Europese veiligheid, die erkend zijn door de
meest strenge mondiale luchtvaartgemeenschap.

BESTEMMING

VERTREKKEN

PARTNERS

VLUCHT/TREIN

NOORD-EUROPA
AMSTERDAM

BRUSSEL

BERLIJN

BRUSSEL

Brussels Airlines

Lijnvlucht

BRUSSEL

SNCF

Trein

SNCF

Trein

NOORD-EUROPA

FRANKRIJK
BORDEAUX

BRUSSEL

Easyjet, Brussels Airlines

Lijnvlucht

BRUSSEL

SNCF

Trein

CENTRAAL-EUROPA
BOEKAREST
BOEDAPEST

PARIJS

Air France

Lijnvlucht

Voor andere steden

Ons contacteren

Lijnvlucht

PARIJS, STRAATSBURG

Aigle Azur, Europe Airpost, HOP!, Transavia,
Travel Service, Volotea, XL Airways France

Chartervlucht

BRUSSEL

Brussels Airlines

Lijnvlucht

CONSTANTA/
TULCEA

PARIJS, STRAATSBURG

Aigle Azur, Europe Airpost, HOP!, Transavia,
Travel Service, Volotea, XL Airways France

Chartervlucht

KOPENHAGEN

PARIJS

Air France, Scandinavian Airlines, Easyjet

Lijnvlucht

BRUSSEL

Brussels Airlines , Scandinavian Airlines

Lijnvlucht

NOORD-EUROPA

KUST-CRUISES
CYPRUS

PARIJS

Aigle Azur, Europe Airpost, HOP!, Transavia,
Travel Service, Volotea, XL, Airways France

Chartervlucht

DUBROVNIK

PARIJS, BRUSSEL

Aigle Azur, Croatia Airlines, Europe Airpost,
HOP!, Transavia, Travel Service, Volotea, XL
Airways France

Chartervlucht

Brussels Airlines

Lijnvlucht

BRUSSEL

CENTRAAL-EUROPA
LINZ

PARIJS, BRUSSEL

Lufthansa, Austrian Airlines

Lijnvlucht

FRANKRIJK/KANALEN
LYON

BRUSSEL

Brussels Airlines

Lijnvlucht

BRUSSEL

SNCF

Trein
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AEROFLOT is de Russische nationale maatschappij. Voor
vluchten tussen Frankrijk en Rusland maakt het gebruik
van een vloot van bijna 80 Airbussen.
AIR CANADA is een Canadese luchtvaartmaatschappij die
in 1965 werd opgericht en gevestigd is in Montreal, met een
vloot van ongeveer 390 vliegtuigen.
Het is lid van de Star Alliance.
AIR FRANCE Nationale Franse maatschappij, gesticht in
1933. Vloot van meer dan 400 vliegtuigen voor het bedrijf
en haar filialen (HOP! en City Jet) naar 190 bestemmingen
wereld rond.
AIR TRANSAT is de grootste Canadese luchtvaart
maatschappij die gespecialiseerd is in vakantiereizen.
Elk jaar vervoert de maatschappij ongeveer 3 miljoen
passagiers naar bijna 60 bestemmingen in 30 landen met
een vloot van kleine Boeing-carriers en grote Airbuscarriers.
ALITALIA is de belangrijkste Italiaanse
luchtvaartmaatschappij. Het werd opgericht in 1946 en
heeft nu meer dan 140 vliegtuigen.
ASL Airlines France is een Franse chartermaatschappij.
Zijn vloot telt 15 vliegtuigen van het Boeing-type.
AUSTRIAN AIRLINES Nationale Oostenrijke maatschappij,
gesticht in 1958. Vloot van 80 vliegtuigen. Meer dan 130
bestemmingen in de hele wereld.
BRITISH AIRWAYS is de nationale luchtvaartmaatschappij
van Groot Bretagne. Ze heeft internationale en
binnenlandsevluchten vanuit haar hub London Heathrow,
dankzij een vloot van 268 vliegtuigen.
BRUSSELS AIRLINES Nationale Belgische maatschappij.
Vloot van 41 vliegtuigen, 70 bestemmingen over de hele
wereld.

BESTEMMING

VERTREKKEN

PARTNERS

VLUCHT/TREIN

CATHAY PACIFIC AIRWAYS is een luchtvaartmaatschappij
die gevestigd is in HONG KONG- Het werd opgericht in
1946 en telt nu meer dan 127 vliegtuigen. Het bedient meer
dan 75 bestemmingen over de hele wereld, voornamelijk in
Azië. Het is lid van Oneworld.
CROATIA AIRLINES Nationale Kroatische maatschappij,
gesticht in 1989 onder de naam Zagal. Vloot van 13
vliegtuigen.

CENTRAAL-EUROPA
MÜNCHEN

PARIJS

Air France, Lufthansa

Lijnvlucht

BRUSSEL

Brussels Airlines, Lufthansa

Lijnvlucht

FRANKRIJK/KANALEN
PARIJS

BRUSSEL

SNCF

Thalys

ZUID-EUROPA
PORTUGAL

PARIJS, BRUSSEL
BRUSSEL

Aigle Azur, Europe Airpost, HOP!, Transavia,
Travel Service, Volotea, XL Airways France

Chartervlucht

EASYJET Britse lowcostairline. Vloot van meer dan
210 Airbussen.

Brussels Airlines, Tap portugal, Ryanair

Lijnvlucht

EMIRATES is een luchtvaartmaatschappij gevestigd
in Dubai die dateert van 1985. Het biedt meer dan
155 bestemmingen in meer dan 80 landen. Het heeft
momenteel een vloot van meer dan 265 vliegtuigen,
waaronder Airbus A380’s en Boeing 777’s.

ZUID-EUROPA
SEVILLA

PARIJS, BRUSSEL

Aigle Azur, Europe Airpost, HOP!, Transavia,
Travel Service, Volotea, XL Airways France

Chartervlucht

BRUSSEL

Brussels Airlines

Lijnvlucht

FINNAIR Nationale, Finse maatschappij. Vloot van
meer dan 60 vliegtuigen met bestemmingen over
de hele wereld.

SNCF

Trein

Brussels Airlines

Lijnvlucht

HOP! Regionaal filiaal van de groep Air France/KLM,
geboren uit de fusie van Regional airlines, BritAir
en Airlinair. Vluchten tussen metropolen, grote en
minder grote, regionale steden.

Lijnvlucht

IBERIA is de Spaanse nationale maatschappij. De vloot van
178 vliegtuigen bedient bijna 120 reguliere bestemmingen
via zijn hubs in Madrid en Barcelona.

Lijnvlucht

LUFTHANSA Nationale, Duitse maatschappij. Vloot van
407 vliegtuigen. Ongeveer 220 vaste bestemmingen via de
hubs Frankfurt, München of Düsseldorf.

FRANKRIJK/KANALEN
STRAATSBURG

BRUSSEL
BRUSSEL

ZUID-EUROPA
VENETIË

BRUSSEL

Brussels Airlines, Ryanair

CENTRAAL-EUROPA
WENEN

CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED is een
van de drie grote luchtvaartmaatschappijen van China met
50 overzeese kantoren en 11 nationale kantoren. Het bezit
ook aandelen in 24 dochterondernemingen. China Eastern
en haar dochteronderneming Shanghai Airlines, gevestigd
in Shanghai, heeft een moderne vloot met een gemiddelde
leeftijd van minder dan 7 jaar. Het netwerk omvat China,
Japan, Korea, Zuidoost-Azië, Europa, Amerika en Oceanië.

BRUSSEL

Brussels Airlines, Austrian Airlines

SCANDINAVIAN AIRLINES De grootste, Scandinavische
luchtvaartmaatschappij. Vloot van 140 vliegtuigen.
Verschillende bestemmingen in de hele wereld.

WERELDRIVIEREN
ZUIDELIJK
AFRIKA

BRUSSEL

KLM, Lufthansa, British Airways

Lijnvlucht

VIETNAM/
CAMBODJA

BRUSSEL

Thai Airways

Lijnvlucht

MYANMAR

BRUSSEL

Thai Airways

Lijnvlucht

RUSLAND

BRUSSEL

Brussels Airlines

Lijnvlucht

CHINA

BRUSSEL

Air France/KLM, China Eastern, Air China

Lijnvlucht

CANADA

PARIJS, BRUSSEL

Air France/KLM, Air Canada

Lijnvlucht

CHILI

PARIJS

Air France

Lijnvlucht

SINGAPORE AIRLINES is een in Singapore gevestigde
luchtvaartmaatschappij en werd opgericht in 1972. Het
heeft momenteel meer dan 119 vliegtuigen en biedt meer
dan 60 bestemmingen over de hele wereld - het is lid van
de Star Alliance.
SMALL PLANET is een Litouwse chartermaatschappij,
gevestigd in Vilnius, opgericht in 2009. Zijn vloot bestaat
uit 22 vliegtuigen van het type Airbus.
SOUTH AFRICAN AIRWAYS is een Zuid-Afrikaanse
maatschappij gevestigd in Johannesburg. Het huldigde in
1934 zijn eerste vlucht in. Het heeft een vloot van meer dan
53 vliegtuigen en is lid van de Star Alliance.
TAP PORTUGAL Nationale, Portugese maatschappij. Vloot
van 41 vliegtuigen, 58 vaste bestemmingen in Europa,
Afrika en Amerika.
THAI AIRWAYS Nationale, Thaise maatschappij. Vloot van
93 maatschappijen en verschillende bestemmingen in de
wereld.
TRANSAVIA Franse maatschappij, onafhankelijke divisie van
de groep Air France/KLM. Vloot van 9 Boeings.
TRAVEL SERVICE De grootste chartermaatschappij
van Tsjechië. Vloot van 10 Boeings.
VIETNAM AIRLINES is de Vietnamese nationale
maatschappij. Het heeft meer dan 70 vliegtuigen en vliegt
voornamelijk naar Azië, Europa en Oceanië.
VOLOTEA Spaanse lowcostmaatschappij, gesticht in 2011.
Verbindt de regionale, Europese hoofdsteden: meer dan 50
bestemmingen, de vloot bestaat uit hoofdzakelijk Boeings.

Dit is geen volledige lijst, wij zullen ook andere vervoermogelijkheden voorstellen. In ieder geval zijn deze maatschappijen goedgekeurd door de Franse en
België luchtautoriteiten. In de meeste gevallen, en onder voorbehoud van wijzigingen, zal de naam van de luchtvaartmaatschappij u 3 maand voor vertrek
meegedeeld worden.
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VUELING Spaanse luchtvaartmaatschappij, gebaseerd in
Barcelona en gesticht in 2004. Vloot van 54 Airbussen.

VERVOERSINFORMATIE

GOED OM TE WETEN
Vluchturen

Bagagegewicht

We herinneren u er aan dat de vluchturen niet
gegarandeerd kunnen worden en slechts enkele
dagen vóór het vertrek worden bevestigd.
Daarenboven kunnen de vluchten een halte inhouden tijdens de heen- en/of terugreis.
De omvang van het luchtverkeer kan eveneens
vertragingen veroorzaken. Het wordt aanbevolen
geen belangrijke verbintenissen of verplichtingen
aan te gaan op de dag van vertrek of de dag die
volgt op de dag van uw terugkomst.
Hetzelfde geldt in het geval u zelf het voor- en
natransport regelt: wij raden u ten stelligste aan
biljetten te kiezen die achteraf gewijzigd kunnen
worden en een ruime overstaptijd te voorzien,
teneinde onaangename situaties en onnodige
stress te vermijden.
De uren van vertrek en aankomst kunnen heel
vroeg ‘s morgens of heel laat ‘s avonds zijn, en
daarom is het aangeraden om schikkingen te treffen wat betreft eventuele bijkomende kosten
(hotels, transfers, enz.).
Indien de eerste of laatste dag van uw reis kort
uitvalt omdat we laat aankomen of vroeg vertrekken als gevolg van de reistijden opgelegd door de
carriers, kan daarvoor geen vergoeding gevraagd
worden.

Over het algemeen bedraagt het gewicht aan
bagage dat gratis mee mag 1 koffer van 20 kg op
lijnvluchten en 1 koffer van 15 kg voor chartervluchten. Deze limiet zal bevestigd worden bij uw
oproeping enkele dagen voor uw vertrek.

Vergemakkelijk uw vertrek

met gepersonaliseerde assistentie
CroisiEurope kan persoonlijke assistentie voor u
organiseren op de dag van uw vertrek, op het station of op de luchthaven, om het traject naar uw
inschepingsplaats te vergemakkelijken. Onze
vertegenwoordiger zorgt voor u tot het vertrek van
uw trein of uw vliegtuig. Aarzel niet om contact op
te nemen met onze adviseurs om deze service aan
uw boeking toe te voegen.

DE
VERPLAATSINGEN
Dankzij brede nationale en internationale
netwerken, heeft u rechtstreeks toegang
tot meerdere van onze opstapplaatsen via
een SNCF-spoorwegverbinding.
Met name Bordeaux, Amsterdam,
Antwerpen, Brussel, Straatsburg, Lyon,
Martigues, Avignon, Chalon-sur-Saône of
Parijs.
Aarzel niet om onze adviseurs te raadplegen voor de beschikbaarheden en tarieven
vanuit uw regio (de dossierkosten bij
CroisiEurope bedragen 10€ per passagier).
Boeken kan vanaf 3 maanden vóór de
datum van uw vertrek.

Online inchecken
De lijnvluchtmaatschappijen en low cost luchtvaartmaatschappijen bieden u de mogelijkheid om
rechtstreeks op hun website in te checken. Wij
raden u ten stelligste aan om hun site te raadplegen
om uw zetel te kiezen en in te checken.

Vertrek vanuit Brussel
Vertrek vanuit Brussel op onze chartervluchten
wordt gegarandeerd voor een minimum van 80
deelnemers. Indien het minimumaantal niet wordt
bereikt, kan een spoorweg- of luchtvaartoplossing
worden voorgesteld

Service aan boord
De service (dranken, maaltijden, ruimbagage,
prioritaire registratie, ...) kan bij bepaalde luchtvaartmaatschappijen betalend zijn aan boord.
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Uw gesprekspartners

Kendra

Directeur België

Sales Manager

Sales Manager

Jennifer

Magdalena

Céline

Sofie

Elodie

Anna

Gualtiero
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Groepen

ALGEMENE VOORWAARDEN
INDIVIDUELE BROCHURE 2019 - BELGIË
De inschrijving op een van de cruises voorgesteld in deze brochure houdt de aanvaarding in van de onderstaande algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.
Wanneer hij het reiscontract dat is opgemaakt door de verkoper bij wie hij de reis koopt, dateert en ondertekent, met de vermelding dat de voorwaarden door hem worden
aanvaard, erkent de klant uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de informatie met betrekking tot de reis die hij gekozen heeft aan de hand van onze brochures,
beschikbaar in de reisagentschappen of bij onze diensten. Voor alle bijzonderheden over de reis wordt verwezen naar de informatie in die brochures. Deze brochure stelt
een selectie van cruises voor; ons aanbod is niet beperkt tot de geselecteerde cruises. De cruises of de diensten die niet in die brochures staan, zijn aan dezelfde
voorwaarden onderworpen.

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE
REIZEN VOOR PAKKETREIS-OVEREENKOMSTEN
Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreis
over
eenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door
de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrange
menten en reisdiensten van 21 november 2017.
Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper
voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst
2.1 De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger,
voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de
voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van
toepassing is op de pakketreis:
1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en
het aantal nachten;
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data
en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops
en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit
bij benadering meegedeeld
c) 
de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de
accommodatie volgens de regels van het land bestemming;
d) de verstrekte maaltijden;
e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de
voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend
aan de reiziger als lid van een groep;
g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte
mobiliteit;
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de
soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
3° de betalingsmodaliteiten;
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de
pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de
overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming
inzake paspoort-en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij
benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en
informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;
6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen
betaling van een opzegvergoeding;
7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatie
formulier wordt verstrekt aan de reiziger.
2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt
een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.
Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.
Artikel 3: Informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de
organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken
omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het
sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra
kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in
rekening worden gebracht.
Artikel 4: De pakketreisovereenkomst
4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn
verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze
laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame
gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.
Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de
partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.
4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige
inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals
vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:
1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de
pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de
bescherming bij insolventie;
4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegen
woordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de
reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de
mogelijke non-conformiteit;
5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
6° 
informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden
opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die
op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
7° informatie over de interne klachtenbehandeling;
8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de
E.U. voor online geschillenbeslechting;
9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te
dragen.
4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de
reiziger:
1° de nodige ontvangstbewijzen
2° de vouchers en vervoerbewijzen
3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over
de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops,
aansluitingen en aankomst.
Artikel 5: De prijs
5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen
worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In
dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de
prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van
veranderingen in:
1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen
kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst
begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering
van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen
en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of

3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.
Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld,
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de
prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.
pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit
5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger alternatief gebruik van de reisdiensten.
de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming
5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke
uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke
gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats
hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van
prijsverhoging en een berekening.
een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de
5.4 In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op
administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terug een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen,
betaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.
maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.
11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen
Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de
de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale opzegvergoeding.
reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis
6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt 12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een
overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de
voor de vertrekdatum.
pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.
6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het 12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst
voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:
organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de 1° onmogelijk is, of
reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de 2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de
reiziger.
mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende
reisdiensten.
Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger
die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig
artikel 15.
voorwaarde dat hij:
1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de
7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid
dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken.
zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en
2° 
de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator
weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke
overdracht.
7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst oplossing is vereist.
overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog 12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht,
verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere
voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van
overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.
lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende
Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of prijsvermindering toe.
de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen
indien zij niet vergelijkbaar zijn met wat in de pakketreisovereenkomst is
daardoor worden veroorzaakt.
afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.
Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de
9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door
uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de
eenzijdig veranderen, tenzij:
pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding
1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer
omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.
9.2 Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de
een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger,
wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst,
recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.
tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis
met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in 12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone
omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de
te lichten en hem op de hoogte te brengen:
1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de
organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie
pakketreis;
2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, overnachtingen per reiziger.
12.7 De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing
tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op
zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die
zijn besluit;
4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48
termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere
behoeften.
beëindigd wordt, en
5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de 12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en
buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien
prijs ervan.
9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van
vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de Unie niet kan beroepen.
de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende 12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de
uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij
prijsvermindering.
9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten,
opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.
organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of
overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.
doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout
Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.
10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
1° Indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger 14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten
door de organisator van
de opzegging van deFrance
overeenkomst in kennisKendra
wordt die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten
Pierre
door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.
gesteld binnen de in de
overeenkomst bepaalde
termijn, maar uiterlijk:
Sud-Ouest
Sud-Est
Belgique
a) twintig dagen vóór
het begin van de pakketreis
bij reizen van meer
dan 14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is
gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de
zes dagen;
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen; verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven
voorwaarden voldoet.
dagen duren, of
2° Indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór 15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere
het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende
opgezegd.
diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de
10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen reiziger te wijten is.
die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende 15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de
schadevergoeding verschuldigd te zijn.
organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit.
De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.
Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór 15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de
het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:
1° de reiziger;
tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegver 2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst
begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon
goedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór
worden voorzien of voorkomen, of
het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en
3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
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Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de
reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:
1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke
autoriteiten en consulaire bijstand;
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij
het vinden van andere reisarrangementen.
16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de
reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die
vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten
gedragen door de organisator.
Artikel 17: Klachtenregeling
17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk
op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.
17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de
reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige
manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een
oplossing kan worden gezocht.
17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger
onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van
de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de
doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.
Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een
minnelijke regeling nastreven.
18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken
partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een
verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement
en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.
18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een
onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde
een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke
overeenkomst vastgelegd worden.
Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan
de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de
Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de
rechtbank.
19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de
Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als
verwerende partij.
19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de
arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag
méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10
kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met
ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een
vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen
19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement,
en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de
onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon
geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene)
einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het
geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de
rechtbanken beslecht worden.

19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het
geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over
het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
- Telefoon: 02/277 62 15 of 02/277 61 80 (9u tot 12 u)
- Fax: 02/277 91 00
- City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
- E-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
Garantiefonds Reizen:
In geval van financiële insolventie van de reisorganisator en / of -bemiddelaar
waarmee u een reiscontract afgesloten hebt, kunt u beroep doen op de
Garantiefonds Reizen, of door contact met uw reisbemiddelaar op te
nemen, of door direct de Garantiefonds Reizen te contacteren. U kunt ze
bereiken op het volgende adres:
Metrologielaan 8, 1130 Brussel
Tél : 02/240 68 00 – Fax : 02/240 68 08 – E-mail : info@gfg.be
Vraag de algemene garantievoorwaarden à uw reisorganisator of -bemiddelaar.
U vindt hierin de voorwaarden waaronder u, in geval van financiële insolventie,
kunt vragen om terugbetaling van de betaalde bedragen, of om verlenging van
de reis of terugkeer als de reis al is begonnen.
De verkoopvoorwaarden zijn vastgesteld in overeenstemming met de
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen.

SPECIALE VERKOOPVOORWAARDEN
GELDIGHEID: Brochure geldig voor vertrekdata van 01/07/2018 tot
31/12/2019.
PRIJS: Onze prijzen in euro vermeld gelden per persoon op basis van een
tweepersoonskajuit. Ze zijn vastgesteld op basis van de economische
voorwaarden die van kracht zijn op 2 januari 2018 en worden berekend op
basis van een forfaitair bedrag, inclusief een reeks diensten zoals
beschreven in de programma’s, en gereserveerd door de klant exclusief alle
diensten die de klant aan boord zal reserveren en betalen en exclusief
andere onkosten en eventuele uitgaven als gevolg van een toevallige
gebeurtenis (staking, oproer, revolutie, atmosferische omstandigheden,
waterstand, ...).
Ze zijn afhankelijk van de verschillende factoren die bij de berekening
betrokken zijn, zoals transportkosten, instap- en uitstapkosten, havenkosten,
brandstofkosten, heffingen en verschillende belastingen, en kunnen
worden herzien.
In overeenstemming met artikel 5, §3 van de Wet van 21 november 2017 op
de verkoop van pakketreizen en aan reizen gerelateerde diensten, omvatten
onze prijzen belastingen, alle kosten, royalty’s en andere aanvullende
kosten.
Als gevolg daarvan behouden wij ons, in overeenstemming met de
algemene voorwaarden die zijn vastgelegd in de Wet van 21 november
2017, het recht voor om de prijzen die in deze brochure worden vermeld te
herzien indien er veranderingen optreden:
• In de luchthaventaksen waarvan de op 2 januari 2018 gekende tarieven
terug te vinden zijn in de betreffende programma’s.
• In de kosten van de brandstoffen (Brent Crude referentie op 02/01/2018:
USD 66 beschikbaar op de site https://www.tijd.be/markten-live/
grondstoffen.html).
CroisiEurope garandeert deze tarieven van 2019 voor zover de prijs van een
vat olie maximaal 85 USD bedraagt, en zal geen prijsherziening toepassen
voor schommelingen tussen 66 USD en 85 USD, maar behoudt zich het
recht een prijsherziening toe te passen in geval van overschrijding. Voor
vliegtuigreizen zal de prijs herzien worden naar gelang de schommelingen
die samenhangen met de brandstofprijzen en door de vliegmaatschappijen
in kwestie worden toegepast.
•
Veranderingen in wisselkoersen en met name voor programma’s in
Vietnam / Cambodja, Myanmar, Chili en Safari Cruises in Zuid-Afrika
(Namibië, Botswana, Zuidelijk Afrika en Zimbabwe) - (Dollar referentieprijzen op 02/01/2018: 1 € = 1,21 $); voor het Safari Cruiseprogramma in Zuid-Afrika (Botswana, Namibië, Zuidelijk Afrikaa en
Zimbabwe) - (Rands - referentieprijs op 02/01/2018: 1 € = 15,02 ZAR) voor
het China-programma (Yuan - referentieprijs op 02/01/2018: 1 € = 7,83 CNY)
tot slot voor het programma Canada (Canadese dollar - referentieprijs op
02/01/2018: 1 € = 1,51 CAD).
Het aandeel van de wisselkoersen voor deze reizen varieert tussen 35% en
70% van het bedrag van de reis, afhankelijk van de bestemming.
• Diverse heffingen zoals BTW, belastingen, ...
Prijzen, inclusief alle belastingen, moeten worden bevestigd door de
verkoper van de reisagent op het moment van boeken. In geval van
wijzigingen, zal de herinnering min of meer en niet dwingend gelden op de
datum van de betaling van de diensten maar met de datum van gebruik en
enkel die zal gelden. In elk geval kan geen enkele wijziging van de prijs
plaatsvinden vanaf 20 dagen voor het vertrek.
Visakosten en optionele excursietarieven kunnen te allen tijde en zonder
kennisgeving door de bevoegde autoriteiten worden gewijzigd en zullen in
dat geval in hun geheel aan de klanten worden doorberekend. Alle diensten
die aan boord van schepen worden gefactureerd, moeten aan boord
worden geïncasseerd voor de klanten van boord gaan.
Voor cruises waar fooien bij inbegrepen zitten bevatten onze prijzen, om
het verblijf van de reiziger te vergemakkelijken, fooien die volledig worden
betaald aan lokale aanbieders in het land van bestemming, door ons
bepaald op basis van lokale gewoonten en gebruiken.
Elke factuur die niet op de vervaldag is betaald, draagt automatisch en
zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 8% per maand. De factuur
wordt ook verhoogd met 1,5 maal het bedrag van het pakket.
CroisiEurope behoudt zich het recht voor om, in geval van niet-betaling van
facturen binnen de gestelde termijnen, het reiscontract te beëindigen,
onverminderd het recht van CroisiEurope om schadevergoeding te
vorderen tegen het conventionele tarief van 8% per maand.
REIS - DUUR - ACCOMMODATIE: De aangegeven tijdsduur komt niet
overeen met het aantal dagen dat wordt doorgebracht op de bestemming,
maar met de totale duur van de reis, inclusief vervoer, dat wil zeggen een
bepaald aantal nachten, en komt niet noodzakelijk overeen met een vast
aantal hele dagen. Als de dienstroosters van de verschillende
vervoersmiddelen ervoor zorgen dat de eerste en de laatste dag worden
verkort door een late aankomst of een vroegtijdig vertrek, dan kan er geen
restitutie plaatsvinden. De duur van de reis wordt berekend vanaf de dag
van de oproep tot de dag van terugkeer.
Maaltijden op de eerste en laatste dag zijn niet inbegrepen, tenzij
aangegeven op het programma, en behoren tot de verantwoordelijkheid
van de reiziger. De diensten van de laatste dag stoppen na het ontbijt.
Sommige maaltijden kunnen door de luchtvaartmaatschappij worden
verstrekt. De categorieën van classificatie van hotels en schepen (met
uitzondering van de vloot van CroisiEurope en CroisiMer), worden
bepaald door de lokale autoriteiten van het land en deze specifieke criteria
voldoen niet noodzakelijk aan de Franse normen. Elke claim in verband met
de classificatiecriteria zal niet worden vergoed.
BETALING VAN DE REIS - BOEKINGEN EN VOORSCHRIFTEN: Boeken kan
op elk moment bij elk reisbureau en binnen de beperkingen van
beschikbare plaatsen worden gedaan. Programma’s en contractuele prijzen
staan vermeld op onze verkoopcontracten, waarvan een kopie door de
verkoopagent moeten worden teruggenomen nadat de reiziger deze ter
aanvaarding heeft ondertekend. De voorafgaande informatie staat in onze
brochure, aangevuld met eventuele wijzigingen en correcties die zijn
medegedeeld op het moment van de boeking bij CroisiEurope. De klant
erkent uitdrukkelijk dat hij al deze elementen heeft gelezen.

In geval van niet-naleving van de bovengenoemde termijnen, behoudt
CroisiEurope zich het recht voor om plaatsen terug te nemen indien de
klant de door de onderneming verwachte bedragen niet binnen acht dagen
nadat CroisiEurope de formele ingebrekestelling heeft verstuurd, heeft
betaald.
Late betalingen geven aanleiding tot een dagelijkse boete gelijk aan 1,5 keer
de wettelijke rentevoet. Bovendien wordt geen korting verleend voor
vooruitbetalingen.
Reisdocumenten en transportbonnen worden uitgegeven na betaling van
de volledige prijs.
Voor productie CroisiEurope - CroisiMer:
U wordt als geboekt beschouwd zodra u een aanbetaling van 30% van de
prijs van de reis hebt betaald bij het reserveren. Het reserveringscontract
moet binnen acht dagen na verzending naar ons worden teruggestuurd,
nadat u het op de juiste manier hebt ondertekend. De reis kan niet worden
gegarandeerd als de totale betaling van het bedrag ons niet binnen 30
dagen voor de datum van vertrek heeft bereikt. De niet-betaling van het
saldo op de vastgestelde datums vormt een schending die het voorwerp is
van een clausule die voorziet in onmiddellijke ontbinding van het contract.
Voor boekingen die binnen 30 dagen voor de datum van vertrek worden
gemaakt, moet het totale bedrag worden betaald bij het boeken.
Voor de productie Wereldrivieren buiten Europa: U wordt als geboekt
beschouwd zodra u een aanbetaling van 30% van de prijs van de reis hebt
betaald bij het reserveren. Het reserveringscontract moet binnen acht
dagen na verzending naar ons worden teruggestuurd, nadat u het op de
juiste manier hebt ondertekend. Het resterende bedrag dient 45 dagen
voor de datum van vertrek te worden betaald. De reis kan niet worden
gegarandeerd als de totale betaling van het bedrag ons niet binnen 45
dagen voor de datum van vertrek heeft bereikt. De niet-betaling van het
saldo op de vastgestelde datums vormt een schending die het voorwerp is
van een clausule die voorziet in onmiddellijke ontbinding van het contract.
Indien de klant zich inschrijft in die periode van 45 dagen voorafgaand aan
de afreisdatum, dan moet het integrale bedrag bij de inschrijving betaald
worden.
Niettegenstaande de bovenstaande voorwaarden van de productie
Wereldrivieren buiten Europa, zijn de betalingsvoorwaarden voor reizen,
boeking en afwikkeling van Canadese cruises op de St. Lawrence River
en Lake Ontario als volgt:
U wordt als geboekt beschouwd zodra u een aanbetaling van 30% van de
prijs van de reis hebt betaald bij het reserveren. Het reserveringscontract
moet binnen acht dagen na verzending naar ons worden teruggestuurd,
nadat u het op de juiste manier hebt ondertekend. Een tweede aanbetaling
van 40% moet 60 dagen voor vertrek worden betaald. De saldo moet 30
dagen voor vertrek worden betaald. De reis kan niet worden gegarandeerd
als de totale betaling van het bedrag ons niet binnen 30 dagen voor de
datum van vertrek heeft bereikt. Niet-betaling van het saldo op de
vastgestelde datums vormt een schending die het voorwerp is van een
clausule die voorziet in onmiddellijke ontbinding van het contract. Voor
boekingen die binnen 30 dagen voor de datum van vertrek worden
gemaakt, moet het totale bedrag worden betaald bij het boeken.
Contante betalingen en elektronische betalingen zijn wettelijk beperkt tot
1 000 €. Boven dit bedrag moet u een ander betaalmiddel gebruiken
(bijvoorbeeld een overschrijving of creditcard). Deze beperking is van
toepassing op bedrijven en particulieren van wie de fiscale woonplaats in
België is gevestigd.
DOSSIERKOSTEN IN GEVAL VAN WIJZIGINGEN DOOR DE KLANT VOOR
VERTREK: Voor de cruises: Elke wijziging van dossier 15 dagen voor het
vertrek zal 50 € excl. btw per persoon met zich meebrengen (exclusief
verzendingskosten apart gefactureerd) die geenszins terugbetaalbaar zijn.
Deze kosten zijn onmiddellijk betaalbaar enkel per bankkaart of
overschrijving (betaling per cheque niet aanvaard). Er worden echter
binnen vier dagen voor vertrek geen wijzigingen geaccepteerd. Deze
kosten zijn ook vereist in geval van overdracht van het contract aan een
derde partij. Houd er rekening mee dat elke wijziging van de cruisedatum
als een annulering wordt beschouwd en dat er annuleringskosten in
rekening worden gebracht.
Voor de transfers: Elke wijziging van naam/voornaam, datum of reisroute
voor de passagiers ingeschreven op lijnvluchten, low cost of charter zal
dossierkosten van 15 € excl. btw per persoon met zich meebrengen, 5 € excl.
btw voor wijzigingen betreffende het trein kaartje. Hierbij dient opgemerkt
dat, als een wijziging betrekking heeft tot de verandering van een of
meerdere namen van de klanten, van de datum of van de reisweg, wij alle
verantwoordelijkheid afwijzen betreffende de aanvaarding of weigering
door onze verschillende leveranciers en door de luchtvaartmaatschappijen
in het bijzonder. Deze maatschappijen kunnen aanpassingskosten ten
bedrage van 50 € excl. btw eisen bovenop de totale prijs van het ticket per
persoon (excl. Btw) samen met de kosten aangerekend door CroisiEurope.
In geval van weigering zal de barema van de annuleringskosten van
toepassing zijn.
WIJZIGINGEN VAN DE LUCHTDIENSTEN DOOR DE KLANTEN NA HET
VERTREK: De vliegtarieven gebruikt om de inschepinghavens te bereiken
zijn onderworpen à specifieke reserverings- en uitgiftevoorwaarden. Eens
de reis gestart zijn er geen wijzigingen meer toegelaten door de
luchtvaartmaatschappijen en de reder, en er zullen geen terugbetalingen
meer gebeuren. De reder kan de accomodatie van de vertrekkende
passagier niet op zich nemen tijdens of aan het einde van de cruise.
VERZENDINGSKOSTEN: Vergoedingen van het Chronopost-type, urgente
dienstverlening, ... mogelijk als gevolg van late boeking, staking van de
postdienst of andere omstandigheden buiten onze macht, zullen ten laste
van het reisagentschap of de klant worden gebracht.
ANNULERING:
1) Opzeggingsrecht van de reiziger
De reiziger kan het contract op elk moment voorafgaand aan de aanvang
van de reis of het verblijf opzeggen, onder voorbehoud van de betaling van
passende afwikkelingsvergoedingen of, in voorkomend geval,
standaardafwikkelingsvergoedingen geëist door de organisator of

275

tussenpersoon in overeenstemming met artikel 29 van de Wet van 21
november 2017 op de verkoop van reizen. Elke annulering moet per e-mail
aan ons worden gecommuniceerd. Annuleringen die buiten onze
openingstijden worden gemeld, worden geacht op de eerstvolgende
werkdag te zijn gemeld.
2) Opzeggingskosten
In geval van annulering van de klant, in overeenstemming met artikel 29
van de Wet, de terugbetaling van de betaalde bedragen zal gebeuren onder
aftrek van de annuleringskosten per persoon hieronder vermeld in functie
van de annuleringsdatum tegenover de vertrekdatum, en van de niet
terugbetaalbare kosten zoals de verzekerings-, reservatie- en visumkosten,
evenals al de andere verzekerings- en annuleringskostenkosten vereist door
onze leveranciers.
In geval van reserveringsannulering door een passagier van een
tweepersoonskajuit of -kamer, zal de andere passagier het supplement
tweepersoonskajuit of -kamer moeten betalen voor individueel gebruik,
behalve als de annulering geschiedt binnen de 48 uur van het vertrek.
Elke annulering moet ons per aangetekend schrijven met
ontvangstbevestiging toegestuurd worden.
Annuleringskosten voor CroisiEurope-riviercruises:
• Meer dan 60 dagen voor de vertrekdatum: facturatie van 50 € excl. btw
dossierkosten per persoon
• Tussen 60 en 51 dagen: 40% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 50 en 30 dagen: 50% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 29 en 20 dagen: 60% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 19 en 3 dagen: 75% van het totale forfaitbedrag
• 48u voor het vertrek: 100% van het totale forfaitbedrag
Niettegenstaande de hierboven genoemde annuleringsvoorwaarden,
zijn de annuleringskosten voor de riviercruises van CroisiEurope “Nieuwjaar” en “Venetië Carnaval” als volgt:
• Meer dan 60 dagen voor de dag van vertrek: facturatie van € 50 excl. btw
dossierkosten per persoon
• Tussen 60 en 51 dagen: 40% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 50 en 30 dagen: 50% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 29 en 20 dagen: 75% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 19 dagen en de dag van vertrek: 100% van het totale forfaitbedrag
Annuleringskosten voor maritieme en kustcruises van het merk
“CroisiMer” :
• Meer dan 90 dagen voor de vertrekdag: facturatie van 50 € excl. btw
dossierkosten per persoon
• Tussen 90 en 51 dagen: 40% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 50 en 30 dagen: 50% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 29 en 20 dagen: 60% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 19 en 3 dagen: 75% van het totale forfaitbedrag
• 48u voor het vertrek: 100% van het totale forfaitbedrag
Kosten voor annulering van de productiecruises van Wereldrivieren
buiten Europa:
• Meer dan 90 dagen voor het vertrek: facturatie van 50 € excl. btw
dossierkosten per persoon
• Tussen 90 en 61 dagen: 35% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 60 en 31 dagen: 50% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 30 en 20 dagen: 70% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 19 en 4 dagen: 80% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 3 dagen en de dag van vertrek: 100% van het totale forfaitbedrag
Niettegenstaande de bovenstaande annuleringsvoorwaarden voor de
productie Wereldrivieren buiten Europa, zijn de annuleringskosten voor
Canadese cruises op de Sint-Laurens River en Ontariomeer als volgt:
• Meer dan 180 dagen voor het vertrek: facturatie van 50 € excl. btw
dossierkosten per persoon
• Tussen 180 en 90 dagen: 5% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 89 en 60 dagen: 25% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 59 en 30 dagen: 50% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 29 en 8 dagen: 75% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 7 dagen en de dag van vertrek: 100% van het totale forfaitbedrag
BELANGRIJK: Elk forfait dat een vlucht omvat is onderworpen aan de
algemene en bijzondere annuleringsvoorwaarden van de betreffende
luchtvaartmaatschappijen. Ingeval een of meer passagiers annuleren,
worden de volgende annuleringsvoorwaarden toegepast:
• Land-, rivier-, kust- en zeeprestaties: volgens de algemene voorwaarden
van de vennootschap CroisiEurope
• Vervoer door de lucht: volgens de voorwaarden van de aangewezen
luchtvaartmaatschappij, in te zien op de websites van de betrokken
luchtvaartmaatschappijen of door een aanvraag te doen bij onze
reserveringsdiensten op.
Door deze algemene verkoopvoorwaarden te accepteren, erkent de
reiziger uitdrukkelijk dat hij van te voren op de hoogte is gesteld over de
annuleringskosten en aanvaardt hij annuleringskosten op de manier zoals
hierboven beschreven.
TERUGBETALINGEN/REDUCTIES: Als de klant niet opdaagt op de
tijdstippen en plaatsen die worden vermeld in de reisoproep die hem wordt
toegestuurd, kan hem geen terugbetaling worden verleend, zelfs als hij de
politie- of gezondheidsdocumenten die voor zijn reis vereist zijn niet kan
overleggen (paspoorten, visa, identiteitskaart, vaccinatiebewijs, ...)
CroisiEurope kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een vertraging in
de heenreis per vliegtuig, per spoor of over de weg waardoor de passagier
zich niet kan aanmelden bij vertrek, om ongeacht welke reden, zelfs indien
die vertraging wordt veroorzaakt door een geval van overmacht, heerkracht
of handelingen van derden.
Een onderbreking van de reis kan geen aanleiding geven tot een
terugbetaling of enige vorm van vergoeding, tenzij de klant een
annulatieverzekering heeft ondertekend die deze optie voorziet in haar
algemene voorwaarden. In dat geval gebeurt de terugbetaling rechtstreeks
door de verzekeringsmaatschappij.

Het feit dat de klant afziet van een dienst die in de reisprestaties is
inbegrepen geeft geen recht op een terugbetaling. Klachten over eventuele
prijsverschillen kunnen niet in aanmerking genomen worden. De
ondertekening van het boekingscontract en de vereffening van de factuur
van de klant impliceren dat hij akkoord gaat met de tarieven en
reisvoorwaarden.
CroisiEurope kan achteraf geen rekening houden met kortingen of
promoties die worden aangeboden nadat de reis bevestigd is.
De kortingen zijn van toepassing op de basisprijs exclusief luchthaventaksen,
toeslagen, dossierkosten, visumkosten en verzekeringen.
De verschillende kortingen zijn niet cumuleerbaar en kunnen na de
inschrijving niet meer worden toegekend. Op promoties is er geen enkele
korting van toepassing.
KINDERKORTINGEN: Voor kinderen jonger dan 2 jaar, zijn de maaltijd- en
logeerkosten ter plaatse te betalen ; voor kinderen van 2 tot minder dan 10
jaar: 20 % korting op de prijs van de cruise, uitgezonderd vluchten, taksen,
supplementen en dossierkosten.
Deze kortingen zijn niet van toepassing op cruises van Wereldrivieren
buiten Europa, met uitzondering van de Wolga Cruise: 30% korting op de
cruiseprijzen voor driedubbele of vierdubbele kajuit, exclusief vluchten en
taksen, toeslagen, het visum en dossierskosten. Voor Canada: voor kinderen
jonger dan 2 jaar moeten de maaltijdkosten ter plaatse worden betaald,
exclusief vluchten, belastingvrij, toeslagen en dossierkosten; van 3 tot 12 jaar
25% korting op de cruise, exclusief vluchten, exclusief belastingen, toeslagen
en dossierkosten. Voor Zuidelijk Afrika: 15% korting op de prijs van de cruise
voor 1 kind van 7 tot 16 jaar die de kamer / hut / bungalow deelt met 1 of 2
volwassenen (exclusief vluchten, belastingen, toeslagen, visa, ...). Voor alle
andere bestemmingen van de productie Wereldrivieren buiten Europa
worden kinderen jonger dan 7 jaar om veiligheidsredenen niet
geaccepteerd.
VERMINDERING VOOR DRIEDUBBELE KAJUIT: 30% korting op de prijs
van de cruise wordt verleend aan de 3e reiziger uit dezelfde familie in een
cabine voor drie personen, belastingvrij, exclusief vluchten, toeslagen en
dossierkosten. Deze verminderingen zijn niet van toepassing op productie
Wereldrivieren buiten Europa, behalve op de Wolgacruises, waarvoor een
vermindering van 25% op het cruiseforfait wordt toegekend aan een derde
passagier in een driedubbele kajuit, en aan een derde en vierde passagier
in een vierdubbele kajuit, exclusief vluchten, belastingen, toeslagen, visumen dossierkosten.
VERMINDERING VOOR HUWELIJKSVERJAARDAG: Op de CroisiEurope
riviercruises van 3 tot 13 dagen, geniet mevrouw een korting op haar cruise
per schijf van 10 jaar huwelijk. Bijv.: 10, 20, 30… jaar getrouwd = 10, 20, 30... %
vermindering. Alleen geldig op huwelijksverjaardagen in november en
december 2018 en in 2019 en op vertoon van het huwelijksattest of het
familieboekje. Deze vermindering geldt uitsluitend op de prijs van de cruise,
exclusief toeslagen en heenreiskosten, is niet retroactief, niet
terugbetaalbaar en kan niet met andere aanbiedingen gecumuleerd
worden. Deze kortingen zijn niet van toepassing op producten van het
merk CroisiMer en de productie van Wereldrivieren buiten Europa.
AANBIEDINGEN CROISIFAMILLE: Deze aanbiedingen gelden op
welbepaalde cruises beschreven in een aparte brochure en in deze
brochure aangeduid met het logo CroisiFamille, voor afreisdata in juli en
augustus. Het aanbod van een gratis cruise (exclusief vlucht, toeslagen,
belastingen) geldt voor maximaal 2 kinderen (tot en met 16 jaar) op basis
van één betalende volwassene. De overige kinderen tot en met 16 jaar
betalen 30% van de prijs van de cruise (exclusief vlucht, toeslagen,
belastingen). Dit aanbod is alleen geldig op riviercruises en niet op zeeen kustcruises van CroisiMer, noch op verblijven en cruises van de
productie Wereldrivieren buiten Europa.
Voor de zee- en kustcruises van CroisiMer genieten kinderen tot en met 16
jaar 30% vermindering op de prijs van de cruise (exclusief vlucht, toeslagen,
belastingen). Deze vermindering geldt voor maximaal 2 kinderen op basis
van één betalende volwassene.
Voor alleenstaande ouders reizend met 2 kinderen, is de single toeslag
aangeboden enkel en alleen in het kader van de CroisiFamille
aanbiedingen voor de riviercruises van CroisiEurope en de zeecruises van
CroisiMer.
Voor cruises waarvoor een aanbieding van CroisiFamille geldt zijn deze
alleen gegarandeerd binnen de beperking van een vooraf bepaald quotum
van beschikbare plaatsen.
Als een cruise waarvoor een aanbieding van CroisiFamille geldt niet
beschikbaar is, dan zal het management alles in het werk stellen om, zonder
verplichting tot resultaat, andere datums op andere cruises met hetzelfde
aanbod aan te bieden.
De CroisiFamille aanbiedingen zijn niet cumuleerbaar en kunnen na de
inschrijving niet meer worden toegekend.
EENPERSOONSKAJUIT: Voor de CroisiEurope riviercruises en de zee- en
kustcruises van CroisiMer zijn eenpersoonskajuiten toegestaan tot 10% van
het totale contingent. Per schip kunnen er nooit meer dan 12
eenpersoonskajuiten toegestaan worden, behalve voor de verblijven en
cruises van de Wereldrivieren buiten Europa productie.
FORMALITEITEN: De deelnemers moeten voldoen aan alle politie- en
douaneformaliteiten van toepassing op het moment van de reis en
afhankelijk van hun nationaliteit. Ze moeten boven dien alle verblijfs- en
doorreisvisa en eventuele vereiste gezondheidscertificaten kunnen
voorleggen en dat voor alle landen waarop de cruise of het verblijf
betrekking heeft. Niet-Belgische burgers en burgers die niet in België
geboren zijn moeten bij hun consulaat informeren naar de formaliteiten die
op hen van toepassing zijn. We raden passagiers aan om elke eventuele
wijziging te checken bij hun reisagentschap of bij de bevoegde consulaten,
ambassades en gezondheidsdiensten. Een passagier die niet mag
inchecken op een vlucht of niet in een bepaald land wordt toegelaten
omdat hij de door de instanties vereiste documenten, zoals vermeld op de
door hem ondertekende verkoopovereenkomst of factuur niet kan
voorleggen, kan geen enkele aanspraak maken op enige terugbetaling.
In geval van non-conformiteit zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor
rekening van de klant. Ingeval we inreisdocumenten voor rekening van de
klant (visum) opstellen, doen we dat op basis van de gegevens die ons
worden overgemaakt. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor
enige gevolgen met betrekking tot onjuistheid van deze informatie. De
gevraagde documenten moeten binnen de noodzakelijke termijn per
AANGETEKENDE BRIEF MET ONTVANGSTBEWIJS naar het onderstaande
adres worden verzonden: CroisiEurope – Service Visas – 12, rue de la Division
Leclerc – 67000 Strasbourg – France. De klant dient na te gaan of ze geldig
zijn in overeenstemming met de vereisten van de betreffende landen. Ze
kunnen pas op de dag van vertrek teruggegeven worden. We kunnen niet
aansprakelijk gesteld worden indien het visum te laat of niet tijdig uitgereikt
wordt door de betreffende instanties. De passagier moet de maatschappij
alle gevraagde informatie verstrekken opdat ze aan haar eigen
veiligheidsverplichtingen kan voldoen.
Er zij aan herinnerd dat, conform artikel 5, § 6 van de Wet van 21 november
2017 betreffende de verkoop van reizen, de organisator of de tussenpersoon
de reiziger door middel van een formulier dat bij verordening is vastgesteld
moet informeren, voorafgaand aan de sluiting van het contract, over de
voorwaarden voor het overschrijden van grenzen. Deze informatie moet op
een duidelijke, begrijpelijke en heldere manier worden gepresenteerd.
Wanneer deze informatie schriftelijk wordt gepresenteerd, dan moet deze
leesbaar zijn.
De organisator moet de reiziger ook algemene informatie verstrekken over
paspoort- en visumvoorwaarden, inclusief de geschatte duur van de
visums, evenals informatie over de gezondheidsformaliteiten van het land
van bestemming.
Door akkoord te gaan met deze algemene verkoopvoorwaarden erkent de
reiziger dat hij door de organisator op de hoogte is gebracht van alle
formaliteiten die nodig zijn om het verblijf in de bezochte landen te in goede
banen te leiden, met name in de context van de productie Wereldrivieren
buiten Europa, en in het bijzonder wat betreft minderjarige kinderen.
Let op: tussen de publicatie van deze brochure en de afreisdatum kunnen
er zich wijzigingen voordoen. De reglementen van de verschillende landen
veranderen geregeld en onaangekondigd; ze worden slechts ter indicatie in
onze brochures vermeld. De klant dient zelf te informeren naar de

formaliteiten vereist op de datum van zijn reis. CroisiEurope kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor de niet-naleving van de formaliteiten die
ze uiterlijk op het moment van de boeking aanraadt of voor de boetes die
voortvloeien uit de niet-naleving van de douane- of gezondheids
reglementen van de bezochte landen.
KINDEREN / MINDERJARIGEN: Boekingen door minderjarigen worden
niet aanvaard door het reisagentschap. De reis moet geboekt worden door
de ouders of andere volwassenen ouder dan 18 jaar in het bezit van de
nodige toestemmingen. Minderjarigen onder 18 jaar mogen niet alleen aan
boord reizen. Ze moeten vergezeld zijn door de ouders of door volwassenen
ouder dan 18 jaar. Aan boord wordt er geen alcohol geserveerd aan
minderjarigen. Het boordpersoneel mag de leeftijd van de klant controleren.
GEZONDHEID, MOBILITEIT, BIJZONDERE BIJSTAND EN MEDISCHE
CONTRA-INDICATIES: Alle passagiers moeten ervoor zorgen dat ze
medicamentair, fysiek en/of psychisch geschikt zijn om de reis te maken
zonder hun eigen leven of dat van anderen in gevaar te brengen. Er wordt
geen medische bijstand verstrekt op onze schepen.
Elke passagier met een fysieke of psychische incapaciteit, beperkte
mobiliteitscapaciteit, een ziekte die een behandeling of medische assistentie
vereist of ook zwangere vrouwen, moeten de reisagent van hun toestand
op de hoogte brengen bij de boeking. Er kunnen immers geen boekingen
aanvaard worden voor passagiers van wie de fysieke en/of psychische
toestand hun deelname aan de cruise of het verblijf onmogelijk of gevaarlijk
maakt voor zichzelf of anderen of die de veiligheid van het schip in gevaar
brengt of die speciale verzorging of assistentie nodig hebben die aan boord
niet verstrekt kan worden, meer bepaald door een gebrek aan aangepaste
infrastructuren. Sommige dienstverleners (hoteleigenaars, luchtvaart- en
riviervaartmaatschappijen...) kunnen een medisch geschiktheidsattest
vragen kunnen de inschrijving weigeren indien ze van mening zijn dat ze
niet de gepaste assistentie kunnen voorzien om de gezondheid of het
welzijn van de passagier te verzekeren. Alleen op voorwaarde dat de
passagier voldoende mobiel is, kan hij deelnemen aan een reis of een
excursie.
Als CroisiEurope het strikt noodzakelijk acht voor de veiligheid en het
comfort van de passagier, dan zal het boeken van personen met een
handicap of beperkte mobiliteit afhankelijk zijn van de aanwezigheid van
een capabele, begeleidende persoon die in staat is om de passagier met
een handicap of beperkte mobiliteit te helpen. Deze voorwaarde is volledig
afhankelijk van de inschatting door CroisiEurope van de behoeften van
gehandicapten of passagiers met beperkte mobiliteit in termen van
veiligheid en kan van de ene route naar de andere en / of van het ene schip
naar de andere variëren.
Als de gehandicapte persoon of persoon met beperkte mobiliteit verzoekt
om bijzondere bijstand en deze ook nodig heeft (verzorging, toezicht), dan
moet deze persoon worden vergezeld door een begeleidende persoon die
op eigen kosten de nodige assistentie kan verlenen.
Alle ongevallen, koerswijzigingen of alle kosten verbonden aan het
onvoorzien aanleggen van het schip die het verloop van de reis verstoren
zijn voor rekening van de passagier die zijn incapaciteit heeft verzwegen.
We adviseren schoenen met antislipzolen die geschikt zijn om aan bood en
tijdens excursies te dragen. Bepaalde vaccinaties zijn niet verplicht, maar
worden ten stelligste aanbevolen door de gezondheidsinstanties.
WEIGERING TOT INSCHEPING EN VROEGTIJDIGE ONTSCHEPING:
Inscheping kan geweigerd worden aan elke passagier en de cruise kan
worden onderbroken voor elke passagier (voor rekening en risico van de
vertrekkende passagier) wanneer, naar de mening van de kapitein of
verantwoordelijke officier, de passagier niet in staat is om te reizen, om
administratieve redenen of andere legitieme redenen, of andere passagiers
stoort of in gevaar brengt. Een dergelijke passagier kan in elke aanloophaven
van boord worden gestuurd, onverminderd eventuele vervolging of
mogelijke sancties door de bevoegde autoriteiten van het betrokken land
en zonder dat de reder aansprakelijk kan worden gesteld. De
riviermaatschappij kan niet verplicht worden om de resterende cruisedagen
van de ontscheepte passagier te vergoeden, noch om de kosten
veroorzaakt door die ontscheping te vereffenen. CroisiEurope wijst elke
verantwoordelijkheid van de hand als het gedrag van de passagier ertoe
leidt dat toegang tot het schip wordt geweigerd of de passagier vroegtijdig
wordt ontscheept.
NALEVING VAN DE AANLEGREGELINGEN: De uiterste tijdstippen om
weer aan boord te gaan in de aanlegplaats en het vertrektijdstip van het
schip worden aan boord meegedeeld en gepreciseerd door de
boordverantwoordelijke. De passagiers moeten die tijdstippen naleven. De
maatschappij wijst elke aansprakelijkheid af ingeval een passagier niet
inscheept. Er is de passagier geen enkele vergoeding of terugbetaling
verschuldigd indien hij die regels niet naleeft.
EXCURSIES: De excursies voorgesteld in de brochures zijn altijd facultatief
(tenzij anders vermeld).
De excursies beschreven in de programma’s zijn niet bindend en dienen
eventueel te worden aangepast door externe omstandigheden (bijv.:
weersomstandigheden, staking, vertraging in het vervoer, sluiting van de
site door de plaatselijke overheid) of door omstandigheden toe te schrijven
aan plaatselijke dienstverleners. Op sommige plaatsen gelden immers
strenge veiligheidsmaatregelen (zoals op het Kremlin of het Tien’anminplein).
De overheid van het betreffende land kan zo’n plaats op elk moment sluiten
en alle bezoek verbieden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor onvoorziene
sluiting. Ingeval een excursie geannuleerd wordt, verbindt CroisiEurope zich
ertoe er alles aan te doen om een alternatief bezoek aan te bieden. In geval
van een definitieve annulering wordt de excursie terugbetaald en kan er
geen aanspraak gemaakt worden op enige andere vergoeding.
Voor de cruises van CroisiEurope en CroisiMer worden de prijzen van de
excursies ter indicatie vermeld en zijn ze gewaarborgd voor een minimum
van 25 personen per excursie (tenzij anders vermeld in het programma).
Indien dat minimumaantal van 25 deelnemers niet bereikt wordt, kan er aan
boord een tariefaanpassing toegepast worden op het moment dat de
excursie plaatsvindt. De annulering van een of alle excursies kan geen
aanleiding geven tot de annulering van de cruise door de klant aan gezien
het om facultatieve excursies gaat enkel kunnen plaatsvinden met een
minimumaantal deelnemers zoals hierboven vermeld.
Excursies die dezelfde avond of de volgende ochtend aan boord van het
schip worden gepland zijn alleen gegarandeerd voor klanten die zich
hebben ingeschreven voor de pakketexcursies.
Tijdens de productie Wereldrivieren buiten Europa worden excursies die ter
plaatse worden geboekt, al dan niet vermeld in onze programma’s,
uitgevoerd door lokale organisaties die onafhankelijk zijn van CroisiEurope.
Zelfs al worden deze excursies aangeboden door onze plaatselijke
vertegenwoordigers, dan nog worden ze vrij ter plaatse gekocht en zijn ze
geen onderdeel van de reis die bij ons in Frankrijk werd geboekt. De
bijbehorende beschrijvingen en tarieven worden alleen ter indicatie
gegeven.
Elk geschil, incident of ongeval tijdens dergelijke excursie moet ter plaatse
geregeld worden met de betrokken dienstverlener. CroisiEurope en het
reisagentschap waar de reis geboekt werd kunnen in geen geval
aansprakelijk gesteld worden.
PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN / BAGAGE: Dieren, gevaarlijke
voorwerpen en producten zoals illegale stoffen, vuurwapens, stompe en
scherpe voorwerpen, explosieven, zuurstof, perslucht of ontvlambare
producten zijn aan boord verboden. De reder heeft het recht om een
passagier die ze toch zou meebrengen de toegang tot het schip te
ontzeggen. De passagier is aansprakelijk voor alle schade die de rederij zou
lijden als gevolg van de niet-naleving van voormelde verplichtingen.
Verloren voorwerpen of materiële schade moeten door de betreffende
passagier schriftelijk aan boord aangegeven worden bij het bureau van de
boordcommissaris tijdens de cruises of bij de begeleider of
verantwoordelijke tijdens een rondreis of verblijf. De passagier moet die
aangifte ook aan de maatschappij bezorgen binnen drie dagen na het einde
van het verblijf.
Tenzij haar schuld zou treffen, kan de maatschappij niet aansprakelijk
gesteld worden voor verlies, diefstal en/of beschadiging van de goederen
van de passagier. Onze bemanning staat tot uw beschikking om u te helpen
met uw bagage maar kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
De aansprakelijkheid blijft begrensd tot 450 € per passagier en betreft alleen
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reizen gemaakt aan boord van de schepen van de CroisiEurope-vloot. Voor
verblijven en cruises van de productie Wereldrivieren buiten Europa ligt de
verantwoordelijkheid bij de reders en lokale dienstverleners. Voor de hele
duur van de reis is de passagier aansprakelijk eigendommen voor zijn
bagage en het toezicht op zijn persoonlijke spullen. CroisiEurope wijst de
reizigers erop dat ze in geen geval aansprakelijk gesteld kan worden voor
vergeten voorwerpen en dat ze niet instaat voor het opsporen of
repatriëren ervan. Indien de klant bagage vergeten is, dient hij dus
eventuele bijkomende kosten te betalen om ze terug te krijgen. De klant is
op de hoogte gesteld dat in geval een bagage vergeten wordt en deze door
CroisiEurope terug zou moeten gestuurd worden, de firma CroisiEurope in
geen geval verantwoordelijk gesteld kan worden voor de inhoud ervan. Het
is ten stelligste aanbevolen om een bagageverzekering te nemen.
In geval van verlies, laattijdige levering of beschadiging van bagage in het
kader van een vliegtuigtranfer, moet de passagier een
bagageonregelmatigheidsrapport bij de vliegmaatschappij in de luchthaven
invullen. De luchtvaartmaatschappij zal steeds de originele aangifte
opvragen om klachten te behandelen.
WAARDEVOLLE VOORWERPEN: De rederij is niet aansprakelijk voor het
verlies of de beschadiging van kostbare voorwerpen, geld, effecten, juwelen
en persoonlijke bezittingen. We vragen u om waardevolle voorwerpen niet
onbewaakt achter te laten. Bovendien raden we u aan om geen waardevolle
voorwerpen, sleutels, identiteitspapieren of dringende geneesmiddelen in
te pakken in de bagage die aan carriers wordt toevertrouwd. De rederij is
niet aansprakelijk voor het verlies, de beschadiging of de diefstal van
persoonlijke bezittingen.
CLAIMS: Beoordelingen van subjectieve aard worden met de nodige
aandacht behandeld, maar kunnen geen aanleiding geven tot een
vergoeding. Mochten er zich tijdens de reis problemen voordoen, dan
wordt u van harte aangeraden uw begeleider of purser onmiddellijk op de
hoogte te stellen zodat er meteen een oplossing kan worden geboden. Als
een lokale dienst als gevolg van een beslissing van de klant niet kan worden
verstrekt of gebruikt, dan kan er geen terugbetaling plaatsvinden. Een
klacht moet steeds bij ons ingediend worden binnen 10 dagen na het einde
van de reis, en dat op elke manier die een ontvangstbewijs voor de
verkoper verzekert. De klacht wordt alleen in beschouwing genomen als de
afgifte ervan is vastgelegd. Bij dat schrijven voegt de klant de
beoordelingsfiche die hij in zijn reisdocumenten vindt, net als alle
bewijsstukken met betrekking tot zijn klacht. CroisiEurope deelt u mee dat
de antwoordtermijn varieert van 1 tot maximaal 3 maanden, afhankelijk van
de duur van de nodige onderzoeken bij de diensten, hotels of
dienstverleners. Bij een geschil tussen handelaars of
handelsvennootschappen zijn alleen de rechtbanken van Straatsburg
bevoegd. Als de klant een klacht heeft ingediend bij kwaliteitsdienst voor
klantrelaties en er binnen 60 dagen geen bevredigend antwoord is, dan kan
de klant de klacht voorleggen aan de commissie voor reisgeschillen,
waarvan de contactgegevens en gegevensinvoermethoden beschikbaar
zijn op zijn website: https://www.clv-gr.be/. Daarnaast is het dan ook mogelijk
om een klacht in te dienen via het platform voor online geschillenbeslechting
zoals bedoeld in Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement
en de Raad, overeenkomstig artikel 11 van de Wet van 21 November 2017 op
de verkoop van pakketreizen .
AANKOPEN: Alleen de klant is volledig aansprakelijk voor wat hij ter plaatse
koopt (bijv.: namaakartikelen en andere).
ANNULERING VAN CRUISES DOOR CROISIEUROPE (artikelen 30 en 31
van de Wet van 21 november 2017 op de verkoop van pakketreizen):
1. In uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden:
De reder behoudt zich het recht voor de cruises te annuleren in geval van
overmacht, terugkerende weers- of natuuromstandigheden (hoogtij, laagtij,
cycloon, ...) of die aanleiding kunnen zijn de onmogelijkheid bepaalde
prestaties te genieten wegens redenen die verband houden met de
veiligheid van de passagiers, en dit op elk moment voor het vertrek, zonder
andere verplichting dan de terugbetaling van de betaalde bedragen. In dit
geval zal de klant op geen enkel bijkomstige vergoeding kunnen aanspraak
maken. CroisiEurope zal in de mate van het mogelijke een vervangende
cruise van gelijke waarde aan de passagiers voorstellen. De passagier zal
het recht hebben, om naar keuze, van deze vervangende cruise te genieten,
of terugbetaald te worden conform de modaliteiten voorzien in onderhavige
voorwaarden. Bij aanvaarding door de passagier van de vervangende
cruise, is er geen enkele terugbetaling of schadevergoeding voorzien.
2. Bij een onvoldoende aantal deelnemers:
CroisiEurope behoudt zich het recht voor één of ander cruise te annuleren
tot 21 dagen voor het vertrek, indien er onvoldoende deelnemers zijn; de
klant zal in de precieze geval op geen enkele vergoeding aanspraak maken.
Annulering bij onvoldoende deelnemers moet uiterlijk door CroisiEurope
aan de reiziger worden gemeld:
• 20 dagen voor aanvang van de reis of het verblijf voor reizen van meer
dan zes dagen,
• 7 dagen voor aanvang van de reis of het verblijf voor reizen van twee tot
zes dagen,
• 48u voor aanvang van de reis of het verblijf voor reizen die niet langer dan
twee dagen duren,
Het minimum aantal deelnemers is bepaald op 80 personen voor de
cruises van CroisiEurope en CroisiMer voor de schepen die een
opnamecapaciteit hebben van 120 en 200 personen, met een minimum
van 50 passagiers voor de schepen met een opnamecapaciteit tussen 80
en 120 passagiers, en een minimum van 15 passagiers voor de cruises aan
boord van schuiten voor de Franse kanalen, 50 personen voor de Canadacruises, 130 personen voor de schepen met 4 ankers en 5 ankers voor de
Wolga-cruises, 150 personen voor de boten met 3 ankers voor de Wolgacruises, 40 personen voor de Mékong-cruises aan boord van de
RV INDOCHINE en 52 personen aan boord van de RV INDOCHINE II, 52
personen voor de cruises in Myanmar, 12 personen voor Zuidelijk Afrika, 34
personen voor China en Chili en 25 personen voor de landelijke
verlengingen gelinkt aan een cruise van CroisiEurope.
WIJZIGING VAN PROGRAMMA, ROUTE EN TIJDSTIP: In geval van staking,
opstand, slechte weersomstandigheden die een veilig gebruik van het
schip beletten of van buitengewone omstandigheden zoals beschreven in
de Considerans van voormelde EG verordening of om elke andere wettige
reden, heeft CroisiEurope het recht om, op elk moment en zonder
voorafgaande kennisgeving, om vroeger of later te vertrekken of aan te
komen of eventueel in een andere haven aan te meren en kan niet
aansprakelijk gesteld worden in het geval van annulering, voortijdigheid,
laattijdigheid, wijziging of vervanging. CroisiEurope kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor de niet-naleving van de aankomst- en vertrektijden
vermeld in deze brochure, ongeacht de aanleghaven.
In het kader van de Wereldrivieren buiten Europa programmering
behouden we de scheepscommandanten, cruiseleiders, begeleiders en
plaatselijke afgevaardigden van Wereldrivieren buiten Europa het recht
voor om, indien de omstandigheden dat vereisen, op elk moment de route
en regeling van onze programma’s te wijzigen.
Algemeen is de veiligheid van de passagiers aan boord de absolute
prioriteit voor de commandant van het schip; dat is een universele wet.
Ongeacht het schip of de bestemming, is de commandant de enige baas
aan boord en kan hij op elk moment beslissen om de route te wijzigen of
een aanlegplaats te annuleren. De commandant kan de cruise annuleren of
de reisroute aanpassen indien hij dat aangewezen acht in het belang van de
reizigers en de veiligheid van het schip. Ingeval de cruise onderbroken
wordt door een geval van overmacht, dan heeft de klant recht op de
terugbetaling van de niet afgemaakte cruisedagen, maar hij kan geen
aanspraak maken op een bijkomende vergoeding.
Eventuele omstandigheden (burgerlijke of religieuze feesten, politieke
manifestaties, stakingen, panne, verkeersopstoppingen, wijzigingen door de
regerende overheid of elke andere wettige reden) kan wijzigingen met zich
meebrengen m.b.t. de aanlegplaatsen, de bezoeken of excursies.
CroisiEurope kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke
wijzigingen en is geen vergoeding verschuldigd aan de klant.
Sommige bestemmingen zijn onderworpen aan bijzondere weers- of
klimaatomstandigheden. Sommige aanlegplaatsen kunnen gewisseld,
gewijzigd of geschrapt worden om voormelde redenen, zonder dat dit recht
geeft op enige vergoeding. De aan boord gekochte excursies worden

terugbetaald in geval van annulering. Er is geen andere vergoeding
verschuldigd. Een bepaalde aanlegplaats is niet het reisdoel van een
programma dat bedoeld is om een streek in het algemeen en de
geneugten van het varen te ontdekken. CroisiEurope zal niettemin alles in
het werk stellen om de vastgestelde problemen te verhelpen.
Wanneer er belangrijke wijzigingen in de boeking moeten worden
aangebracht, informeert de reiziger CroisiEurope binnen 48u na de
mededeling van de informatie door CroisiEurope over zijn beslissing. Bij
gebrek aan een gepaste reactie binnen de aangegeven tijd, wordt het
contract automatisch beëindigd op kosten van de reiziger.
WIJZIGING VAN DE KAJUITCATEGORIE OF HET KAJUITNUMMER DOOR
DE REDERIJ: Om technische of operationele redenen mogen de
riviervaartmaatschappijen of rederijen de passagier een andere kajuit
toewijzen dan deze vastgelegd of gekozen bij de boeking. In dit geval moet
de nieuwe kajuit minstens in dezelfde categorie worden ingedeeld.
Dergelijke wijziging wordt niet gezien als een geldige reden tot annulering
door de klant, noch als een significante wijziging van het contract en geeft
geen aanleiding tot enige vergoeding.
VERVOER:
a) Wijziging/annulering: Door de sterke vooruitgang van het luchtvaart- en
spoorwegverkeer, door gebeurtenissen buiten onze wil om (staking,
technische incidenten, weersomstandigheden) en door de
veiligheidsvereisten is het de luchtvaartmaatschappijen en
spoorwegmaatschappijen niet altijd mogelijk om de geplande tijdstippen te
respecteren. Zowel bij het vertrek als de terugkeer zijn er vertragingen
mogelijk en gebeuren buiten de wil van de carrier, de touroperator en het
reisagentschap; er is geen andere vergoeding verschuldigd dan deze
voorzien door de vigerende wet, ongeacht de persoonlijke of professionele
gevolgen die dit met zich meebrengt. Daarom raden we de klant aan om
een ruime termijn, vooral bij de terugkeer, te voorzien voor aansluitingen of
belangrijke verbintenissen.
Wijziging van datum en tijdstip, opgelegd door de spoorweg- of
luchtvaartmaatschappijen, zijn mogelijk zowel bij vertrek als bij aankomst,
waardoor de reis langer of korter duurt dan voorzien. CroisiEurope, in zijn
hoedanigheid van tussenpersoon tussen de koper en de spoorweg- of
luchtvaartmaatschappij, zal er alles aan doen om een geschikte oplossing
te vinden, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele
gevolgen van die vertragingen of wijzigingen. Voormelde wijzigingen
geven in geen geval aanleiding tot enige vergoeding op de prijs van de
cruise.
Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor vluchten of treinritten die niet via de
touroperator CroisiEurope geboekt zijn. Klanten die zelf hun reis naar de
vertrek- en aankomstplaats regelen, boeken daarom beter
vervoerbewijzen die ze kunnen laten aanpassen of terugbetalen. Geen
enkele annulering van de cruise door de klant in hoofde van het luchtvaartof spoorwegverkeer zal in aanmerking genomen worden.
Ter informatie: luchtvaartmaatschappijen raden aan om de terugvlucht te
bevestigen. Passagiers dienen de bevestiging zelf tijdig te regelen.
Ter informatie, luchtvaartmaatschappijen adviseren online in te checken op
de dag voor de vlucht (zowel heen als terug), het is aan de passagiers om
dit tijdig te doen.
Tickets uitgegeven in het kader van onze programma’s of rechtstreeks door
de klant gereserveerd en die niet gebruikt worden bij de heen- en/of
terugreis, kunnen niet terugbetaald worden, zelfs niet ingeval de reis
uitgesteld of geannuleerd wordt. Indien een ticket wordt opgegeven om
een andere vlucht of trein te nemen, kan het ongebruikte ticket niet
terugbetaald worden en kan het nieuwe ticket evenmin vergoed worden.
Elke klacht over de reis naar de vertrek- of aankomstplaats met het vliegtuig
of met de trein, de eventuele kosten (taxi, parking, hotels,
boekingsaanpassingen, niet-inruilbare tickets) kunnen in geen geval
aanleiding geven tot een compensatie ter plaatse of bij de terugkeer, ook
niet wanneer de reiziger aankomt in een ander station of andere luchthaven
dan waar hij vertrokken is (bijv.: Parijs Orly, Parijs Roissy).
b) Voor- en natransport: Voor de organisatie van het voor- en natransport
“van uw woonplaats naar het ontmoetingspunt of naar de luchthaven van
vertrek of aankomst” met de touringcar die de reis maakt, denkt u er aan
dat bustransfers alleen zullen plaatsvinden met een minimum van 20
geregistreerde personen.
In sommige gevallen kan tijdens de transfer sprake zijn van een wachttijd,
als gevolg van de grillen van het verkeer of om organisatorische redenen.
Tarieven die van toepassing zijn op vlucht- en/of treinroutes naar Brussel of
andere steden vanuit bepaalde woonplaatsen zijn strikt onderhevig aan de
voorwaarden die staan vermeld in onze brochures en/of offertes (afhankelijk
van beschikbaarheid in de daarvoor bestemde reserveringsklasse).
Alle kosten of inwisseling van tickets als gevolg van vlucht- of
treinvertragingen tijdens voor- en/of natransport als gevolg van oorzaken
buiten de macht van CroisiEurope zijn de verantwoordelijkheid van de klant.
c) Chartervluchten: Vertrekken vanuit Brussel, waar een vliegtuig
gechartert is door CroisiEurope, zijn gegarandeerd vanaf een min van 80
passagiers. Indien het minimum aantal passagiers niet bereikt wordt, zal
CroisiEurope een ander voorstel doen per vliegtuig, trein of autocar om uw
cruise alsnog te bereiken. Wijzigingen van het reistraject in geval van
annulering van de tussenhalte kunnen zich voordoen tot 21 dagen vóór uw
vertrek.
d) Identiteit van de vervoerders: Conform de wettelijke verplichting om de
passagier de identiteit van de luchtvaart-maatschappij, wordt de klant op de
hoogte gebracht van de contractuele of feitelijke carrier(s) die de gekochte
vlucht zal of zullen uitvoeren. De verkoper deelt de klant de naam mee van
de luchtvaartmaatschappij die effectief instaat voor de vlucht(en). Deze
gegevens worden meegedeeld uiterlijk acht dagen vóór de datum voorzien
in het vervoerscontract of op het moment van de ondertekening van het
contract indien de vlucht minder dan acht dagen vóór de aanvang van de
reis gekocht wordt. Ingeval een andere carrier de vlucht(en) zou verzorgen,
dan wordt de klant daarvan op de hoogte gebracht, uiterlijk op het moment
van de check-in.
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e) Ticket: Het gangbare ticket van de luchtvaart- of spoorwegmaatschappijen,
of het contramerk daarvan, vormt het enige contract tussen deze
maatschappijen en de klant. De klant is verantwoordelijk voor zijn ticket en
zal daarom de gevolgen van verlies, diefstal of mogelijke vernietiging van
zijn ticket moeten dragen dat wij daarvoor aansprakelijk kunnen worden
gesteld.
f) Bagage: De bagagelimiet bedraagt doorgaans 20 kg per persoon op
lijnvluchten en 15 kg op chartervluchten. Bagage boven de limiet moet
vereffend worden met de maatschappij op het moment van de check-in.
Het vervoer van grote objecten (rolstoelen, ademhalingstoestellen,
wandelwagens) moet bij de inschrijving gemeld worden en hiervoor kan
een supplement gevraagd worden, naargelang van de
luchtvaartmaatschappij. Bepaalde luchtvaartmaatschappijen rekenen de
assistentie in de luchthaven en de prestaties aan boord aan.
In geval van beschadiging of niet-levering van bagage door de
luchtvaartmaatschappij, moet de klant de onregelmatigheid onmiddellijk
melden bij de relevante diensten bij de luchthaven van aankomst om een
verklaring van verlies of schade in te vullen. Dan, binnen max 7 dagen en
om de schadevergoeding te kunnen vorderen, zal de luchtvaart
maatschappij dit formulier naar de passagier toesturen, samen met de
originele documenten. De passagier moet ook alle originele exemplaren
van zijn reisdocumenten bijhouden. De luchtvaartmaatschappij kan immers
niets doen zonder zo’n aangifte en zonder die papieren. CroisiEurope, in zijn
hoedanigheid van tussenpersoon tussen de koper en de of
luchtvaartmaatschappij, zal er alles aan doen om een geschikte oplossing
te vinden, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele
gevolgen van verloren of beschadigde bagage.Voormelde situaties geven
in geen geval aanleiding tot enige vergoeding.
g) Losse vluchten: Als we geïsoleerde reisdiensten verkopen in de zin van
de wet, dan zijn de volgende bijzondere bepalingen van toepassing.
U kunt bij CroisiEurope alleen vervoersbewijzen kopen (“losse vluchten”).
Al onze aanbiedingen worden te goeder trouw gedaan overeenkomstig de
informatievereisten van Boek VI van het Wetboek voor economisch recht.
Onze aanbiedingen zijn samengesteld op basis van de gegevens die
beschikbaar waren op het moment van publicatie, onverminderd de
correctie van eventuele duidelijke materiële fouten in de informatie die erin
zijn vervat.
Informatie met betrekking tot onze telefonische aanbiedingen wordt onder
voorbehoud verstrekt.
De reiziger stemt er uitdrukkelijk mee in dat de precontractuele informatie
die hem wordt verstrekt kan worden gewijzigd voorafgaand aan de sluiting
van het contract.
Wanneer we losse vluchten verkopen treden we op als een tussenpersoon,
en daarom zijn we nooit verantwoordelijk voor de prestaties van de
reisdienst. Het contract wordt rechtstreeks gesloten met de aanbieder van
deze reisdienst.
Elke klacht moet rechtstreeks worden gericht aan de laatste. Daarentegen
kan CroisiEurope niet aansprakelijk gesteld worden bij afwezigheid van de
realisatie van de prestatie van de vervoermaatschappij, bij deze redenen
(annulatie, vertragingen, technische storing, wijzigingen in het programma...),
liggen de kosten en verantwoordelijkheid bij de luchtvaartmaatschappij. De
gebruiksvoorwaarden van vliegtickets zijn beschikbaar op de website van
CroisiEurope. Voor de algemene en bijzondere voorwaarden, verwijzen
we u door naar voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij op hun
website, of op aanvraag in uw reisbureau. Elke klacht moet rechtstreeks
naar de maatschappij gestuurd wordt, waarvan u de naam vindt op het
ticket. Zoals vereist door de wet, heeft CroisiEurope een financiële garantie
van A.P.S.T.- 15 avenue Carnot- 75017 Paris - France om uw betalingen in
geval van insolventie te garanderen. Wij verzamelen uw gegevens in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming
en de instructies van de luchtvaartmaatschappijen van wie u de tickets
koopt (zie bescherming van persoonsgegevens).
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VERVOERSMAATSCHAPPIJ: De
gevolgen van ongevallen/incidenten die zich kunnen voordoen tijdens de
uitvoering van het luchtvervoer zijn onderhevig aan de bepalingen van de
Verdragen van Warschau en Montreal of de plaatselijke voorschriften voor
het nationale vervoer van het betreffende land.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN PASSAGIERS: Elke passagier (of de
ouder of voogd van minderjarigen) is aansprakelijk voor en verbindt zich tot
het vergoeden aan de maatschappij van alle schade aan meubilair,
uitrustingen of andere elementen van het schip, voor alle schade in hotels
of vliegtuigen waarvan de passagier gebruik maakte in het kader van zijn
reis. Elke passagier (of de ouder of voogd van minderjarigen) is aansprakelijk
voor en verbindt zich tot het vergoeden aan de maatschappij van elke
boete of bekeuring opgelegd aan de maatschappij als gevolg van een
handeling, verzaking of overtreding van een wet, ongeacht of de passagier
het al dan niet opzettelijk zo bedoeld had.
De reispassen moeten in orde zijn voor alle landen die het schip aandoet.
De passagier moet de geldigheid en juistheid van zijn reispas controleren.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN CROISIEUROPE: Als organisator van
cruises, zowel als reder en als bevrachter, worden de verplichtingen van
CroisiEurope bepaald door de gecombineerde bepalingen van het
Wetboek voor toerisme die specifiek en wettelijk van toepassing zijn op de
vaartocht van het schip dat de cruise verzorgt, en bij gebrek aan een
dergelijke wet, de wet van 15 juni 1895, alsook de huidige voorwaarden, die
de cruisepassagier verklaart te hebben gelezen. CroisiEurope kan niet
aansprakelijk gesteld worden in hoofde van de bemanning of van het schip.
Elke anomalie moet aan de boordcommissaris gemeld worden.
CroisiEurope kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade
die passagiers op het land hebben geleden: verwondingen, ongevallen,
verliezen, onregelmatigheden, vertragingen, gebrek aan vervoermiddelen, ...,
toe te schrijven aan externe bedrijven zoals luchtvaartmaatschappijen,
hotels, inkomende reisbureaus, restaurants, leveranciers, .... Ondersteunende
prestaties (transport, accommodatie, transfers, ...) die zijn gereserveerd
naast de cruise vallen niet onder haar verantwoordelijkheid. De

aansprakelijkheid van CroisiEurope voor lichamelijke letsels is beperkt tot
2 000 000 STR (STR: speciale trekkingsrechten: internationale munt) per
passagier op de schepen van de CroisiEurope-vloot, in overeenstemming
met de regels van de Conventie van Straatsburg (CLNI) betreffende de
aansprakelijkheidsbeperking van scheepseigenaars.
VERPLICHTING BIJSTAND TE VERLENEN: Als organisator zal CroisiEurope,
zo snel als de omstandigheden toelaten, passende bijstand verlenen aan
een reiziger in moeilijkheden, in overeenstemming met artikel 43 van de
Wet van 21 november 2017 op de verkoop van pakketreizen. De aard van
deze hulp wordt gespecificeerd door het hierboven weergegeven artikel.
Elk verzoek om bijstand van CroisiEurope moet van maandag tot vrijdag
van 9 tot 18u en zaterdag van 9 tot 12u (met uitzondering van feestdagen)
aan CroisiEurope Belgium worden gecommuniceerd:
• Email : infobel@croisieurope.com
• Telefoon : 02/514.11.54
CroisiEurope streeft er te allen tijde naar om na ontvangst van claims en/of
verzoeken om bijstand tijdens de reis, hier effectief op te reageren. De
reiziger is zich er echter van bewust dat door omstandigheden zoals
tijdsverschillen kennisneming en verwerking van klachten en/of verzoeken
niet altijd onmiddellijk kan plaatsvinden.
VERZEKERINGEN CROISIEUROPE: De burgerlijke aansprakelijkheid van
CroisiEurope tegenover passagiers en derden wordt voor lichamelijke en
materiële schade verzekerd door een “Protection and Indemnity Club (P&I)”.
De beroepsaansprakelijkheid van de reisorganisator is verzekerd conform
de bepalingen van de Wet van 21 november 2017. innen de garantiebeperkingen per type van schade, per schadegeval en per verzekeringsjaar dekt
het bij Allianz ondertekende contract lichamelijke schade tot een bedrag
van 10 000 000 €, materiële en immateriële gevolgschade tot 5 000 000 €
en de beroepsaansprakelijkheid tot 5 000 000 € (voor alle lichamelijke,
materiële en immateriële schade samen).
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: verzekeringspolis nr. 56004456.
VERZEKERING ASSISTENTIE - REPATRIËRING: Een verzekering voor de
medische repatriëring en assistentie aan personen is gratis inbegrepen in al
onze cruises en reizen. Dit is een contractnr. 58224397 onderschreven door
Europ Assistance. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
FACULTATIEVE VERZEKERING: Voor uw comfort en veiligheid raden we
u ten stelligste aan om de door CroisiEurope voorgestelde verzekering tot
dekking van annulering, bagageschade, burgerlijke aansprakelijkheid
privéleven in het buitenland, en reisonderbreking te ondertekenen bij
Europe Assistance tegen een tarief van 3,80 % incl. btw van het totale
bedrag van uw dossier. De algemene en bijzondere voorwaarden van dit
contractnr. Algemeen is de veiligheid van de passagiers aan boord de
absolute prioriteit voor de commandant van het schip; dat is een
universele wet.
ALGEMENE INFORMATIE: Alle informatie in onze brochures over
reisroutes, tijdstippen en uitrustingen van hotels en schepen geldt als
dusdanig op het moment dat de brochure werd samengesteld en kan
achteraf nog wijzigen, in welk geval dat aan de klant wordt meegedeeld bij
de inschrijving. De kaarten, foto’s en afbeeldingen dienen louter ter
informatie en zijn niet bindend.
INFORMATIE CO2 VAN DE VERVOERSMAATSCHAPPIJEN: In het kader
van de vermindering van de CO2 uitstoot, werden er enkele maatregelen
getroffen. Er wordt een duidelijke vermelding gegeven over de nodige CO2
uitstoot om de gevraagde dienst uit te voeren. U vindt deze elementen voor
de cruises waarop dit reglement van toepassing is, op onze website
www.croisieurope.be.
BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS: CroisiEurope verzamelt uw
gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (2016/679) - AVG.
De persoonlijke gegevens die aan CroisiEurope worden verstrekt, zijn nodig
voor de verwerking van uw reservering en zijn essentieel voor het beheer
van de prestaties (artikel 6.1.b) van de verordening). Uw gegevens kunnen
dus worden overgedragen aan onze gevestigde partners uit derde landen.
CroisiEurope maakt alleen gebruik van partners die een niveau van
bescherming garanderen dat in overeenstemming is met de principes
uiteengezet in de AVG.
Mits de toestemming van de klant kan CroisiEurope deze gegevens
gebruiken om hem promotionele of commerciële aanbiedingen voor te
stellen per post of per e-mail.
Uw gegevens worden bovendien ook gecommuniceerd naar de FOD
Economie en dienstverleners die vallen onder en in naleving zijn van de
Wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van
passagiersgegevens tot omzetting van richtlijn 2016/681 van 27 april 2016
inzake het gebruik van PNR-gegevens voor het voorkomen, opsporen,
onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware
criminaliteit.
Als de persoon wiens gegevens worden verzameld, hebt u het recht om uw
gegevens in te zien, te corrigeren en te wissen, en u hebt het recht om
bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw gegevens. Deze rechten
kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar de Afdeling
Marketing, 12, rue de la Division Leclerc, 67080 Strasbourg Cedex, France info@croisieurope.com, onder vermelding van uw naam, voornaam en
adres en het onderwerp van uw correspondentie.
Uw klachten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw
persoonlijke gegevens kunnen worden gericht aan de bevoegde
toezichthoudende autoriteit.
OPGELET: Deze “individuele” product is enkel bestemd voor verkoop op
Belgische grond. Ons raadplegen voor alle overige verkoop.
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