Cruisesensaties
op rivieren over de wereld

AFRIKA • AZIË • RUSLAND • ZUID-AMERIKA

MADE IN

France

SEIZOEN 2020 / 2021

Elk jaar organiseert CroisiEurope de mooiste cruises overal ter wereld en gaat het op
zoek naar ware parels om aan u voor te stellen. Expertise, comfort en kwaliteit staan
daarbij steeds centraal bij CroisiEurope.
In 2020 bieden we zo een aantal onvergetelijke cruises aan, naast onze grote
klassiekers natuurlijk:

Zuidelijk Afrika

NIEUWE BOOT EN LODGE

In navolging van het succes van de reizen naar Zuidelijk Afrika sinds 2018, biedt
CroisiEurope in 2020 een tweede schip met 5 ankers aan zodat klanten deze
magische bestemming kunnen bezoeken. Een bezoek aan een nieuwe hoogwaardige
lodge te midden van de natuur staat eveneens op het programma van deze unieke
belevenis, waarbij je kennis maakt met de ongerepte fauna en flora en uitzonderlijke
plaatsen ontdekt.

Vietnam en Cambodja

Aan boord van twee boten, een hedendaags en een koloniaal, ontrafelen we de
geschiedenis van deze twee landen op het ritme van hun mythische rivier, de
Mekong.

Rusland

Een culturele cruise over de Wolga, een rivier om u tegen te zeggen, langsheen
het beroemde Rode Plein in Moskou en tot aan de historische Hermitage in
Sint-Petersburg.

Egypte

Een schip met 5 ankers loodst u door de Nijlvallei tussen Luxor en Aswan waar tempels,
piramides en necropolissen u verwelkomen. Welkom in het land van de farao’s!

India

Ontdek een regio die bewaard is gebleven en die de geschiedenis van een
duizendjarig land laat zien, tijdens een cruise op de Ganges met een prachtige boot
die geïnspireerd is door de koloniale tijd.

Myanmar

Een onvergetelijke afspraak met de magie van een geheim en authentiek land langs
de Irrawaddy!

China

Maak kennis met een volk dat kan bogen op een rijke voorouderlijke geschiedenis,
tijdens een reis van Shanghai tot de drie kloven van de Jangtsekiang-rivier.

Chili

Vaar net als de grote ontdekkings
reizigers door de weelderige
Chileense fjorden en bereik zo het
“einde van de wereld”: Ushuaia.

ZUIDELIJK AFRIKA
De Chobe rivier, het Karibameer,
de Victoriawatervallen en het schiereiland
van Kaap de Goede Hoop
BLZ. 2

VIETNAM
EN CAMBODJA
De tempels van Angkor, de Mekong,
de Baai van Halong en de keizerlijke steden
BLZ. 10

RUSLAND
De Wolga, Karelië en haar meren
BLZ. 18

EGYPTE
Luxor, de Nijl, Aswan, Caïro
BLZ. 28

INDIA
Calcutta, de Ganges, Varanasi, Rajasthan
BLZ. 34

MYANMAR
Yangon, de Irrawaddy en het Inlemeer
BLZ. 40

CHINA
Shanghai, de Jangtsekiang , Xi‘An en Peking
BLZ. 46

CHILI
Buenos Aires, Ushuaia en de Chileense fjorden,
Uruguay en de Iguazu watervallen
BLZ. 52

Zuidelijk Afrika
Aan de rand van de bekende wereld ontvouwt Zuidelijk Afrika zijn mooiste
landschappen die oproepen om te reizen.
Reis van Johannesburg tot aan de Victoriawatervallen en ontdek de spectaculaire
panorama's met grote zoog- en roofdieren. Maak kennis met een verfijnde keuken,
culturen vol kleuren en tradities, evenals de bewogen geschiedenis van deze landen
in de voetsporen van een symbool van de natie, Nelson Mandela.
Deze lange rondreis brengt u naar uw hoogwaardige lodge, midden in de natuur,
van waaruit u één van de mooiste natuurreservaten kunt ontdekken: het Chobe
National Park.
Aan boord van uw luxueuze schip, ontdekt u ook de geheimen van het Karibameer,
een ware oase van leven in een uithoek van de wereld. Ga daarna helemaal op in het
spektakel van de “donderende rook”, zoals David Livingstone de “Victoriawatervallen”
noemde.
Laat u meevoeren door deze droom van de eerste ochtend van de wereld.
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Hoogtepunten
Een intieme ervaring
dicht bij de natuur
terwijl u verblijft in
hoogwaardige lodges
en aan boord van onze
schepen

Johannesburg

ZUIDAF R I K A
KAAPSTAD

Sites beschermd door
werelderfgoed
van UNESCO

Een unieke cruise op
het Karibameer langs
landschappen waar
intrigerende flora boven
het water uitsteekt
Land- en watersafari's
om een indringende
kennismaking met twee
Nationale Parken: Chobe
en Matusadona
De Victoriawatervallen,
één van de
adembenemende
wereldwonderen
Ontdekking van een
authentieke gastronomie
en de Afrikaanse tradities

BLZ.
Zoek het avontuur op met
onze safari-cruise van 11
dagen langs Johannesburg,
Chobe, het Karibameer en de
Victoriawatervallen

CRUISE
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UITBREIDING
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BLZ.
Voorprogramma van 4 dagen
Het schiereiland van Kaap de
Goede Hoop

DATA, PRIJS,
BLZ. 7
PRAKTISCHE INFO
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SCHEPEN

BLZ.

8

LODGES

BLZ.
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CRUISE

KARIBAMEER

11-DAAGSE / 8-NACHTEN SAFARI-CRUISE • REF. 11A / 11Z

Zuidelijk Afrika

Een unieke ervaring aan het uiteinde van de wereld
DAG 1 l Brussel • JOHANNESBURG
Lijnvlucht met tussenstop 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, als eerste museum over de geschiedenis van de
20ste eeuw in Zuid-Afrika en meer in detail de periode
van de Apartheid. Panoramische rondrit van de
financiële hoofdstad van Zuid-Afrika, Johannesburg
is ook een stad van superlatieven; de rijkste stad van
Afrika, de meest hoge gebouwen, maar ook één van
de mooiste atmosferen die u ooit kunt ontmoeten.
Onthaal, installatie en diner in een 5* hotel LN.

DAG 3 l JOHANNESBURG • KASANE
INSTALLATIE IN DE 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. 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 en ontspanning in de
lodge, waar u kunt genieten van de privézwembaden
en de comfortabele voorzieningen, ofwel verkenning
van de Zambezi-rivier 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 LODGE • KASANE • KARIBAMEER
INSTALLATIE AAN BOORD
(Namibië-Botswana-Zimbabwe)
Vertrek vanuit de lodge voor een ultieme bootsafari
in het National Park Chobe. Lunch. Vertrek naar de
luchthaven van 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 richting de boot, inschepen, installatie aan
boord. Begin van de cruise op het meer. Met zijn
200 km lang en 40 breed, wordt het meer overspoeld
met vlaktes, heuvels en bossen en heeft het vandaag
een iconisch landschap. Diner en overnachting
aan boord.
4

DAG 7 l KARIBAMEER • VAART OP DE
RIVIER GACHE-GACHE (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 GacheGache 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. 's Namiddags
varen we richting Changa. Wanneer het licht magisch
wordt, nemen we plaats in een privéboot om de
roze hemel te bewonderen. 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 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”,

E XC LU S IVIT EIT

Deze cruise doet je
HART SNELLER SLAAN

waarbij onder meer grote zoogdieren, roofdieren
en impala‘s werden gered. Lunch aan boord.
Hervatting van navigatie en rondetafelgesprek over
de geschiedenis van het meer, zijn bewoners en zijn
ecosysteem. 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 Falls
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”. Diner en overnachting een 4* hotel LN.

DAG 10 l VICTORIA FALLS • Brussel

O nt b ij t . O pt io n e e l : ‘s o chte n ds vro e g e e n
helikoptervlucht over de Victoriawatervallen (kan
enkel vooraf worden gereserveerd). Aan het eind van
de ochtend, transfer naar de luchthaven en vlucht
Victoria Falls/Brussel (met tussenstop).

DAG 11 l Brussel

Aankomst in Brussel.

ONTWAKEN IN HET HART VAN DE AFRIKAANSE WILDERNIS
Safari-cruise in Zuidelijk Afrika
tijdens Kerst en Nieuwjaar
Vertrek op 22 december 2020 op de RV African Dream
12-DAAGSE / 9-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE
met een extra nacht in Victoria Falls
(programma op aanvraag)
Vertrek op 16, 19, 26, 29 december 2020
op de RV African Dream
Vertrek op 17, 20, 23, 26, 29 december 2020
op de RV Zimbabwean Dream
11-DAAGSE / 8-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE
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VICTORIAWATERVALLEN

De Victoriawatervallen
Acht monumentale valleien leiden naar de
hoogste waterval ter wereld, waar de Zambezi
zich met al haar macht naar beneden stort en
gestalte geeft aan een prachtig nevelgordijn, dat
ook wel ‘de grommende rook’ wordt genoemd.
De watervallen werden in 1855 ontdekt door
verkenner David Livingstone, die ze naar de
koningin van Engeland vernoemde: Victoria.
Sinds 1989 staat dit natuurspektakel op de
werelderfgoedlijst van UNESCO.
SAFARI PHOTO

UITBREIDING

KAAP DE GOEDE HOOP

4-DAAGSE / 3-NACHTEN VOORPROGRAMMA • REF. 14F / 14Z

Hoogtepunten

Schiereiland Kaap
de Goede Hoop
DAG 1 l Brussel • KAAPSTAD
Vlucht naar Kaapstad.

DAG 2 l KAAPSTAD

Panoramische tour van de stad tussen de moderne
torens en de smalle geplaveide straten van het
stadscentrum. Daarna neemt u de kabelbaan naar
de Tafelberg om één van de meest spectaculaire
uitzichten ter wereld te ontdekken (2). Diner en
overnachting in het hotel 4* LN.

DAG 3 l ROBBENEILAND • WIJNDOMEIN
VAN GROOT CONSTANTIA

•
•
•
•

eerst bereikt door de Portugese ontdekkingsreizigers
in 1488, is sinds 1938 een reservaat dankzij de
overvloedige fauna en 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
Simonstad. Waarneming van de zeevogels die luieren
op het parelwitte zand en duiken in de golven van de
oceaan. Diner en overnachting in het hotel.

Prijs(1) ALL IN per persoon
toevoegen aan de tarieven van de circuit-cruise
(zie hiernaast)
Tweepersoons- Eenpersoonskamer
kamer

DAG 5 l KAAPSTAD • JOHANNESBURG

Transfer naar de luchthaven van Kaapstad en vlucht
Kaapstad/Johannesburg voor de safari-cruise.

Vanaf 10 personen
Van 6 tot 9 personen

Vertrek ter ontdekking van een belangrijke
historische plek die sinds 1999 opgenomen
is op de Werelderfgoedlijst van de Mensheid:
Robbeneiland(2). Omgevormd tot 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. Bezoek aan de kelder van het domein,
gevolgd door een proeverij. Diner en overnachting
in het hotel.

Van 4 tot 5 personen
Van 1 tot 3 personen

1 790 €
1 965 €
2 195 €
2 675 €

2 435 €
2 610 €
2 840 €
3 320 €

Deze prijs omvat: de binnenlandse vlucht
Kaapstad/Johannesburg • de luchthaventaksen
(90 €/persoon onder voorbehoud van wijzigingen)
• de transfers • het verblijf in het hotel 4* NL in
volpension • het drankenpakket: 1 glas wijn lokaal of
1 bier lokaal of 1 niet-alcoholische drank + 1 water +
1 thee of 1 koffie per persoon en per maaltijd • de in
het programma vermelde bezoeken en excursies •
de fooien • de diensten van een lokale Franstalige
gids • de bijstands-/repatriëringsverzekering.
Deze prijs omvat niet: de annulerings-/bagageverzekering (3,80% van het totale bedrag van de reis per
persoon).
Fooien: om het verblijf te vergemakkelijken, zijn
de fooien voor de lokale dienstverleners voor 40 €
incl. btw/passagier inbegrepen. Ze worden door
ons bepaald op basis van de lokale gewoonten en
gebruiken.

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. Het is een
nationaal monument, één van de meest spectaculaire
wegen in het land. Kaap de Goede Hoop, voor het

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 Simonstad

WIJNDOMEIN VAN GROOT CONSTANTIA
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(1) Onder voorbehoud van wijzigingen.
(2) Onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden.
Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken
met mate.

DATA / PRIJS
Februari
Maart
Laag- November
seizoen
2020 December
November
December
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Hoog- Oktober
seizoen
2020
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober

RV AFRICAN DREAM
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
1ste, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28
1ste, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22*, 26, 29
RV ZIMBABWEAN DREAM
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29
RV AFRICAN DREAM
24, 27, 30
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
1ste, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28
1ste, 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
RV ZIMBABWEAN DREAM
24, 27, 30
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29
1ste, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

Deze safaricruise wordt niet aanbevolen voor
PERSONEN MET EEN MOBILITEITSBEPERKING
of met loopproblemen. Wij informeren u dat
het schip niet over een lift beschikt.

Prijs(1) ALL IN per persoon

Seizoen 2020
LAAGSEIZOEN

HOOGSEIZOEN

REF. 11A / 11Z

Dubbele kajuit / kamer
Dubbele kajuit met balkon / kamer
Dubbele kajuit /
kamer voor single(3)
Dubbele kajuit met balkon /
kamer voor single(3)

Kerstperiode / Nieuwjaar
Dec. 2020

REF. 11A / 11Z

Dec. 2020

Zie de data
hiernaast
in het blauw

REF. 12A
Zie de datum
hiernaast
in het rood

5 449
5 649 €
6 967€

5 899 €
6 099 €
7 417€

5 589 €
5 789 €
7 107€

6 019 €
6 219 €
7 617€

7 267€

7 717€

7 407€

7 917€

€

Facultatieve excursie (prijs per passagier) te reserveren bij bevestiging

199 €

Helikoptervlucht over de Victoriawatervallen (12 min.)
Toeslag internationale vluchten in business class mogelijkheid vanaf 3 200 € (incl. luchthaventaksen)

Deze prijs omvat: de vluchten vermeld in het programma
• de luchthaventaksen (530 €/persoon - tarief 2019) • de
vluchten Kasane/Kariba/Victoria Falls • de transfers • de
cruise naargelang de gekozen categorie van kajuit op een
schip met 5 ankers • het verblijf in het hotel 4* en 5* LN en in
de lodge van eerste categorie in een tweepersoonskamer
• het volpension tijdens uw safari-cruise • de drank bij alle
maaltijden en aan de bar op de schepen en in de lodge
van CroisiEurope • in Kaapstad (als u kiest voor het preprogramma van Kaap de Goede Hoop), in Johannesburg
en Victoria Falls, inclusief drankjes: 1 water + 1 glas wijn lokaal
of 1 frisdrank of 1 bier lokaal + 1 thee of 1 koffie per persoon
en per maaltijd • de in het programma vermelde bezoeken
en excursies • de bijstands-/repatriëringsverzekering • de
fooien voor de lokale dienstverleners (exclusief personeel
van de boten en lodges).
Deze prijs omvat niet: de annulerings-/bagageverzekering
(3,80% van het totale bedrag van de reis per persoon) •
het visum voor Zimbabwe (momenteel 30 US$/persoon,
ter plaatse te betalen met US$) • de optionele excursie • de
fooien voor boot- en lodgepersoneel (ter indicatie: voorzie
5 US$/dag/passagier) • de inreistaks in Botswana (30 US$/
persoon ter plaatse te betalen in US$, die waarschijnlijk in
de loop van het jaar zal worden ingevoerd).

Fooien: om het verblijf te vergemakkelijken, zijn de fooien
voor de lokale dienstverleners (exclusief personeel van de
boten en lodges) voor 20 €/passagier inbegrepen. Ze worden door ons bepaald op basis van de lokale gewoonten
en gebruiken.
15% korting voor 1 kind(2), van 7 tot minder dan 15 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.
(1)	Onder voorbehoud van wijzigingen.
(2) Aantal dubbele kajuiten met 1 extra bed gelimiteerd tot 2 vertrekken.
Afmetingen van het extra bed aan boord: 150 cm x 80 cm. Kinderen
jonger dan 7 jaar worden niet toegelaten om veiligheidsredenen.
(3) Kajuiten/tweepersoonskamers voor individueel gebruik beperkt tot 1
kajuit per vertrek.
* Met een dag extra aan de Victoriawatervallen (programma op aanvraag).
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.

PRAKTISCHE INFO
FORMALITEITEN
Voor Belgische staatsburgers: een paspoort dat na de
datum van terugkeer nog 6 maanden geldig is met ten
minste 5 blanco pagina‘s en een 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 Zuid-Afrikaanse 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-tetanuspolio (DTP) aanbevolen, met inbegrip van bof-mazelenrodehond (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 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, geïndexeerd aan de
koers van de Amerikaanse dollar. 1€ = 1,15 $.
Aan boord van de boten en in de lodges: MasterCard en
Visa worden aanvaard. 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°C en 35 °C) en de winter
van april tot oktober (tussen 12°C 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 semi-aride
subtropisch klimaat met een temperatuur van 20°C 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).

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.
•
D e 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 weersomstandigheden.
• De volgorde van de bezoeken kan worden gewijzigd of
omgewisseld.
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• De cruise en het verblijf in de lodges van CroisiEurope
staan volledig in het teken van de beschermde gebieden
van het Karibameer en het Nationaal Park Chobe. Het
leven aan boord en in de lodges draait rond de
ontdekking en de observatie van de fauna en de parken,
die een permanent spektakel bieden. Veiligheids
instructies 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 de wildernis
met een alomtegenwoordige 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.
• Drievoudige configuratie aan boord van de boot: als
twee volwassenen en één kind in dezelfde kajuit liggen,
zijn de afmetingen van het extra bed: 150 cm x 80 cm.

RESPECTEER DE NORMEN VOOR BAGAGE
Dit verblijf voorziet privévliegtuigen om u tussen Kasane
(lodge) en Kariba (boot) te vervoeren.
De vliegtuigmaatschappij van de privévliegtuigen legt
verschillende beperkingen op aan de kenmerken van
valiezen die worden meegenomen, en dit zowel om
redenen van capaciteit als om redenen van veiligheid.
U vindt hieronder de lijst van deze normen:
• Ruimbagage (maximaal 1 per persoon) mag niet meer
wegen dan 20 kg.
• Het moet absoluut de volgende afmetingen
respecteren: 60 cm lang x 40 cm hoog x 30 cm breed.
• Het moet gemaakt zijn van zachte stof. Valiezen met
een harde hoes worden niet geaccepteerd.
• Valiezen met wielen zijn toegelaten (maximaal 2 wielen
per valies).
• De handbagage en uw accessoires mogen niet meer
dan 3 kg wegen.
Als uw bagage niet aan de bovenstaande normen
voldoet, wordt de luchtvaartmaatschappij gedwongen
om vervoer te weigeren. Uw verblijf aan boord zal
doorgaan zonder uw persoonlijke spullen. U bent zelf
verantwoordelijk, aan het einde van uw cruise en voordat
u uw internationale vlucht neemt, om op uw kosten naar
de lodge terug te keren om uw valies op te halen.
Voor uw gemak is er een wasserij beschikbaar tijdens uw
verblijf in de lodge.
*  Wisselkoers van januari 2019.

SCHEPEN

RV AFRICAN DREAM SCHIP 5 ANKERS
RV ZIMBABWEAN DREAM

NIEUWE BOOT 5 ANKERS

Deze prachtige schepen schrijden elegant en geruisloos over het Karibameer langs typische
landschappen met verdorde bomen die boven het water uitsteken.

SALON

Breedte

8m

Kajuiten

6 kajuiten van 17 m²
2 kajuiten van 17 m² met privébalkon

Diensten

Vrije tijd

BUITENDEK
Solarium
BUITENDEK
Solarium
BUITENDEK
Solarium

TRAP
TRAP
TRAP

BOVENDEK

TRAP

Een observatiedek waar u zich volledig kunt onderdompelen
in de natuur.
Een sfeervol terras met een klein zwembad en een
solariumruimte voor momenten van ontspanning en
comfort.
Een restaurant en een panoramisch salon om te genieten
van de wilde omgeving.

BUITENDEK

ONTHAAL

TRAP

BUITENDEK

TRAP

RESTAURANT

TRAP

RESTAURANT

TRAP

RESTAURANT

BUITENDEK

ONTHAAL

TRAP

SALON - BAR
ONTHAAL
KEUKEN
BAR
SALON - BAR
BAR

KEUKEN

KEUKEN

HOOFDDEK

Kajuiten van 17 m2

STUURHUT

TRAP
INKOM

STUURHUT
STUURHUT

INKOM
INKOM

BUITENDEK
BUITENDEK

TRAP

Cabines

KLEIN
ZWEMBAD
KLEIN
ZWEMBAD
KLEIN
BUITENDEK
ZWEMBAD

BAR

TRAP

RUIMTE
BEMANNING
RUIMTE
BEMANNING
RUIMTE
BEMANNING

Boeken en gezelschapsspelletjes.

SALON - BAR

PRIVÉBALCON

33 m

PRIVÉ- PRIVÉBALCONBALCON

Lengte

ZONNEDEK

PRIVÉBALCON

RV African Dream: 2018
RV Zimbabwean Dream: 2020

TERRAS

Cabines avec balcon privatif

Cabines

Cabines avec balcon privatif

Cabines

Cabines avec balcon privatif

PRIVÉ- PRIVÉBALCONBALCON

Bouwjaar

KAJUIT

Kajuiten van 17 m² met privébalkon
Schipsplan, niet contractueel.
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LODGES

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 Wi-Fi, tv, airconditioning, een haardroger en een theeen 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, Wi-Fi, wasserij (extra kosten).

Activiteiten

Ontdekking van de cultuur, geschiedenis en tradities van Zuidelijk Afrika.
Lenen van visuitrusting.

RESTAURANT

BUNGALOW

KAZA LODGE

PRIVÉZWEMBAD

SALON

NIEUW

Een lodge genesteld in de natuur, intiem en authentiek voor een echte Afrikaanse ervaring!

Bungalows

8 houten bungalows, allemaal ingericht in een verfijnde etnische stijl,
met rieten daken en een eigen balkon met uitzicht op de Zambezistroomversnellingen.
Ze zijn uitgerust met airconditioning, tv, kluis, Wi-Fi, opslagruimte,
koffie- en theefaciliteiten; douche en haardroger in de badkamer.

Diensten

Restaurant, bar, zithoek gebouwd rond een gigantische baobab.
Verschillende terrassen en ruime buitenruimtes. Zwembad met een
prachtig uitzicht op de natuur. Kampvuur. Wi-Fi-verbinding. Wasserij
(extra kosten).

Activiteiten

Ontdekking van de cultuur, geschiedenis en tradities van Zuidelijk
Afrika.
Lenen van visuitrusting.

ZWEMBAD

SALON

TERRAS
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Vietnam
en Cambodja
Gooi de trossen los en vaar op een illustere rivier die opduikt aan de voet van de
uitlopers van de Tibetaanse bergen en een bron van leven vormt in zes landen.
Over 680 km vertelt de Mekong de geschiedenis van Vietnam en Cambodja in al
hun authenticiteit, hun diepte en oorspronkelijkheid.
Waar hij ook stroomt, de rivier fascineert en dicteert het leven op het platteland.
Geef je over aan het water van het Meer Tonlé en laat je meeglijden tot aan deze
grote, genereuze ‘waterslang’. Onderweg stoppen we aan de ruïnes van Angkor
en dalen we net zoals Henri Mouhot af tot aan Ho Chi Minhstad,
dat nog sterk doordrongen is van de Franse koloniale aanwezigheid.
Een reis die aanzet tot mediteren, waarin u leeft op het ritme
van de Mekong en zijn bijrivieren.
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ANGKOR

HANOI
BAAI VAN
HALONG
Sites beschermd door
werelderfgoed
van UNESCO

HUÉ

Hoogtepunten

Da Nang
HOÏ AN

LAOS

MY SON

THAILAND
ANGKOR
Siem Reap

MEKONG

CAMBODJA

MEER TONLÉ

Kampong Chhnang

V I ETNAM

KampongTralach
Koh Chen
Phnom Penh
Chau Doc

HO CHI MINHSTAD
Sa Dec

Vinh Long

My Tho
Caï Be

Ontdekking van drie
grote historische steden:
Ho 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

CRUISE

BLZ.
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BLZ.
Voor- of naprogramma's
van 4 of 7 dagen in Vietnam
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Volg het 13-daagse
circuit-cruise programma
van de Angkor tempels
naar de Mekong Delta

UITBREIDING

DATA, PRIJS, BLZ. 16
PRAKTISCHE INFO
SCHEPEN
11

BLZ.
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CRUISE

13-DAAGSE / 10-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. 1R3 / 1H3

Van de tempels van Angkor tot

van Siem Reap naar Ho Chi Minhstad
DAG 1 l Brussel (1) • SIEM REAP
(Cambodja)
Lijnvlucht met tussenstop naar Siem Reap. Diner en
nachtvlucht.

DAG 2 l SIEM REAP • ANGKOR
Aankomst in Siem Reap. Transfer naar uw 4* hotel LN
voor 4 ankers schepen en 5* hotel LN voor 5 ankers
schepen. Installatie in kamers en vrije tijd. Lunch
in het hotel. Bezoek aan de Beng Mealea tempel
gelegen buiten het toeristische gebied. Het bleef
zoals het was op de eerste dag van zijn ontdekking.
Gebouwd tussen 1112 en 1152, zou het model hebben
gestaan voor de bouw van Angkor Wat. Diner in de
stad. Overnachting in het hotel.

DAG 3 l SIEM REAP • ANGKOR
Bezoek aan de tempel van Ta Prohm. Vandaag heeft
de natuur de bovenhand genomen en het resultaat is
verbazingwekkend: bomen steken uit de gebouwen
van de tempel en de wortels overgroeien hem.
Verkenning van Angkor Thom. We wandelen rond in
het oude Koninklijke Paleis daarna zien we het terras
van de Olifanten en het terras van Koning Lépreux.
Lunch in de stad. Bezoek aan de Senteurs d'Angkor,
fabriek waar men kaarsen en zeep maakt, daarna
bezoek aan de ateliers van zijde. Diner in de stad.
Show van circusgroep PHARE: acrobatiek, jongleren.
Overnachting in het hotel.

DAG 4 l SIEM REAP • MEER TONLÉ
Bezoek aan de tempel van Angkor 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
aan boord.

DAG 5 l MEER TONLÉ • KAMPONG
CHHNANG • KAMPONG TRALACH
Voormiddag vaartocht en oversteek van het meer
Tonlé. Lunch. Kampong Chhnang is één 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 aan boord.

DAG 6 l KAMPONG TRALACH
KOH CHEN • PHNOM PENH
Bezoek aan de pagode Wat Kampong Tralach Leu.
We gaan er naartoe in een ossenkar doorheen
het dorp Kampong Tralach in het midden van
een prachtig landschap van rijstvelden. Lunch.
Ontdekking van Koh Chen, een rijk dorpje van
ambachtslui gespecialiseerd in de bewerking van
gegraveerd koper. Terugkeer aan boord en vaartocht
naar Phnom Penh. Tochtje met een “tuktuk” om
de belangrijkste monumenten van de stad te
ontdekken. Traditionele Apsara dansshow aan boord.
Overnachting in de haven van Phnom Penh.

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
12

aan boord en varen naar Vietnam. Overnachting
aan boord.

DAG 8 l CHAU DOC • SA DEC
(Vietnam)

Het zeer welvarende Chau Doc breidt zich uit op basis
van de visvangst en de kweek. Samen brengen we
een bezoek aan de pagode Tay An en de tempel Ba
Chua Xu. Terug aan boord en vaartocht naar Sa Dec.
Overnachting aan boord.

DAG 9 l SA DEC • VINH LONG • CAI 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 kanalen. Bezoek aan
een steenfabriek, evenals een ambachtelijke fabriek
van gepofte rijst, rijstwafels en rijstalcohol. Terug aan
boord en varen. Overnachting aan boord.

DAG 10 l MY THO
HO CHI MINHSTAD (Saigon)

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 Ho Chi Minhstad.
Overnachting aan de kade in het centrum van de
stad.

DAG 11 l HO CHI MINHSTAD

Bezoek aan Ho 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

ANGKOR WAT

Deze cruise doet je
HART SNELLER SLAAN

de Mekongdelta:
(of omgekeerd)
overlevingstechnieken van de Vietcong tijdens de
oorlog. Cocktail en afscheidsdiner. Overnachting
aan de kade.

DAG 12 l HO CHI MINHSTAD • Brussel

(1)

Ontbijt. Ontscheping en ontdekking van Cholon, het
grote Chinese winkelcentrum. Lunch in de stad en
vrije namiddag. Transfer naar de luchthaven van Ho

Chi Minhstad en vlucht naar Brussel. Nachtvlucht
met tussenstop.

DAG 13 l Brussel (1)
Aankomst in Brussel.

(1) 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).

Tocht over
het prachtige kanaal
van Chao Gao

MEKONGDELTA
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Het aantal cruiseschepen dat dit kanaal met zijn
onverwachte en adembenemende uitzicht kan
oversteken, is op één hand te tellen. Het kanaal is
namelijk maar 80 m breed, al houdt dat de vele
kleinere bootjes niet tegen om elkaar in te halen,
te kruisen en zelfs te toeteren. Aan bakboord zien
we een schuit die uitpuilt met zand en op het punt
lijkt aan zijn gewicht te bezwijken. Aan stuurboord
een sampan met een versierde boeg vol bananentrossen. Achter ons schip vaart een brede,
traditionele boot die indrukwekkende piramides
rijst vervoert. Honderden bootjes banen zich een
weg over de rivier, tot aan de horizon, en vormen
een eeuwenoud netwerk dat het leven hier mogelijk maakt. Aan de zanderige oevers van het kanaal
gaat het leven ongestoord verder.
Kinderen stoeien in het water en roepen vrolijk
‘hello’ naar de voorbijvarende toeristen, terwijl
hun ouders de netten uitslaan, op zoek naar
eten voor ‘s avonds. Een zeldzame cruise door
het hart van een authentiek, onvergetelijk en
tijdloos Vietnam.

UITBREIDING

Hoogtepunten
• Hanoi, historisch hart van het land
• Ritje met een tuk-tuk door
de steegjes van de wijk van
de 36 gildes
• Een cruise in de baai van Halong,
werelderfgoedlijst van de UNESCO
• Vietnamese kookworkshop
• Alle bezoeken inbegrepen

Prijs(1) ALL IN per persoon

toevoegen aan de tarieven van het cruise-circuit (zie blz. 16)

Aug. 2020
(2)
tot april 2021 10/12/2020
REF. 1R6 / 1H6

REF. 1R6_HAN

Vanaf 20 passagiers die dezelfde taal spreken
BAAI VAN HALONG

4-DAAGSE / 3-NACHTEN VOOR- OF NAPROGRAMMA • REF. 1R6 / 1H6

Hanoi en de baai van Halong
DAG 12 l HO CHI MINHSTAD • HANOI

Na de lunch, transfer naar de luchthaven van Ho
Chi Minhstad en vlucht naar Hanoi. Transfer naar 4*
hotel LN. Diner en nacht.

DAG 13 l HANOI

Deze dag staat in het teken van een rondleiding in
de hoofdstad met het imposante Mausoleum van
Ho Chi Minh (buitenkant), het paalhuis en de Een
Pilaar pagode. Bezoek aan de Literatuurtempel, de
oudste hogere school die in 1070 werd opgericht.
Lunch. Riksjarit in de ambassadewijk met zijn
vele koloniale woningen. Opvoering door het
waterpoppentheater. Diner in de stad. Overnachting
in het hotel.

DAG 14 l HANOI • BAAI VAN HALONG

Vertrek in de vroege ochtend naar de baai van
Halong (160 km – ongeveer 3u30). Inscheping,

verwelkomingscocktail. Lunch. Vertrek op een
cruise om de duizenden rotsachtige eilandjes
met vreemde vormen van de mythische baai van
Halong te ontdekken. Diner. Overnachting aan
boord.

DAG 15 l BAAI VAN HALONG • HANOI

Tai-chisessie op het dek vóór het ontbijt. Het schip
vaart verder langs de spectaculaire landschappen
van de baai. Voortzetting van de cruise om de
buitengewone landschappen te ontdekken
die worden aangeboden door “het achtste
wereldwonder”. 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.

DAG 16 l Brussel (3)
Aankomst in Brussel.

ONTWAKEN IN HET HART VAN DE MOOISTE PLAATSEN TER WERELD!

Kamer/
dubbele kajuit

1 055 €

1 570 €

Kamer/
eenpersoonskajuit

1 590 €

2 200 €

Van 10 tot 19 passagiers die dezelfde taal spreken
Kamer/
dubbele kajuit

1 085 €

1 600 €

Kamer/
eenpersoonskajuit

1 620 €

2 230 €

Van 3 tot 9 passagiers die dezelfde taal spreken
Kamer/
dubbele kajuit

1 230 €

1 745 €

Kamer/
eenpersoonskajuit

1 765 €

2 375 €

Van 1 tot 2 passagiers die dezelfde taal spreken
Kamer/
dubbele kajuit

1 290 €

1 805 €

Kamer/
eenpersoonskajuit

1 825 €

2 435 €

Deze prijs omvat: de binnenlandse vluchten • de
luchthaventaksen (40 €/persoon - onder voorbehoud van wijzigingen) • de in het programma
vermelde bezoeken en excursies • de diensten van
een lokale Franstalige gids • het verblijf in een tweepersoonskamer in hotel 4* LN • het volpension • de
drank bij alle maaltijden (1 mineraalwater of 1 frisdrank of 1 bier en 1 koffie of 1 thee per persoon en per
maaltijd) • een cruise van 24 uur aan boord van een
niet geprivatiseerde boot in de baai van Halong • de
bijstands-/repatriëringsverzekering.
Deze prijs omvat niet: de fooien voor gidsen en
chauffeurs (ter indicatie 20$/persoon).

PRAKTISCHE INFO
BAAI VAN HALONG

Kerstmis in de Baai van Halong
17-DAAGSE / 14-NACHTEN: 10 december 2020
4 ANKERS BOOT - REF. 1R6_HAN

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 beziens
waardigheden, 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.

Circuit-cruise van Siem Reap naar Ho Chi Minhstad
en 4-daagse uitbreiding: Hanoi en de baai van Halong.
Geniet van een extra dag in de baai van Halong.

Oudejaarsavond naar
de tempels van Angkor
14-DAAGSE / 11-NACHTEN:

20 december 2020

4 ANKERS BOOT - REF. 1H3_REP / 1H6_REP / 1H9_REP

30 december 2020

(1) Onder voorbehoud.
(2) 
Met een dag extra in de baai van Halong (vertrekdatum 4
ankers schip).
(3) 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).
Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus met mate.

5 ANKERS BOOT - REF. 1R3_REP / 1R6_REP / 1R9_REP
Circuit-cruise van Ho Chi Minhstad naar Siem Reap (of omgekeerd).
Geniet van een extra dag in de tempels van Angkor.
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UITBREIDING

Hoogtepunten

HUÉ

7-DAAGSE / 6-NACHTEN VOOR- OF NAPROGRAMMA • REF. 1R9 / 1H9

De keizerlijke steden,
Hanoi en de baai van Halong

• Een cruise in de baai van Halong,
de werelderfgoedlijst van de UNESCO
• Alle bezoeken inbegrepen
• Vietnamese kookworkshop
• In Hanoi, bezoek aan het huis
van Ho 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, ...

Prijs(1) ALL IN per persoon

toevoegen aan de tarieven van het cruise-circuit (zie blz. 16)

Aug. 2020 tot april 2021
REF. 1R9 / 1H9

Vanaf 20 passagiers die dezelfde taal spreken

DAG 12 l HO CHI MINHSTAD • HUÉ

Na de lunch, transfer naar de luchthaven van Ho Chi
Minhstad en vlucht naar Hué. Onthaal en transfer naar
het hotel. Diner en overnachting in een 4* hotel LN.

DAG 13 l HUÉ

Bezoek aan de mausolea van Khai Dinh en Tu Duc en
aan de pagode van Tu Hieu. Lunch. 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 de stad. Overnachting in het hotel.

DAG 14 l HUÉ • DA NANG • HOÏ AN

Cruise op een sampan op de Parfumrivier tot de
“pagode van de hemelse witte dame”. Bezoek aan
het dorp Kim Long. Lunch. Bezoek aan het Cham
museum, dat de grootste verzameling Chamkunstobjecten bezit. Bezoek aan China Beach.
Transfer naar Hoï An. Installatie in het hotel. Diner in
een de stad. Overnachting in een 4* hotel LN.

DAG 17 l HANOI • BAAI VAN HALONG

Vertrek in de vroege ochtend naar de baai van
Halong (160 km – ongeveer 3u30). Inscheping,
verwelkomingscocktail. Lunch. Vertrek op een
cruise om de duizenden rotsachtige eilandjes met
vreemde vormen van de mythische baai van Halong
te ontdekken. Diner. Overnachting aan boord.

DAG 18 l BAAI VAN HALONG • HANOI

Tai-chisessie op het dek vóór het ontbijt. Bezoek
één van de belangrijkste grotten in de baai.
Het schip vaart verder langs de spectaculaire
landschappen van de baai. Dit zogenaamde “achtste
wereldwonder” is adembenemend in elk seizoen.
Brunch. Ontscheping rond 11u en rit naar Hanoi.
Tussenstop in het keramiekdorp Dinh Bang. Licht
diner en transfer naar de luchthaven voor de
nachtvlucht Hanoi/Brussel met tussenstop.

DAG 19 l Brussel

(2)

Aankomst in Brussel.

DAG 15 l HOÏ AN • MY SON • HOÏ AN

1 285 €

Kamer/
eenpersoonskajuit

1 855 €

Van 10 tot 19 passagiers die dezelfde taal spreken
Kamer/
dubbele kajuit
Kamer/
eenpersoonskajuit

1 515 €
2 065 €

Van 3 tot 9 passagiers die dezelfde taal spreken
Kamer/
dubbele kajuit

1 745 €

Kamer/
eenpersoonskajuit

2 295 €

Van 1 tot 2 passagiers die dezelfde taal spreken
Kamer/
dubbele kajuit

1 895 €

Kamer/
eenpersoonskajuit

2 445 €

Deze prijs omvat: de binnenlandse vluchten • de
luchthaventaksen (55 €/persoon
- onder voorbehoud van wijzigingen) • de in het programma
vermelde bezoeken en excursies • de diensten van
een lokale Franstalige gids • het verblijf in een tweepersoonskamer in hotel 4* LN • het volpension • de
drank bij alle maaltijden (1 mineraalwater of 1 frisdrank of 1 bier en 1 koffie of 1 thee per persoon en per
maaltijd • een cruise van 24 uur aan boord van een
niet geprivatiseerde boot in de baai van Halong • de
bijstands-/repatriëringsverzekering
Deze prijs omvat niet: de fooien voor gidsen en
chauffeurs (ter indicatie 35$/persoon).

Vertrek voor het bezoek aan My Son, dit was de
keizerlijke stad van de Champa-dynastie. Terugkeer
naar Hoï An. Lunch en bezoek aan de stad Hoï An.
De oude stad is een van de belangrijkste attracties
van het Da Nang-gebied met meer dan 800
gebouwen van historisch belang. Bezoek te voet aan
het Heiligdom van Fujian, de Phuc Thanh pagode en
de Japanse brug. Diner. Overnachting in het hotel.

DAG 16 l HOÏ AN • DA NANG • HANOI

Transfer naar de luchthaven van Da Nang en
vlucht naar Hanoi. Lunch. U bezoekt het oude
centrum met een elektrisch wagentje. U ontdekt
de talrijke koloniale woningen in de ambassadewijk.
Opvoering door het Waterpoppentheater. Diner.
Overnachting in het 4* hotel LN.

Kamer/
dubbele kajuit

(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).
Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus met mate.

HOÏ AN
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DATA / PRIJS
CIRCUIT-CRUISE VAN SIEM REAP NAAR HO CHI MINHSTAD (of omgekeerd)
Prijs(1) ALL IN per persoon
RV INDOCHINE CATEGORIE 4 ANKERS
Ref.

Duur

1H3

Augustus 2020: 14 • April 2021: 11

1R3

Augustus 2020: 20 • April 2021: 1ste, 17

13-daagse /
10-nachten

Eenpersoonskajuit((2)

Dubbele kajuit

Eenpersoonskajuit((2)

3 429 €

4 687 €

3 633 €

4 891 €

3 717 €

5 205 €

3 921 €

5 409 €

3 999 €

5 714 €

4 203 €

5 918 €

3 949 €

5 508 €

4 154 €

5 712 €

4 161 €

5 938 €

4 365 €

6 142 €

September 2020: 5, 21 • Oktober 2020: 7, 23 • December 2020: 10

1H3

November 2020: 2, 18 • December 2020: 4 • Januari 2021: 5, 21
Februari 2021: 6, 22 • Maart 2021: 10, 26

1R3

November 2020: 8, 24 • Januari 2021: 11, 27 • Februari 2021: 12, 28
Maart 2021: 16

/
(3)
1H3_REP 14-daagse
11-nachten December 2020: 20
1R3

Bovendek

Dubbele kajuit

Augustus 2020: 30 • September 2020: 15 • Oktober 2020: 1ste, 17

1H3
1R3

Benedendek

Vertrekdata 2020 / 2021

13-daagse /
10-nachten December 2020: 26

RV INDOCHINE II CATEGORIE 5 ANKERS
Benedendek
Ref.

Duur

Vertrekdata 2020 / 2021

1R3

Augustus 2020: 25 • April 2021: 6

1H3

Maart 2021: 31 • April 2021: 16

1H3

September 2020: 4, 20 • Oktober 2020: 6, 22
December 2020: 9

1R3

September 2020: 10, 26 • Oktober 2020: 12
13-daagse / December 2020: 15
10-nachten

1H3

November 2020: 7, 23 • Januari 2021: 10, 26
Februari 2021: 11, 27 • Maart 2021: 15

1R3

Oktober 2020: 28 • November 2020: 13, 29
Januari 2021: 16 • Februari 2021: 1ste, 17
Maart 2021: 5, 21

1H3

December 2020: 25

/
(3)
1R3_REP 14-daagse
11-nachten December 2020: 30

Bovendek

Dubbele
kajuit

Eenpersoonskajuit(2)

Dubbele
kajuit

Eenpersoonskajuit(2)

Dubbele kajuit
met miniterras

Eenpersoonskajuit(2)
met miniterras

3 801 €

5 335 €

4 011 €

5 546 €

4 327 €

5 861 €

4 085 €

5 869 €

4 296 €

6 079 €

4 611 €

6 395 €

4 338 €

6 368 €

4 549 €

6 578 €

4 865 €

6 894 €

4 525 €

6 795 €

4 736 €

7 005 €

5 052 €

7 321 €

4 671 €

6 782 €

4 882 €

6 993 €

5 198 €

7 308 €

Ref. 1R3: richting Siem Reap / Ho Chi Minhstad - Ref. 1H3: richting Ho Chi Minhstad / Siem Reap

Deze prijs omvat: de vluchten vermeld in het programma
• de luchthaventaksen (210€/persoon - onder voorbehoud
van wijzigingen) • de transfers • de cruise naargelang de
gekozen categorie van kajuit • het verblijf in het hotel van
1e categorie in een in Siem Reap • het volpension tijdens de
circuit-cruise • de drank bij alle maaltijden (1 mineraalwater
of 1 frisdrank of 1 bier en 1 koffie of 1 thee per persoon en per
maaltijd) • mineraalwater, thee en koffie naar believen aan
boord van de RV Indochine en de RV Indochine II • de in het
programma vermelde bezoeken en excursies • de diensten
van Franstalige lokale gidsen en onze CroisiEuropecruisedirecteur aan boord van de RV Indochine en de RV
Indochine II • de bijstands-/repatriëringsverzekering • de
haventaksen • de fooien voor alle lokale diensten tijdens
de circuit-cruise.
Deze prijs omvat niet: de visa voor Vietnam/Cambodja
• de annulerings-/bagageverzekering (3,80% van het
totale bedrag van de reis per persoon) • de fooien voor de
bemanning (ter indicatie, voorzie 5$/dag/persoon).
Fooien: om het u gemakkelijker te maken tijdens uw
verblijf zijn de fooien voor alle lokale dienstverleners tijdens
de cruisetocht ten belope van 35 € inbegrepen (exclusief
bemanning van de RV Indochine en de RV Indochine II), Ze
worden door ons bepaald rekening houdend met de lokale
gewoonten en gebruiken.

Informatie visa Cambodja-Vietnam:
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.
Optie - visumkosten per passagier(1)
Visumkosten Cambodja behalve bij minder
dan 45 dagen voor vertrek:
visa express toeslag van 100€ per persoon

80 €

Visumkosten Vietnam behalve bij minder
dan 45 dagen voor vertrek:
visa express toeslag van 100€ per persoon.

115 €

Kinderkorting: 20% korting voor 1 kind, van 7 tot en met
12 jaar, die de kajuit/kamer deelt met 1 of 2 betalende
volwassene(n) (exlusief internationale vluchten, lucht
haventaksen, visums en fooien).
Deze korting is enkel geldig op de circuit-cruise (exclusief
uitbreiding).
Het aantal tweepersoonskajuiten met 1 extra bed is beperkt
aan 2 per vertrek op de RV Indochine en 4 op de RV
Indochine II.

De circuit-cruise wordt niet aanbevolen voor PERSONEN MET EEN MOBILITEITSBEPERKING of met
loopproblemen. Wij informeren u dat het schip niet over een lift beschikt en veel bezoeken zijn te voet.
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Kinderen onder de 7 jaar worden niet toegelaten om veiligheidsredenen.
(1) Onder voorbehoud.
(2)	Dubbele kajuit voor individueel gebruik beperkt tot 2 per vertrek op de
RV Indochine, en 4 op de RV Indochine II.
(3)	Datum met een extra dag in Siem Reap (Cambodja).
Toeslag internationale vluchten in business class mogelijkheid vanaf 2
600 € (incl. luchthaventaksen).
Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus 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.

SCHEPEN

RV INDOCHINE SCHIP 4 ANKERS

KAJUIT

SALON

OVERDEKT
TERRAS

ZONNEDEK

2008

Lengte

51 m

Breedte

11 m

Vaardiepte

1,60 m

Kruissnelheid

12 knopen

Aantal
kajuiten

Bovendek:
10 kajuiten (16 m2)
Hoofddek:
14 kajuiten (16 m2)

Paviljoen

OVERDEKT
ZONNEDEK
Cambodjaans
TERRAS

Diensten

Een panoramisch
restaurant van 90 m2,
een groot salon, een
bar,
zonnedek
RESTAURANT
KEUKEN van
250 m2, wasserij.

BAR

BOVENDEK

ZONNEDEK

KAJUITEN

Bouwjaar

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.

VRIJE TIJD
Lenen van boeken en gezelschaps
spelletjes, spektakel en massages
aan boord.
BAR

CULTURELE ACTIVITEITEN
Films over de cultuur en geschiedenis
van Indochina en Azië, conferenties en
rondetafelgesprek.

BENEDENDEK

Tweepersoonskajuiten 16 m2
Schipsplan, niet contractueel.

ZONNEDEK

OVERDEKT
TERRAS

BAR

RESTAURANT KEUKEN

RV INDOCHINE II SCHIP 5 ANKERS
RESTAURANT KEUKEN

KAJUITEN

2017

Lengte

65 m

Breedte

13 m

Vaardiepte

1,60 m

Kruissnelheid

12 knopen

Aantal
kajuiten

Bovendek:
23 kajuiten (18 m2)
Hoofddek:
8 kajuiten (18 m2)

Paviljoen

Cambodjaans
OVERDEKT

Diensten

Een restaurant,
een grote salon-bar,
zonnedek met
zwembad en bar,
wasserij,
massagekamer.

TERRASSE

KAJUIT

RESTAURANT COUVERTE

SALON/BAR

ZWEMBAD

VRIJE TIJD
SALON/BAR

Lenen van boeken en gezelschaps
spelletjes, spektakel en massagekamer
aan boord.

CULTURELE ACTIVITEITEN
Films over de cultuur en geschiedenis
van Indochina en Azië, conferenties en
rondetafelgesprek.

BENEDENDEK

STUURHUIS

ZWEMBAD

SALON/BAR

BOVENDEK

ZONNEDEK
OVERDEKT
TERRAS

PISCINE

TIMONERIE

TERRAS

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.
Tv en Wi-Fi aan boord, 4 kajuiten zijn
bovendien voorzien van een klein
terras van 4m².
STUURHUIS

Bouwjaar

KEUKEN

RESTAURANT RECEPTIE

Tweepersoonskajuiten

18 m2
Tweepersoonskajuiten

met miniterras 18 m2
Schipsplan, niet contractueel.

PRAKTISCHE INFO
Voor de Europese burgers: paspoort geldig 6 maanden
na de datum van terugkeer met minstens 2 opeenvolgende pagina's volledig vrij van enige registratie, en
Cambodjaanse
en RECEPTIE
Vietnamese visums vereist. De
KEUKEN RESTAURANT
Fransen zijn vrijgesteld van het Vietnamese visum.
Voor andere nationaliteiten: gelieve te informeren bij de
bevoegde overheden (consulaat of ambassade).

GEZONDHEID

RESTAURANT RÉCEPTION

dollars te vertrekken in plaats van Euro, omdat de Euro niet
overal aanvaard wordt. De valuta aan boord is de dollar. Er
kan geen geld gewisseld worden aan boord.

KLIMAAT
Het droge seizoen duurt van november tot april, maar de
lucht blijft wel vochtig (25°C tot 35°C). Het regenseizoen
duurt van mei tot oktober en wordt gekenmerkt door
hevige, maar korte stortbuien, doorgaans in de late
namiddag.

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.

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.

MUNTEENHEID - WISSELKOERS

+6u in de winter / +5u in de zomer.

Vietnam: 1 € = ong. 26 000 VND* (Vietnamese Dong)
Cambodja: 1 € = ong. 4 300 KHR* (Cambodjaanse Riel)
De dollar is de meest courante buitenlandse munt. Voorzie
bij voorkeur kleine coupures. Het is aangeraden om met

TIJDSVERSCHIL
MEKONG
• De oevers van de rivier waar we van boord gaan, kunnen naargelang het waterpeil glad en steil zijn.
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•
De reisweg, de tussenstops en de excursies kunnen
door de rederij en onze vertegenwoordigers gewijzigd
worden indien nodig of omwille van veiligheidsredenen.
• 
Afhankelijk van het waterpeil, kan het Tonlé Sapmeer
worden overgestoken aan boord van uw cruiseschip, met
een snelle boot, of over land met een autocar. Dit traject
duurt tussen 4 en 5 uur, ongeacht de transportmodus.

EXCURSIES
• We verplaatsen ons afwisselend in bussen met airco, in
minibussen, kleine lokale bootjes, riksja‘s, tuktuks, of
ossenkarren.
• Enkele kleinere dorpen worden te voet bezocht.
• Alle excursies worden geleid door een lokale Franstalige
gids. De bezoekers krijgen een audiogids zodat ze in alle
comfort van hun bezoeken kunnen genieten.

NATIONALE FEESTDAGEN

• “ Pchum Ben ” van 16 tot 18 september.
• Waterfeesten" van 30 oktober tot 1ste november.
Tijdens deze periodes kunnen sommige sites zonder
kennisgeving worden gesloten.

* Wisselkoers van januari 2019.

CUISINE

FORMALITEITEN

Rusland
Onze culturele cruises bieden de ideale gelegenheid om de parelsteden van het gelovige
Rusland met hun vele koepels, kloosters en kerken in bonte kleuren op een diepgaande
manier te ontdekken. Van Moskou tot Sint-Petersburg: we trekken over een buitengewone
rivierroute vol religieuze steden, gezellige dorpjes en charmante ontmoetingen.
Langs de meest prestigieuze rivier maken we kennis met bosachtige landschappen,
dorpjes vol gekartelde huizen en sluizen waar de kinderen u al lachend plagen. Rusland
kent alle bouwstijlen en herinnert eraan dat de geschiedenis elke dag wordt geschreven ...
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MOSKOU

LADOGA- KIZJI
MEER

ONEGAMEER

SVIR
Sites beschermd door
werelderfgoed
van UNESCO

Mandrogi
SINT-PETERSBURG

R U S L AN D

Hoogtepunten

WTTE MEER

Sites die terug te
vinden zijn op de
werelderfgoedlijst
van de UNESCO:
Sint-Petersburg, Kizji,
het Kremlin en het Rode
Plein en Jaroslavl

Goritsy

RYBINSKMEER

Oeglitsj
JAROSLAVL
MOSKOU

Uitstap naar het
ongerepte platteland:
Goritsy, Mandrogi
Twee beroemde
steden van de Gouden
Ring: Groot-Rostov en
Jaroslavl
Excursie naar het
Paleizencomplex
in Peterhof om het
“Russische Versailles”
te bewonderen

M

E

A
RC

SPIE

NNE

Omkadering door
een cruisedirecteur
CroisiEurope
Een goed gevuld
programma, vele
bezoeken en excursies
inbegrepen
Gevarieerde activiteiten
aan boord om u volledig
onder te dompelen in de
Russische cultuur

CRUISES

BLZ. 20
Kies uit twee verschillende
cruiseprogramma‘s van 11
of 12 dagen van Moskou tot
Sint-Petersburg

DATA, PRIJS, BLZ. 24
PRAKTISCHE INFO
SCHEPEN
19

BLZ.

26

CRUISE

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

Gebouwd op de eilanden van de Neva Delta, is het
“Venetië van het noorden” een betovering voor
de kunstliefhebber. Bezoek aan de kerk van SintNicolaas-der-Zeelieden, een opmerkelijke illustratie
van de religieuze barok. Bezoek aan de vesting
van Sint-Peter en Sint-Paulus met de kathedraal die
de graven van de keizers van Rusland herbergt.
Achter de Neva kijkt de gouden pijl uit over de
rivier, tegenover het oude Winterpaleis. 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. Diner en overnachting aan boord.
Als optie: “Folkloristische showavond” OF "SintPetersburg “by night” en ophalen van de bruggen”
(enkel na reservatie aan boord).

DAG 3 l SINT-PETERSBURG

Vrije dag. Voormiddag: excursies in optie: “Bezoek aan
het Paleizencomplex in Peterhof” OF vrije tijd in SintPetersburg. Lunch in de stad. Terug naar het schip
OF excursie als optie: “Cruise op de kanalen”. Afvaart.
Diner en overnachting aan boord.

DAG 4 l MANDROGI

Geniet deze voormiddag van de cruise om de
landschappen te bewonderen met de zeldzame
schoonheid van het echte Rusland. Lunch aan
boord. Als optie: “Typische lunch in Mandrogi”. Vrije
wandeling in het dorp Mandrogi dat gebouwd werd
voor toeristische doeleinden, ontdek de authentieke
ambachten van Rusland, en de “Izbas” in het typische
hout. Diner en overnachting aan boord.

DAG 5 l KIZJI

We varen op het Onegameer. Aankomst in Kizji in het
hart van Karelië. Het eiland Kizji is een parel van de
houten architectuur uit de 18e eeuw. Bezoek aan het
openluchtmuseum, geklasseerd als werelderfgoed
door de UNESCO. Hier zien we zowel religieuze
als profane gebouwen, waaronder de Kerk van de
Transfiguratie (wordt gerestaureerd) en de Kerk van
de Voorbede. Lunch en varen op het Onegameer.
Diner en overnachting aan boord.

DAG 6 l GORITSY

Varen op de Sjeksna 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-het-Witte-Meer”,
gesticht in de 14e eeuw door de monnik Cyrillee. Deze

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.

DAG 9 l MOSKOU

Aankomst in Moskou na de lunch. Sightseeing in de
hoofdstad met een bezoek aan de kathedraal van
Christus de Verlosser, in 1995 identiek herbouwd
naar de kathedraal van 1883 die volledig verwoest
was in opdracht van Stalin in 1931. Ontdekking van
het klooster Donskoi, gesticht in 1592 en gebouwd
van hout, als een fort om Moskou te verdedigen
tegen Mongoolse invasies. Herbouwd in de 17e eeuw,
is het omringd door kantelen gekanteelde rode
stenen en bekroond met 12 torens. Op zijn kerkhof
ligt het graf van Solzjenitsyn. Terug aan boord. Diner
en overnachting aan boord. Optioneel: “Metro en
Moskou ”by night”.

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.
Diner en overnachting aan boord. Als optie: “Rostovde-Grote”. Rostov is één van de oudste steden in de
Gouden Ring. Sightseeing. Bezoek aan het Kremlin en
de Oespenskikathedraal die in 1162 werd gebouwd.

DAG 8 l OEGLITSJ

Varen op de Wolga. Aankomst in Oeglitsj. Bezoek aan
het Kremlin met de kerk van Sint-Dimitri-op-het-Bloed
en de kathedraal van de Gedaantewisseling. Kort
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MANDROGI

KIZJI, ONEGAMEER

Deze cruise doet je
HART SNELLER SLAAN

DAG 10 l MOSKOU

Si ght s e e in g in d e h o ofds t a d van Ruslan d
(buitenkanten), de historische kern - “Kitaï-Gorod” - met
het beroemde Rode Plein dat wordt gedomineerd
door de kerk van Basilius de Zalige en de beroemde
Gom. 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”. Het bezoek aan

DAG 11 l MOSKOU • Brussel

Ontbijt aan boord. Verplaatsing naar de luchthaven
en vlucht naar Brussel.

het Paleis van de harnassen is afhankelijk van het
aantal toegangen tot de Administratie van het
Kremlin. Reservatie minimum 60 dagen voor
uw vertrek bij uw reisbureau. Diner en

KIZJI

overnachting aan boord.

Kizji, een klein
eilandje in Karelië
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Kizji is e en klein eiland in het har t van
het Onegame er en prijk t b ovendien op
d e we re l d e r fg o e dlijs t van U N E S CO. D e
monumenten op de site zijn echte houten
architecturale pareltjes uit de 18e eeuw. In een
lus trekken we rond het eiland en bezoeken
we de voornaamste bezienswaardigheden, te
beginnen met de onmisbare Pogost, die twee
spectaculaire kerken ommuurt. Alles aan deze
gebouwen wijst op een rijke geschiedenis en
een unieke bouwtechniek: de houten daken van
de kerken werden vervaardigd zonder ook maar
enige nagel of vijs of metalen verbindingsstuk,
en zijn rijkelijk versierd met koepels en uien.
Maar ook heel wat niet-religieuze monumenten
sieren het eiland, zoals een windmolen en
verschillende houten huisjes, met als kers op de
taart een openluchtmuseum waar er heel wat
demonstraties op u staan te wachten.
MOSKOU, KATHEDRAAL
VAN DE ONTSLAPENIS

CRUISE

12-DAAGSE / 11-NACHTEN CRUISE • REF. 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

Si ght s e e in g in d e h o o fds t a d v a n Rusla n d
(buitenkanten) en bezoek aan de Kathedraal van
Christus de Verlosser, in 1995 identiek herbouwd naar
de kathedraal van 1883 die volledig verwoest was
in opdracht van Stalin in 1931. Ontdekking van het
klooster Donskoi, gesticht in 1592 en gebouwd van
hout, als een fort om Moskou te verdedigen tegen
Mongoolse invasies. Herbouwd in de 17e eeuw, is het
omringd door kantelen gekanteelde rode stenen en
bekroond met 12 torens. Op zijn kerkhof ligt het graf
van Solzjenitsyn. 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, het museum van
het Russische keizerlijke hof”. Deze excursie is afhankelijk

van Moskou. Zo kan de Wolga samenvloeiien,
de “moeder van de Russische rivieren”. 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 Sint-Dimitri-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 Ellie (buitenkant),
gebouwd ten midden van de 17e eeuw. Lunch. Als
optie: “Rostov-de-Grote”. Rostov werd opgericht in de
11e eeuw en is één van de oudste steden in de Gouden
Ring. Sightseeing. Bezoek aan het Kremlin en de
Oespenskikathedraal. Diner en overnachting aan boord.

(wordt gerestaureerd) en de Kerk van de Voorbede.
Diner en overnachting aan boord.

DAG 8 l MANDROGI

Tussen het Ladogameer en het Onegameer stroomt
de Svir. Geniet van deze voormiddag varen om de
landschappen met de zeldzame schoonheid van
het echte Rusland te bewonderen. Lunch aan boord.
Als optie: “Typische lunch in Mandrogi”. Wandeling
in dit dorp dat voor toeristische doeleinden werd
gebouwd. U maakt er kennis met het werk van
Russische ambachtslieden en ziet et de “Izbas” in
hout, die typisch zijn voor de streek. Captain's dinner.
Overnachting aan boord.

DAG 9 l SINT-PETERSBURG

van het aantal toegangen tot de Administratie van het
Kremlin. Reservatie minimum 60 dagen voor uw vertrek
bij uw reisbureau. Terugkeer naar de boot. Diner en

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-het-Witte-Meer”. Deze

DAG 3 l MOSKOU

optie is ter vervanging van het aanvankelijke programma in
Goritsy. Diner en overnachting aan boord.

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
vooruitzichten, 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 SintNicolaas-der-Zeelieden, een opmerkelijke illustratie
van de religieuze barok. Lunch in de stad. Bezoek
aan de vesting van Sint-Peter en Sint-Paulus met de
kathedraal die de graven van de Tsaren huisvest.
Diner en overnachting aan boord. Als optie: “Cruise
op de kanalen”.

DAG 7 l KIZJI

DAG 10 l SINT-PETERSBURG

overnachting aan boord. Als optie: “Metro en Moskou
by night”.

Bezoek aan de Tretjakovgalerij die een ruim
panorama biedt van de Russische kunst van de 11e
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

T i j d e n s d e a f v a a r t , ko m e n w e l a n g s e e n
indrukwekkend stelsel van sluizen, van het kanaal

DAG 6 l GORITSY

Navigatie over het Onegameer. Lunch. Aankomst
in Kizji in het hart van Karelië, het Grote Russische
Noorden. Kizji is een parel van de houten architectuur
uit de 18e eeuw. Bezoek aan het openluchtmuseum,
geklasseerd als erfgoed van de Mensheid door de
UNESCO. Hier zien we zowel religieuze als profane
gebouwen, waaronder de Kerk van de Transfiguratie
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Bezoek aan het Catharina-paleis, ontworpen door
Rastrelli in de 18 e eeuw met het legendarische
ambersalon, werd in 2003 ingewijd na een minutieus
werk dat meer dan twintig jaar duurde. 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

PALEIZENCOMPLEX VAN PETERHOF

Deze cruise doet je
HART SNELLER SLAAN

Winterpaleis van de Tsaren. Diner en overnachting.
Als optie: “Sint-Petersburg “by night” en ophalen van
de bruggen” (enkel reserveren aan boord).

aan boord. Als optie: vrije tijd in Sint-Petersburg. Diner
en overnachting aan boord. Als optie: “Folkloristische
showavond”.

DAG 11 l SINT-PETERSBURG

DAG 12 l SINT-PETERSBURG • Brussel

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 en op de terrassen, met zijn
talrijke fonteinen en gouden standbeelden. Lunch

Ontbijt aan boord. Verplaatsing naar de luchthaven
en vlucht naar Brussel.

HERMITAGE

De paleizen
van Sint-Petersburg
Het paleizencomplex van Peterhof
P e te r D e G ro te , d e o p ri c h te r v a n S in tPetersburg, wilde een “Russisch Versailles”
bouwen dat niet onder zou doen aan het paleis
van de Zonnekoning. Peterhof, een van de
verblijfplaatsen van de Russische tsaren, heeft
een park van bijna 1 000 ha met niet minder dan
144 fonteinen en 15 musea.

Het Catharinapaleis
Dit magnifieke paleis, dat in de 18e eeuw werd
ontworpen door Rastrelli, is gewijd aan de
tweede vrouw van Peter De Grote, Catharina I.
Langs talloze zalen en onthaalruimten komen
we uit op de Barnsteenkamer. Deze kamer
van 55 m² werd speciaal voor Peter De Grote
gebouwd in 17 16, maar werd vervolgens
verwoest in 1941. Het duurde meer dan dertig
jaar om de kamer te reconstrueren en in 2003
werd hij dan uiteindelijk opnieuw geopend.

De Hermitage
Dit is het grootste museum ter wereld als we kijken
naar het aantal voorwerpen dat in zijn 1 000 zalen
verspreid over 230 000 m² wordt tentoongesteld.
De museumcollectie van meer dan drie miljoen
stuks overspant zo goed als de hele Oost-Europese
kunstgeschiedenis. Heel wat kunstwerken en
pronkstukken dus die op u wachten.
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DATA / PRIJS
11-daagse / 10-nachten cruise “ Over de Russische rivieren ”
Prijs(1) ALL IN per persoon
SCHIP “COMFORT 3 ANKERS” - 11S
Benedendek

Hoofddek

Bovendek

Dubbele
kajuit*

Dubbele
kajuit

Dubbele
kajuit

Dubbele
kajuit

Suite

Dubbele kajuit

2 146 €

2 478 €

2 583 €

2 715 €

3 015 €

Single use kajuiten zijn beperkt

2 818 €

3 285 €

3 430 €

3 616 €

4 036 €

Datum 2020

Juni: 1ste

Kajuiten

Sloependek
Eenpersoonskajuit

2961 €

* Quadrupel kajuit (met dubbele, triple of quadrupel bezetting).

SCHIP “COMFORT 4 ANKERS SUPERIEUR” - 11G
Benedendek

Hoofddek

Dubbele
kajuit**

Dubbele kajuit
Comfort

Dubbele
kajuit

Dubbele kajuit

2 187 €

2 797 €

Single use kajuiten zijn beperkt

2 872 €

3 727 €

Dubbele kajuit

2 277 €

2 935 €

2 467 €

Single use kajuiten zijn beperkt

2 999 €

3 919 €

3 265 €

Data 2020

Augustus: 21
September: 11
Juli: 10, 31
Mei: 29
Juni: 19

Kajuiten

Bovendek

Sloependek

Junior
Suite

Suite

Dubbele
kajuit

Junior
Suite

2 356 €

2 882 €

3 069 €

2 576 €

2 958 €

3 110 €

3 844 €

4 108 €

3 418 €

3 953 €

3 018 €

3 211 €

2 650 €

3 102 €

4 036 €

4 307 €

3 522 €

4 153 €

Dubbele kajuit

2 481 €

3 237 €

2 663 €

3 310 €

3 457 €

2 862 €

3 378 €

Single use kajuiten zijn beperkt

3 284 €

4 343 €

3 539 €

4 445 €

4 652 €

3 817 €

4 542 €

Bovendek
Sloependek
Eenpersoonskajuit

2 356 €
2 467 €
2 663 €

** Triple kajuit (met dubbele of triple bezetting).
25% korting voor 3e en 4e persoon (vanaf 12 jaar) delend in een triple of quadrupel kajuit op het benedendek (op het cruise deel, exclusief vluchten, taksen en visa).
30% korting voor 1 kind, van 7 jaar en jonger dan 12 jaar, delend in een triple of quadrupel kajuit op het benedendek (op het cruise deel, exclusief vluchten, taksen en visa).

12-daagse / 11-nachten cruise “ Van de Wolga tot de Neva ”
Prijs(1) ALL IN per persoon
SCHIP “COMFORT 3 ANKERS” - 12M
Data 2020

Kajuiten
Dubbele kajuit

Juli: 2

Single use kajuiten zijn beperkt

September: 3
Mei: 21
Juni: 11

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

2 288 €
3 017 €
2 352 €
3 107 €
2 386 €
3 155 €

2 510 €
3 329 €
2 623 €
3 487 €
2 712 €
3 612 €

2 609 €
3 468 €
2 721 €
3 624 €
2 823 €
3 767 €

2 747 €
3 659 €
2 823 €
3 767 €
2 963 €
3 962 €

2 936 €
3 926 €
3 073 €
4 117 €
3 234 €
4 343 €

Eenpersoonskajuit

2 859 €
3 008 €
3 192 €

* Quadrupel kajuit (met dubbele, triple of quadrupel bezetting).

SCHIP “COMFORT 4 ANKERS SUPERIEUR” - 12W

Data 2020

Augustus: 31

Juli: 20

Mei: 18

Juni: 8, 29

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

Sloependek

Dubbele
kajuit**

Dubbele kajuit
Comfort

Dubbele
kajuit

Junior
Suite

Suite

Dubbele
kajuit

Junior
Suite

2 502 €
3 313 €
2 592 €
3 439 €
2 637 €
3 503 €
2 770 €
3 689 €

3 127 €
4 190 €
3 237 €
4 343 €
3 277 €
4 399 €
3 457 €
4 652 €

2 687 €
3 572 €
2 786 €
3 711 €
2 818 €
3 756 €
2 951 €
3 943 €

3 167 €
4 245 €
3 277 €
4 399 €
3 310 €
4 445 €
3 542 €
4 769 €

3 313 €
4 449 €
3 421 €
4 599 €
3 453 €
4 646 €
3 729 €
5 031 €

2 858 €
3 813 €
2 939 €
3 926 €
2 979 €
3 983 €
3 116 €
4 174 €

3 202 €
4 293 €
3 310 €
4 445 €
3 344 €
4 492 €
3 618 €
4 877 €

** Triple kajuit (met dubbele of triple bezetting).
25% korting voor 3e en 4e persoon (vanaf 12 jaar) delend in een triple of quadrupel kajuit op het benedendek (op het cruise deel, exclusief vluchten, taksen en visa).
30% korting voor 1 kind, van 7 jaar en jonger dan 12 jaar, delend in een triple of quadrupel kajuit op het benedendek (op het cruise deel, exclusief vluchten, taksen en visa).

24

Bovendek
Sloependek
Eenpersoonskajuit

2 687 €
2 786 €
2 818 €
2 951 €

Deze prijs omvat: de internationale vluchten • de luchthaventaksen (150€/persoon - onder
voorbehoud van wijzigingen) • de transfers • 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 • de drank bij alle maaltijden: 1 mineraalwater
of 1 glas wijn of 1 bier of 1 frisdrank + 1 thee of 1 koffie • de welkomstcocktail, het muzikale
welkom, Captain's dinner • de in het programma vermelde bezoeken en excursies (behalve
optionele excursies) • twee lunches in de stad Sint-Petersburg en een lunch in Moskou • de
entertainment aan boord: lezingen over de Russische beschaving, initiatiecursus Russisch,
dansavonden en muzikale sfeer • de diensten van onze CroisiEurope-cruisedirecteur • de
bijstands-/repatriëringsverzekering • de haventaksen.
Deze prijs omvat niet: het verplichte visum voor Rusland • de lunch van de 1ste en laatste
dag • drankjes bij maaltijden genomen in de stad Moskou en Sint-Petersburg • de optionele
excursies • de fooien: ter indicatie voorzie 10 €/dag/persoon • de annulerings-/bagageverzekering 3,80% van het totale bedrag van de reis per persoon.

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 Indien boven 45 dagen voor vertrek

120 €

Visa Express kosten Indien minder dan 45 dagen

220 €

(1) Onder voorbehoud.
Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus 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.

OPTIONELE EXCURSIES(1) prijs per persoon
MOSKOU - Metro en Moskou “by night”

46 €

MOSKOU - Paleis van de harnassen, museum van het Russische Keizerlijke Hof

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.

74 €

SINT-PETERSBURG - Cruise op de kanalen

50 €

SINT-PETERSBURG - Folkloristische showavond

59 €

SINT-PETERSBURG - Bezoek aan het Paleizencomplex van Peterhof

Excursies inbegrepen in programma's 12M / 12W. Bij te boeken in programma's 11S / 11G.

107 €

JAROSLAVL - Rostov-de-Grote

58 €

MANDROGI - Typische lunch in Mandrogi

54 €

GORITSY - Bezoek aan het klooster van Sint-Cyrillus-van-het-Witte-Meer

30 €

Oeglitsj

PRAKTISCHE INFO
FORMALITEITEN

EXCURSIES

Voor de Europese burgers: paspoort geldig tot 6 maanden
na de datum van terugkeer met minstens 2 opeenvolgende
pagina's volledig vrij van enige registratie, en visum vereist.

De Russische autoriteiten kunnen onverwacht besluiten
bepaalde sites of musea te 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.
Alle excursies worden geleid door een lokale Franstalige
gids. De bezoekers krijgen een audiogids zodat ze in alle
comfort van hun bezoeken kunnen genieten.

Voor de andere nationaliteiten: gelieve de bevoegde autoriteiten hiervoor te raadplegen (consulaat/ ambassade).

GEZONDHEID
Geen vaccinatieverplichting, afhankelijk van de aanbevolen
difterie-inenting.

MUNTEENHEID - WISSELKOERS
Bij stops en aan boord van de boot is de munt de roebel. De
roebel moet ter plekke gewisseld worden. 1 € = ongeveer
70 RUB * (Russische roebel). Euro's en dollars worden in
sommige souvenirwinkels geaccepteerd. Best kan men
“Traveller cheques” vermijden. Er kan geen geld gewisseld
worden aan boord.

Deze tochten zijn niet aanbevolen voor
PERSONEN MET EEN MOBILITEITSBEPERKING.
Wij informeren u dat er geen lift in de schepen
is, en dat heel wat bezoeken te voet gebeuren.

DE LAATSTE DAG
De laatste dag kunt u, afhankelijk van het uur van uw
retourvlucht, lunchen aan boord van het schip of in het
stadscentrum, na betaling van een supplement.
* Wisselkoers van januari 2019.

KLIMAAT
In het hele land heerst een uitgesproken continentaal klimaat, dat erg koud is in de winter en erg warm in de
zomer, met tamelijk korte tussenseizoenen. Lente: gaat
laat van start, rond eind april in Moskou. Het weer is tamelijk zonnig, de temperaturen stijgen snel, maar koelen ‘s
nachts sterk af. Vanaf begin juni is het volop zomer, in
Moskou is het overdag heet en vaak onweerachtig, terwijl de Baltische kusten en Sint-Petersburg iets gematigder
zijn en de nachten fris kunnen uitvallen. De herfst begint
tamelijk vroeg. In september wisselen aangename dagen
en koude temperaturen elkaar af in Moskou en SintPetersburg.

TIJDSVERSCHIL
+1u.

NATIONALE FEESTDAGEN
9 mei en 12 juni zijn Russische nationale feestdagen en
het stadscentrum kan dan op elk moment worden
afgesloten voor verkeer. Deze storingen kunnen ook
plaatsvinden tijdens de week die deze feestdagen voor
afgaat. De bezoeken kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden onderbroken of geannuleerd.

“WITTE NACHTEN” IN SINT-PETERSBURG
VAN 25 MEI TOT 16 JULI
Sint-Petersburg wordt wakker in het zomerseizoen. Het
wordt de stad waar de zon niet ondergaat en viert de
zomerzonnewende met zijn beroemde slapeloze
nachten.

Sint-Pétersburg, Kerk van de Verlosser op het Bloed
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SCHEPEN

COMFORT 3 ANKERS

Gewicht

3830 ton

Kruissnelheid

26 km/u

Lengte

129 m

DE KAJUITEN

Breedte

16,70 m

Aantal kajuiten

145 - 4 dekken

Spanning

220 V

Alle kajuiten naar buiten gericht (ong.
9 m2) met lage bedden, lavabo, douche
en privétoilet, airco, radio, panoramisch
raam (behalve op het benedendek: 2 patrijspoorten per kajuit). De patrijspoorten van
de kajuiten van het benedendek kunnen
om veiligheidsredenen tijdens de navigatie
worden gesloten.
Suites : (ong. 25 m2) kajuit met groot bed,
een salon, TV met video.

Gebouwd in Duitsland

DE DIENSTEN

Deze boot met standaard comfort is perfect
2 restaurants, 3 bars, conferentiezaal,
aangepast voor de riviervaart en kan 270
muzieksalon, souvenirshop, stomerij,
passagiers
onthalen2018
in een knusse sfeer.
GEORGY
CHICHERIN
medische dienst, zonnedek met solarium
Een ruime keuze aan activiteiten en recreatie
en ligbedden, 1 sauna.
GEORGY
CHICHERIN
2018in de bars, conferentiewordt
aangeboden
zaal,
het muzieksalon...
GEORGY
CHICHERIN
2018
ACTIVITEITEN AAN BOORD
Op het grote buitendek geniet u niet alleen
PONT
SOLEIL gevoel
Uitleendienst van boeken en gezelschapseenCHICHERIN
onbeperkt
GEORGY
2018 van ruimte en vrijheid,
spelen, muziekavond. Conferenties,
maar profiteert u ook van uitzonderlijke
PONT SOLEIL
Russische
dans en liedjes.
landschappen.
SALLE DE
SOLARIUM
PONT SOLEIL
CONFÉRENCE
SOLARIUM

PONT SOLEIL

SOLARIUM

SLOEPENDEK

SOLARIUM

BOVENDEK

SALLE DE
CONFÉRENCE

WC

WC

BAR
BAR
BAR

BAR
RESTAURANT

BAR

WC

BAR
RESTAURANT

SALLE DE
CONFÉRENCE
SALLE DE
CONFÉRENCE

WC

BAR
RESTAURANT
BAR
RESTAURANT

KAJUIT

BAR

RESTAURANT
RESTAURANT

BAR

RESTAURANT

BAR

RESTAURANT

BAR

RESTAURANT

HOOFDDEK

SAUNA

BENEDENDEK

SAUNA
SAUNA
SAUNA

Suites 25 m²

Eenpersoonskajuiten 7 m²

Tweepersoonskajuiten 9 m²

3-en 4 persoonskajuits 12 m²

Schepen die niet behoren
tot de CroisiEurope-vloot.
Schipsplan, niet contractueel.

SALON/BAR
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COMFORT 4 ANKERS SUPERIEUR

Gewicht

3078 ton

Kruissnelheid

25 km/h

Lengte

125 m

Breedte

16,70 m

Aantal kajuiten

116 - 4 dekken

Spanning

220 V

Gebouwd in Duitsland
Met zijn ideale grootte (212 passagiers) biedt

KRONSTADT
VOLGA 2018
2018
KRONSTADT
VOLGA
deze
zeer comfortabele
boot, in 2018 volledig
KRONSTADT
VOLGA
2018 2018
gerenoveerd,
u de
mogelijkheid
om volop
KRONSTADT
VOLGA

van de cruise te genieten, in een gezellige

PONT
SOLEIL
sfeer. SOLEIL
Op het brede zonnedek kunt u de
PONT
prachtige
landschappen bewonderen die
PONT
SOLEIL
PONT SOLEIL

aan u voorbijtrekken op de rivier.

SOLARIUM
SOLARIUM

DE KAJUITEN

De patrijspoorten van de kajuiten van het
benedendek kunnen om veiligheidsredenen
tijdens de navigatie worden gesloten.
Tweepersoonskajuiten “comfort”(ong.
13 m2 ) : kajuiten met 2 loodrecht op elkaar
geplaatste bedden, panoramisch venster,
wastafel, eigen douche en toilet, airconditioning, radio en koelkast.
Junior suites (ong. 15 m 2 ) : kajuit met
2 eenpersoonsbedden tegen elkaar
geschoven en niet scheidbaar, wastafel,
koelkast, eigen douche en toilet, airconditioning en radio.
Suites (30m²): kajuit met slaapkamer
en salon, een groot bed, wastafel, eigen
douche en toilet, airconditioning, koelkast,
radio, TV en video.

DE DIENSTEN

2 restaurants, 2 bars, vergaderzaal, muzikaal
salon.
medische dienst.
SALLESouvenirwinkeltje,
DE
SALLE
DE
CONFÉRENCE
BAR
Zonnedek
met ligstoelen, solarium, wasserij..
CONFÉRENCE
//BAR

KAJUIT

SALLE DE
SOLARIUM
SALLE DE
CONFÉRENCE / BAR
SOLARIUM
CONFÉRENCE / BAR

Standaardkajuiten (ong. 10 m2) : allemaal
buitenkajuiten met lage bedden (2 tweelingbedden), wastafel, eigen douche en toilet,
airconditioning, radio en een groot venster.

ACTIVITEITEN AAN BOORD

Lenen van boeken en gezelschapsspelletjes,
avonden met muzikale sfeer. Conferenties,
cursus Russisch, Russische dans en liedjes.

RESTAURANT
RESTAURANT

BAR
BAR
BAR

WC

RESTAURANT
RESTAURANT

WC WC
WC

PONT DES
DES CANOTS
CANOTS
PONT
PONT
DES
CANOTS
SLOEPENDEK
PONT DES CANOTS

Cabinesstandard
standard
Cabines

Cabinesindividuelles
individuelles
Cabines

BAR

Juniorsuites
suites
Junior

Cabines standard
Cabines individuelles
Junior suites
Cabines standard
Cabines individuelles
Junior suites

PONT SUPÉRIEUR
SUPÉRIEUR
PONT
BOVENDEK
PONTPONT
SUPÉRIEUR
SUPÉRIEUR
BAR
BAR

RESTAURANT
RESTAURANT

BAR

RESTAURANT
RESTAURANT
Cabinesstandard
standard
Cabines

Cabinesindividuelles
individuelles
Cabines

Suites
Suites

BAR

RESTAURANT

Juniorsuites
suites
Junior

BENEDENDEK
PONT
INFÉRIEUR
PONT
INFÉRIEUR
PONTPONT
INFÉRIEUR
INFÉRIEUR

WC WC
WC

Cabinesdoubles
doubles
Cabines
confort
confort
Cabines doubles
Cabines
doubles
confort
confort

Cabinestriples
triples
Cabines

Suites 30 m²

Driepersoonskajuiten 11 m²

Junior suites 15 m²

Tweepersoonskajuiten comfort 13 m²

Eenpersoonskajuiten 7 m²

Standaardkajuiten 10 m²

Suites
Suites
Suites

Juniorsuites
suites
Junior
Suites

WC

Cabines standard
Cabines individuelles
Suites
Junior suites
Cabines standard
Cabines individuelles
Suites
Junior suites

PONT
PRINCIPAL
HOOFDDEK
PONT
PRINCIPAL
PONTPONT
PRINCIPAL
PRINCIPAL

Cabines triples
Cabines triples

Schepen die niet behoren
tot de CroisiEurope-vloot.
Schipsplan, niet contractueel.

SALON/BAR

Cabinesindividuelles
individuelles
Cabinestriples
triples
Cabinesdoubles
doubles
Cabinesstandard
standard
Cabines
Cabines
Cabines
Cabines
confort
confort
Junior suites
Cabines individuelles
Cabines triples
Cabines doubles
Cabines standard
Junior suites
Cabines individuelles
Cabines triples confort Cabines doubles
Cabines standard
confort
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Egypte
NIEUW 2020
Het oude Egypte, de moeder van alle beschavingen, houdt de hele wereld al sinds
mensenheugenis in de ban. Door de geschiedenis heen hebben avonturiers,
diplomaten, schrijvers en schilders zich laten inspireren door de vruchtbare oevers
van de Nijl.
Ook nu nog proberen we het mysterie van het land van de farao's te ontrafelen,
op onze queeste naar onsterfelijkheid. Tijdens deze cruise duikt u in tweeduizend
jaar geschiedenis, die u langsheen spannende, spectaculaire en onvergetelijke
ontdekkingen wordt verteld.
Trek op avontuur langs de Nijlvallei, en ontdek de majestueuze tempels, necropolissen,
piramides, duizend jaar oude parels, en niet te vergeten ook de kleine, levendige
dorpjes. Tijdens deze reis door het oude Opper-Egypte volgt u een parcours dat
gekenmerkt wordt door de buitensporigheid van de architectuur.
Dit is een reis naar het eeuwige leven.

GEOATLAS® WORLD VECTOR - GRAPHI-OGRE
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ABOE SIMBEL

CAÏRO
GIZEH

Sites beschermd door
werelderfgoed
van UNESCO

NIJL

EGYPTE
LUXOR

RODE
ZEE

ESNA
EDFU
NIJL KOM OMBO

Bezoek aan de mooiste
sites van Opper-Egypte:
Karnak, Luxor, Edfu,
Philae, Kom Ombo
Ontmoeting met de
dorpsbewoners en
ontdekking van hun
manier van leven in
Aswan en Luxor

ASWAN

ABOE SIMBEL

Hoogtepunten

NASSERMEER

NIEUW: tochtje in een
tuktuk in het hart van
authentieke dorpen
Een CroisiEuropebegeleider en een
Egyptoloog als spreker
aan boord
Fantastisch klank- en
lichtspel in Karnak
(optioneel)

E® - France - 1997

Bezoek aan Aboe
Simbel (optioneel)

CRUISE

BLZ. 30

UITBREIDING

BLZ.

Bekijk het programma
van de 8 dagen
durende cruise op de Nijl

Voorprogramma
van 3 dagen in Caïro
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DATA, PRIJS, BLZ. 33
PRAKTISCHE INFO
SCHIP
29

BLZ.
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CRUISE

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. 8NL_PP

Cruise op de Nijl:

in het land van de Farao's
DAG 1 l LUXOR (Egypte)
Inschepen, diner en overnachting aan boord.

DAG 2 l LUXOR • ESNA • EDFU

Bezoek aan de tempel van Karnak. Deze tempel, die
door de farao’s van de 12e dynastie werd gebouwd, is
het grootste religieuze bouwwerk ooit. Het herbergt
tempels, paviljoenen, pylonen en obelisken die gewijd
zijn aan de Griekse goden en die gebouwd zijn als
eerbetoon aan de farao’s. Lunch aan boord. Bezoek
aan Luxor. De tempel, die ten tijde van Amenhotep
III en Ramses II werd gebouwd, rijst prachtig boven
de oever van de Nijl uit. Slechts enkele dagen per
jaar, tijdens het Opet-festival, mochten mensen
deze heilige plek betreden om de geboorte van de
goddelijke farao te vieren. Terugkeer aan boord. Diner
en overnachting aan boord.

DAG 3 l EDFU • KOM OMBO • ASWAN

In Edfu, koetsrit naar de tempel van Horus. In 237 v.
Chr. gaf Ptolemaeus III de opdracht om deze tempel
ter ere van de valk Horus te bouwen. Het is volledig
gebouwd in gres, maar wat het echt zo bijzonder
maakt, is zijn harmonieuze structuur en het feit dat
het geheel zo goed bewaard is gebleven. De tempel
van Edfu is zelfs een van de best bewaarde tempels
van de Nijlvallei. Hij werd halverwege de 19e eeuw
ontdekt door egyptoloog Auguste Mariette. Lunch
aan boord en vaartocht naar Aswan. We passeren
langs de steengroeve van El-Silsila, de grootste
groeve van Egypte waar gres werd gewonnen.
Lezing over het oude Egypte. Egyptisch diner en
overnachting aan boord.

DAG 4 l ASWAN

Verkenningstocht langs de Aswandam. Deze
constructie is een van de grootste hydro-elektrische

dammen ter wereld. Ze werd gebouwd tussen 1960
en 1971 en vormt het reservoir van het Nassermeer.
Er werd voor het eerst energie gewonnen in 1967 en
vandaag de dag voorziet de dam het hele land van
elektriciteit. Bovendien verhindert hij overstromingen,
staat hij de Egyptenaren toe hun land het hele jaar
door te irrigeren en bevordert hij de scheepvaart.
Bezoek aan de tempel van Philae: toen de eerste
dam werd gebouwd, stroomde de tempel van Philae
volledig onder in het stuwmeer en bleef het 30 jaar
lang (van 1934 tot 1964) verborgen onder water.
Wanneer in 1960 dan de Aswandam werd gebouwd,
kwam de tempel eindelijk weer aan het licht. Onder
toezien van de UNESCO werd de tempel voorzichtig
afgebroken en vervolgens op het buureiland Agilka
heropgebouwd. Daar heeft hij zijn oorspronkelijke
gloren teruggevonden. Deze tempel is gewijd aan
Isis, de zus en vrouw van Osiris en moeder van Horus,
en staat ook bekend als de “Parel van Egypte”. Lunch
aan boord. Inscheping en vaartocht in kleine lokale
bootjes van de Nijl langs de rotsachtige eilandjes
die uit het water rijzen en het natuurreservaat. Tocht
langs Elephantine. We eindigen met een wandeling
door een authentiek Nubisch dorpje, waar we
de school en het ziekenhuis bezoeken. Diner en
overnachting aan boord.

DAG 5 l ASWAN • KOM OMBO

Vrije dag in Aswan. U kunt het Nubisch Museum vrij
verkennen, de straatjes van de soek doorkruisen of
een kopje thee drinken aan de bar van het mythische
Old Cataract-hotel met uitzicht op de Nijl. Optioneel:
bezoek aan de site van Aboe Simbel. Vertrek 's
ochtends voor een excursie naar Aboe Simbel. Het
bezoek aan dit Nubische meesterwerk is een van de
absolute hoogtepunten voor al wie naar Egypte reist.
Het tempelcomplex van Aboe Simbel ligt op 270 km
ten zuiden van Aswan (3u reistijd), vlakbij Soedan,
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en is een van de meest indrukwekkende stenen
herinneringen aan het tijdperk van Ramses II. Dankzij
de spectaculaire reddingswerken van de UNESCO
werden de twee in rots uitgegraven tempels 210 m
verderop geplaatst en 65 m hoger. De vier kolossale
standbeelden die elk 20 m hoog zijn en de ingang
van de grote tempel bewaken, werden rechtstreeks
uit de berg gehouwen. Ook de kleine tempel of
tempel van Hathor werd in opdracht van Ramses II
voor zijn vrouw Nefertari gebouwd. Lunch in Aboe
Simbel. ‘s Namiddags terug naar Aswan om verder
te varen. Diner en overnachting aan boord.

DAG 6 l KOM OMBO

Bezoek aan de tempel van Kom Ombo: deze tempel
is gewijd aan de goden Sobek (krokodil) en Haroëris
(Horus de oudere). De tempel prijkt op een rots en
kijkt uit op een lus van de Nijl waar vroeger krokodillen
leefden. Deze akropolis, die tijdens het Ptolemeïsche
tijdperk in gres werd opgetrokken, biedt een prachtig
uitzicht. Lunch aan boord. Tijdens de vaartocht naar
Luxor: lezing over het moderne Egypte. Diner aan
boord. Egyptische folkloristische show. Doortocht
door de sluis van Esna. Overnachting aan boord.

DAG 7 l LUXOR

Bezoek aan de Vallei der Koningen en vier
begraafplaatsen, waaronder die van Seti I, de grootste
en best bewaarde van de 64 tombes die in de vallei
zijn ondergebracht. De rijkelijke muurschilderingen in
de tombes verwijzen naar de verschillende avonturen
die de overledenen meemaakt op weg naar het
hiernamaals. De overleden farao moest de zonnegod
Re vergezellen tijdens zijn nachtelijke rit. Als hij niet
ten prooi viel aan chaos, werd hij bij zonsopgang
wedergeboren, wanneer het hemellichaam de
duisternis opnieuw verjaagde. We stoppen om foto’s
te nemen van de twee Kolossen van Memnon en

LUXOR

Deze cruise doet je
HART SNELLER SLAAN

de tempel van koningin Hatsjepsoet. Bezoek aan de
begraafplaats van Haboe, de meest opmerkelijke
van de Vallei der Koningen. Deze dodentempel is
gewijd aan Ramses III, een van de machtigste farao’s
die Egypte heeft gekend. De kwaliteit van de kleuren
en de tekeningen op de wanden van de tempel
zijn uniek in hun soort en maken van een bezoek
een ongelooflijke ervaring. Uitleg over hoe beelden
precies worden gehouwen. Lunch aan boord. Tocht
over de Nijl met lokale bootjes richting de westelijke
oever en begin van de excursie in tuktuk. Dit is
de ideale gelegenheid om even van de klassieke,
toeristische paden af te wijken en het leven in deze
typische stadjes te ontdekken. Diner: lokale specialiteit

op basis van schapenvlees. Initiatie in het maken
van papyrus. Optioneel: Klank- en lichtspektakel in
Karnak. Overnachting aan boord.

DAG 8 l LUXOR

Ontbijt en ontscheping.

TEMPEL VAN MEDINET HABOE

De tempel van Medinet Haboe

werd gebouwd voor de farao Ramses III. Zijn
30-jarige bewind werd gekenmerkt door talrijke pogingen tot invasies en intense corruptie.
Zijn tombe van 188 m is prachtig versierd. In
de grafkamer stond een rode kwartsiet sarcofaag die zich nu in het Louvre in Parijs bevindt.
De mummie van de farao ligt in het museum
van Caïro.

Het graf van Sethi I is de meest opmerkelijke plaats in de Vallei der Koningen. Het is de
grootste en best bewaarde tombe in de koninklijke necropolis van Thebe. Tijdens een reis naar
Egypte moet u absoluut een bezoek brengen
aan deze bijzondere plek. Hier rust de vader van
Ramses II, een illustere krijger en groot bouwer,
die zijn stempel op de 19e dynastie drukte. Alle
wanden van zijn graf zijn bedekt met prachtige
bas-reliëfs: u ziet er afbeeldingen van de goden
Ra, Horus, Hathor en het verhaal van de reis
van de Farao naar het Hiernamaals, ... Dit meesterwerk was 25 jaar lang gesloten en is sinds
2016 opnieuw toegankelijk voor het publiek.
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ASWAN, TEMPEL VAN PHILAE

UITBREIDING

Hoogtepunten
GIZEH

VOORPROGRAMMA - 3 DAGEN / 3 NACHTEN • REF. 10N_PP

Caïro
DAG 1 l CAÏRO

Bezoek aan de citadel. Saladin liet dit indrukwekkende
fort tussen 1176 en 1207 bouwen om zijn rijk te
beschermen tegen de kruistochten en zijn leger
de bovenhand te geven. Vanop de citadel kunt u
genieten van een panoramisch uitzicht op Caïro
en de Dodenstad. Bezoek aan de witte moskee van
Mohammed Ali Pacha in Caïro. De moskee werd in
1830 gebouwd in opdracht van plaatsvervangend
koning Mohammed Ali, die als vader van het
moderne Egypte wordt beschouwd. Het gebouw
is in lijn met de Turkse traditie afgewerkt met zeer
fijne minaretten en heeft een gebedszaal met een
majestueuze koepel van 52 m hoog. Inchecken in
uw hotel 5*LN. Diner in de stad. Overnachting in
het hotel.

door de vele antiekwinkeltjes en kraampjes met
lokale specialiteiten. Bezoek aan de Hangende
Kerk van de maagd Maria. De kerk bevindt zich in
een van de smalle straatjes van het Oude Caïro.
Ze werd gebouwd op de ruïnes van de Romeinse
burcht van Babylon. Bezoek aan Aboe Sarga en
de synagoge van Ben Ezra, een van de oudste
synagogen in Egypte. De gebedsplaats is in het
bijzonder populair voor zijn architectuur, waarbij
christelijke structuren, islamitische arabesken en
joodse versieringen worden gecombineerd. Diner
in de stad. Overnachting in het hotel.

DAG 4 l CAÏRO • LUXOR

Vlucht Caïro/Luxor om terug te keren naar de
inscheephaven van de cruise.

DAG 2 l CAÏRO

Bezoek aan Saqqara, een van de groot ste
necropolissen van Egypte. Hier liggen zowel
koninklijke tomben als meer bescheiden graven.
Bezoek binnen in de piramide van Teti, de 1 e
heerser van de 6 e dynastie. Zijn sarcofaag ligt
er nog steeds. Lunch. Bezoek aan een van de 7
wereldwonderen: de piramide van Cheops op het
plateau van Gizeh, dat op de lijst van de UNESCO
prijkt. Naast dit monumentale bouwwerk rijzen
twee kleinere piramides: Chefren en Mykerinos.
Enkele meters verder kunt u dan weer de imposante
Sfinx bewonderen, een half-mens en half-leeuw van
73 m. Diner in de stad. Overnachting in het hotel.
Optioneel: Klank- en lichtspel aan de piramiden.

Prijs(1) ALL IN per persoon
toevoegen aan de tarieven van het
cruise-circuit (zie hiernaast)

Vanaf 19 passagiers
Tweepersoonskamer
Eenpersoonskamer
Van 10 tot 18 passagiers
Tweepersoonskamer
Eenpersoonskamer
Van 5 tot 9 passagiers
Tweepersoonskamer
Eenpersoonskamer
Van 2 tot 4 passagiers
Tweepersoonskamer
Eenpersoonskamer

2020

789 €
959 €
919 €
1 089 €
879 €
1 049 €
985 €
1 155 €

Optionele excursie (prijs per passagier)
Enkel te kopen vóór vertrek
Klank- en lichtspel aan de piramiden

DAG 3 l CAÏRO

Bezoek aan het museum van Caïro, een van 's
werelds grootste musea over het oude Egypte. Het
herbergt 120 000 artefacten, met als pronkstuk
de schat van Toetanchamon, die in 1922 werd
ontdekt. Lunch. Wandeling door de grote markt.
Trek door de smalle steegjes en laat u verleiden

• Bezoek aan 2 sites die terug te vinden
zijn op de lijst van de UNESCO:
historisch Caïro en het plateau van
Gizeh, de piramides en de Sfinx
• De piramide van Cheops,
een van de 7 wereldwonderen
• De necropolis van Saqqara met
zijn ingang in de piramide van Teti
• Bezoek aan de grote bazaar van Caïro,
vol contrasten
• Wandeling in de koptische wijk
van Caïro

CAÏRO - MOSKEE VAN MOHAMMED ALI PACHA

(1) Prijzen onder voorbehoud.
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35 €

Deze prijs omvat: de binnenlandse vlucht • lucht
haventaksen (19 €/persoon, onder voorbehoud van
wijzigingen) • de bezoeken en excursies genoemd
in het programma • de diensten van een Franstalige
Egyptoloog-gids • de accommodatie in een 5* NL
hotel in een tweepersoonskamer • volpension • de
dranken bij alle maaltijden (1 mineraalwater 1 frisdrank + 1 thee of 1 koffie per persoon) • de bijstands-/
repatriëringsverzekering • de fooien.
Deze prijs omvat niet: de annulerings-/bagageverzekering: 3,8% van het totale bedrag van de reis, per
persoon • de optionele excursies.
Fooien: om het u gemakkelijker te maken tijdens uw
verblijf zijn de fooien voor het personeel in het land
van bestemming ten belope van 21 € incl. btw voor
de uitbreiding inbegrepen in onze prijzen. Ze worden
door ons bepaald rekening houdend met de lokale
gewoonten en gebruiken.

DATA / PRIJS

Deze prijs omvat: de cruise naargelang de gekozen categorie van kajuit • het volpension
tijdens de hele reis • de in het programma vermelde bezoeken en excursies • de diensten
van de in Egypte gespecialiseerde Franstalige gids voor alle bezoeken • de diensten van
onze cruise-directeur van CroisiEurope tijdens de cruise • de dranken bij alle maaltijden
((1 mineraalwater + 1 frisdrank of 1 biertje of 1 glas wijn + 1 koffie of 1 thee per persoon) •
de bijstands-/repatriëringsverzekering • de haventaksen • de fooien.
Deze prijs omvat niet: de internationale vluchten • de luchthaventaksen • de transfers
• de optionele excursies • de wijnen, bieren buiten het schip genomen • de annulerings-/
bagageverzekering: 3,8% van het totale bedrag van de reis, per persoon.
Fooien: 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/persoon. ,Ze
worden door ons bepaald rekening houdend met de lokale gewoonten en gebruiken.
Informatie Visum Egypte: het Egyptische visum is verplicht en wordt ter plaatse
verkregen bij aankomst op de luchthaven.
Kindertarief: voor 1 kind, van 7 tot minder dan 15 jaar oud, een hut delend met
2 betalende volwassenen (exclusief fooi ...), 30% korting.

Februari: 1ste, 8, 29
Maart: 7, 14, 21, 28
April: 4 • Mei: 2, 9
Sept.: 5, 12 • Okt.: 3, 10
Nov.: 7, 14 •Dec.: 5, 12

Prijs(1) per persoon
Seizoen 2020 - Haven/haven
Nijl dek

1 299 €
1 799 €

Dubbele kajuit
Single use kajuiten zijn beperkt*
Hoofddek

1 499 €
2 069 €
1 799 €
2 459 €

Dubbele kajuit
Single use kajuiten zijn beperkt*
Deluxe Suite
Deluxe Suite voor individueel gebruik*
Bovendek

Optionele excursie (prijs per passagier)
Enkel te kopen vóór vertrek

1 599 €
2 199 €

Dubbele kajuit
Single use kajuiten zijn beperkt*

* Dubbele kajuit voor individueel gebruik beperkt tot 10- Deluxe suite voor individueel gebruik beperkt tot 1.
(1) Prijzen onder voorbehoud.
Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus met mate.

Dagexcursie met lunch in Aboe Simbel

135 €

Klank- en lichtspektakel in Karnak

32 €

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.

RV JAZ ROYAL (of gelijkaardig) SCHIP 5 ANKERS

TERRASSE SUPÉRIEURE
TERRASSE SUPÉRIEURE

DE KAJUITEN

Bouwjaar/
vernieuwing

2001 / 2018

Lengte

72 m

Breedte

13,80 m

Kajuiten

48 standaard kajuiten
+ 2 suites

Spanning

220 V

DieptePOOL/JACUZZI

1,80 m

LIGSTOELEN
MASSAGERUIMTE
LIGSTOELEN
MASSAGERUIMTE

TERRASSE SUPÉRIEURE

PONT SOLEIL

POOL/JACUZZI

BIBLIOTHEEK/SPEELKAMER

DE DIENSTEN
PONT SUPÉRIEUR

PONT SOLEIL
PONT SOLEIL

KAJUIT

RESTAURANT

SALON/BAR

BIBLIOTHEEK/SPEELKAMER

LOUNGE/BAR
LOUNGE/BAR

TERRASSE SUPÉRIEURE TERRASDEK
SUPERIEUR

PRINCIPAL
Schepen die niet behoren tot dePONT
CroisiEurope-vloot.
Schipsplan, niet contractueel.

BOVENDEK

PONT SUPÉRIEUR
PONT SUPÉRIEUR

LIGSTOELEN
MASSAGERUIMTE

POOL/JACUZZI

LIGSTOELEN
MASSAGERUIMTE

POOL/JACUZZI

1 restaurant, 3 bars, 3 salons, een souvenirwinkel, een wasserij, een terrasdek met
ligstoelen, een buitenzwembad met jacuzzi,
een massageruimte, 2 hometrainers, 2
speeltafels. Wi-Fi is beschikbaar op de
boot. Er is geen lift aan boord.

Cabine double

BIBLIOTHEEK/SPEELKAMER

TERRASSE SUPÉRIEURE

Standaard kajuiten: 20 m2.
Alle kajuiten zijn buitenkajuiten met grote
ramen die open kunnen (behalve op het
"Nijl" dek).
Ruim en zeer
comfortabel, 2
LIGSTOELEN
POOL/JACUZZI
MASSAGERUIMTE
bedden
die tegen elkaar kunnen worden
geplaatst, airconditioning met individuele
bediening, kluisje, individuele badkamer
met douche, toilet, haardroger.
Suite : 40 m2.
Extra voorzieningen voor de suites zijn:
een kingsize bed, een zithoek, slippers
LOUNGE/BAR
en badjassen.

ACTIVITEITEN AAN BOORD
Conferenties, ontdekking van de
Egyptische cultuur, 2 shows aan boord,
boeken en bordspellen, geanimeerde
avonden.

Cabine double

Cabine double

ZONNEDEK
PONT SOLEIL

Suite

“NIJL”
PONT “NIL”DEK

Cabine double

HOOFDDEK

PONT PRINCIPAL
PONT PRINCIPAL

RESTAURANT

PONT SOLEIL
LOUNGE/BAR
BIBLIOTHEEK/SPEELKAMER
Cabine double

LOUNGE/BAR
BIBLIOTHEEK/SPEELKAMER

PONT SUPÉRIEUR

Cabine double

Suite

Cabine double

Suite

Tweepersoonskajuiten (20m²)

PONT “NIL”
PONT “NIL”

PONT SUPÉRIEUR

PRAKTISCHE INFO

RESTAURANT
RESTAURANT

FORMALITEITEN

KLIMAAT

Cabine double
Voor
Belgische
burgers: paspoort dat tot zeker zes maanPONT PRINCIPAL
den na de datum van terugkeer geldig is en minstens drie
PONT PRINCIPAL
opeenvolgende lege pagina’s telt; verplicht visum voor Egypte,
dat ter plaatse wordt overhandigd (25$ - onder voorbehoud
van wijzigingen).
Voor de andere
nationaliteiten:
raadpleeg de bevoegde
Cabine double
Suite
autoriteiten (consulaat/ambassade).

Cabine doublevan Egypte kan het ‘s winters vrij koel
In het noorden
worden, maar verder geniet het volledige land het hele
jaar door van een warm en droog klimaat, behalve tussen
januari en maart: de temperaturen variëren tussen 20°C
en 32°C aan de Middellandse Zeegebied en tussen 28°C
en 50°C rond Aswan. In Aswan is een regenbui trouwens
heel zeldzaam.

Cabine double

PONT “NIL”

Cabine double

GEZONDHEID
PONT “NIL”

Suite

Geen verplichte vaccins. Het wordt echter aanbevolen in
RESTAURANT
orde te zijn met de vaccinaties
(tetanus, poliomyelitis,
buiktyfus en hepatitis ARESTAURANT
en B). Muggenwerende middelen
zijn aanbevolen.
Cabine double

MUNTEENHEID - WISSELKOERS
Cabine double

Suite (40m²)

De munteenheid in Egypte is de Egyptische pond
(afkorting: EGP) of guineh (in het Arabisch). Een pond telt
100 piaster.
1 EGP bedraagt ongeveer 0,051 €.
Er zijn heel wat geldautomaten waarmee u met uw bankkaart geld in Egyptische pond kunt afhalen. Het is aangeraden om niet met bankkaart te betalen op de markten.
Er kan geen geld gewisseld worden aan boord.

Cabine double

TIJDSVERSCHIL
+ 1u in de winter. 's Zomers ligt Egypte in dezelfde tijdzone.

VAARTOCHT
Alleen de kapitein kan de route van het schip om veilig
heids- of navigatieredenen wijzigen.

EXCURSIES
• De excursies kunnen worden gewijzigd of omgekeerd bij
technische vereisten, culturele evenementen ... De
Egyptische autoriteiten kunnen onaangekondigd ook
bepaalde sites of musea sluiten. In dat geval bieden we u
een alternatief.
• We verplaatsen ons in bussen met airco, kleine lokale
bootjes, tuktuk, per koets...
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•
Alle excursies worden geleid door een in Egypte
gespecialiseerde Franstalige gids en de bezoekers krijgen
een audiogids, zodat ze in alle comfort van hun bezoeken
kunnen genieten.
• Sommige sites worden streng beveiligd. We zijn niet
verantwoordelijk voor eventuele onvoorziene sluitingen,
maar doen er alles aan om alternatieve bezoeken te
voorzien.
• De vele files in Luxor en Caïro die ontstaan door het drukke
verkeer of religieuze evenementen kunnen het verloop
van bepaalde excursies ontregelen.
• Er is geen verwarming aanwezig op de boten.
•
Het is gebruikelijk om de schouders, het hoofd en de
knieën te bedekken bij bezoeken aan religieuze sites.
• De klank- en lichtspelen kunnen in het Frans of in het
Engels zijn, maar in ieder geval zal er een Franse
audiogids aan de passagiers worden gegeven.

Deze cruisetocht wordt niet aanbevolen voor
PERSONEN MET EEN MOBILITEITSBEPERKING
of met loopproblemen. Wij informeren u dat
het schip niet over een lift beschikt en heel wat
bezoeken te voet gebeuren.

India
NIEUW 2020
Maak een cruise op de Ganges en ontdek de geschiedenis van een duizendjarig land
dat u zal betoveren en beroeren. India fascineert, verwart, verrast, verbaast en boeit
als geen ander land.
De Ganges is heilig voor de hindoes en het is de bakermat van de Indiase beschaving.
Dit moet je gezien hebben. De bevolking noemt haar “de moeder”. Hindoes komen
hier voor hun rituele wassingen en voor dagelijkse huishoudelijke klusjes.
Op een prachtig cruiseschip, met een uit de tropen geplukt decor, ontdek je een
ongerepte streek met weinig toerisme. Een blik op het dagelijkse leven van de lokale
bevolking, historische sites en ongelofelijke landschappen volgen elkaar op.
Ontdek het culturele hart van de natie: het vreemde, fascinerende Calcutta, waar de
geschiedenis verteld wordt door de monumenten. Daarna volgt Varanasi, een van de
zeven heilige steden van het hindoeïsme. Hier in de Ganges wassen de hindoes hun
zonden weg.
Een cruise in India is een boeiende ervaring die de blik op de wereld verruimt.
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JAIPUR

DELHI

AMBER
JAIPUR

FATHEPUR
SIKRI

NEPAL
AGRA

GH
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VARANASI

GANGES

BANGLADESH

MURSHIDABAD
KHUSHBAGH
MATIARI
KALNA
BANDEL
CHANDERNAGOR
CALCUTTA

INDIA

MAYAPUR

GOLF VAN
BENGALEN

Hoogtepunten
Vaartocht op de Ganges,
aan het uiteinde van de
voormalige Franse en
Britse kolonies
Bezoek aan het
fascinerende Calcutta

Sites beschermd door
werelderfgoed
van UNESCO

Varanasi, een sacrale
stad van het hindoeïsme
met zijn ghats en de vele
rituelen
Onderdompeling in
authentieke dorpjes
De fabuleuze terracotta
tempels van Kalna
De gepersonaliseerde
diensten van
een begeleider
van CroisiEurope

CRUISE

BLZ. 36
Bekijk het programma
van de 12 dagen durende cruise
van Calcutta naar Varanasi

UITBREIDING

BLZ.
Naprogramma van 6 dagen
in Rajasthan
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CRUISE

12-DAAGSE / 9-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. 1G1

Cruise op de Ganges

Het mystieke, mysterieuze en authentieke Ind
DAG 1 l Brussel (2) • CALCUTTA (India)

Lijnvlucht(2) naar Calcutta met tussenstop. Diner en
nachtvlucht.

DAG 2 l CALCUTTA

Aankomst in Calcutta. Panoramische rondrit en
ontdekking van de architecturale rijkdommen
van de stad. Calcutta heeft veel monumenten uit
het koloniale tijdperk: Raj Bhavan, paleis van de
gouverneur, Council House… Inscheping aan boord
van uw cruiseschip. Lunch aan boord. Bezoek aan het
huis van Moeder Teresa, waar ze woonde en werkte
tot haar overlijden in 1997 en aan haar graf. Terugkeer
aan boord voor de welkomstdrink en voorstelling van
de bemanning. Diner. Overnachting aan boord.

DAG 3 l CALCUTTA • BANDEL • KALNA

Calcutta is een moderne, kosmopolitische stad en
een groot cultureel centrum. Panoramische rondrit:
bezoek aan de Anglicaanse kerk van Saint-John, de
oudste van de stad. Bezoek aan het Victoria Memorial
met de grootste verzameling Britse artefacten in
India. Lunch aan boord. Begin van de vaartocht in
het hart van een streek waar je de overblijfselen
van tal van koloniale factorijen ontdekt. Vaartocht
met lokale bootjes tot Bandel en bezoek aan het
indrukwekkende Imambara. Herbeleef een stuk
islamitische geschiedenis van de Bengalen. Diner en
overnachting aan boord.

DAG 4 l KALNA • MATIARI

Ontdek dit kleine, afgelegen dorp met een riksja.
Kalna is de thuisbasis van een verzameling van
108 terracottatempels, beschouwd als een van de
mooiste in Bengalen, waaronder de unieke tempel
van Shiva. Lunch aan boord. Namiddagvaartocht en
deelname aan verschillende activiteiten waaronder
een voordracht over Bengalen. Diner en overnachting
aan boord.

DAG 5 l MATIARI • KHUSHBAGH

Wandeling in dit typische kleine Matiari-dorp. De
dorpelingen bewerken hier nog koper volgens
dezelfde werkwijze die al eeuwenlang van de ene
generatie op de andere doorgegeven wordt. Lunch.
Ontdekking van het slagveld van de Slag bij Plassey.
Dit gewapende treffen leidde tot de overwinning
van de Britten en maakte een einde aan de Franse
overheersing en het bewind van de laatste nabob.
Deze slag veranderde de loop van de geschiedenis
van India. Diner en overnachting aan boord.

DAG 6 l KHUSHBAGH • BARANAGAR
MURSHIDABAD

Wandeling naar de Khushbagh, een prachtige
tuin in mogolstijl met de moskeeën van de laatste
nabobs. Bezoek aan het dorp Baranagar, waar je
het plattelandsleven ontdekt. Hier bevinden we ons,
ver van alle toerisme, in het hart van authentiek
India haar geschiedenis. Ook hier vertellen de
terracottatempels over het leven van weleer. Lunch.
Mooie vaartocht langs de dorpjes die de oevers van
de Ganges afbakenen. Ontdekking van Murshidabad,
architecturaal juweel uit het koloniale tijdperk. Bezoek
aan het Hazarduari Paleis, het “paleis met duizend
deuren”. Het herbergt nu een prachtige verzameling:
porselein, wapens, draagstoelen, ... Tussen andere
bijzondere monumenten staat hier ook de elegante
Katra-moskee met haar indrukwekkende proporties.
Diner en overnachting aan boord.

DAG 7 l MURSHIDABAD • MAYAPUR

We varen verder. De brede rivier verander t
geleidelijk in een waterlint dat tussen mosterd- en
juteplantages en mangoboomgaarden kronkelt.
Terwijl de landschappen voorbij glijden, geeft onze
gids inzicht in de vele tradities van India. Neem
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deel aan een voordracht over deze regio. Lunch.
Mayapur is de zetel van de Hare Krishna-beweging.
Dit hoofdkwartier is bijna even groot als het Vaticaan.
Diner en overnachting aan boord.

DAG 8 l MAYAPUR
CHANDERNAGORE • CALCUTTA

De stad Chandernagore was tot 1950 een factorij
van de Franse Oost-Indische Compagnie. Het
patrimonium uit deze tijd is mooi bewaard gebleven.
Bezoek het Dupleix-huis, de residentie van de
voormalige gouverneur. Veel herinnert hier aan de
Franse aanwezigheid. Daarna volgt een bezoek aan
de Heilig Hartkerk uit de 18e eeuw in gotische stijl.
Cocktail en afscheidsdiner aan boord.

DAG 9 l CALCUTTA • VARANASI

Ontscheping en bezoek aan Calcutta. Wandeling
op de kleurrijke bloemenmarkt onder de Howrahbrug. De Indiërs verdringen elkaar om er bloemen
te kopen voor de offers aan hun goden. Laat je
bedwelmen door het parfum van ontelbare bloemen.
De tocht gaat verder tot de ghats aan de oevers van
de Ganges. Het is een ontmoetingsplaats voor de
hindoes die hier samenkomen en water gebruiken
voor allerhande dagelijkse karweien. Ze nemen
hier op de oevers ook deel aan de talrijke rituelen.
Bezoek aan de tempel van Jain Pareshnath, een
van de belangrijkste van de stad. Daarna volgt de
schilderachtige wijk Kumartuli, een doolhof van
steegjes met pottenbakkers. Lunch. Transfer naar de
luchthaven en vlucht naar Varanasi. Transfer naar uw
hotel 4*LN. Diner en overnachting in het hotel.

DAG 10 l VARANASI

Cruise bij zonsopgang op de Ganges, waar een
sfeer van verering en devotie heerst. Een unieke

CALCUTTA

Deze cruise doet je
HART SNELLER SLAAN

dia tussen Calcutta en Varanasi
gelegenheid om de verschillende rituelen te
ontdekken. Wandeling in de voetsporen van de
hindoes, van het ene steegje naar het andere in
de oude stad, naar de 17e eeuwse Aurangzebmoskee en de Gouden Tempel, een belangrijk
bedevaartsoord. Terugkeer naar het hotel voor
het ontbijt. Bezoek aan het Fort van Ramnagar,
de residentie van de Maharaja van Varanasi sinds
1750. Hier ontdekken we een mooie verzameling
koninklijke stoelen, middeleeuwse kostuums,
draagstoelen en verzilverde olifantenzadels. Lunch.
Excursie naar Sarnath, waar Boeddha zijn eerste
preek hield na de verlichting te hebben bereikt,
en bezoek aan het museum met een prachtige
verzameling boeddhistische sculpturen. Tochtje met
een riksja doorheen de bazaar, gevolgd door een
ontroerende Aarti-ceremonie met vuur en
zang. Diner en overnachting in uw hotel.

DAG 11 l VARANASI • Brussel (2)

Bewonder de tempel van Bharat Mata, de enige in
India die gewijd is aan de godin “India”, opgericht in
1920 en ingehuldigd door Mahatma Gandhi. Lunch.
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Brussel
(vlucht met tussenstop).

DAG 12 l Brussel
Aankomst in Brussel.

DE GANGES

WEST-BENGALEN:
De Ganges, de heilige Indiase rivier, stroomt
door West-Bengalen, een regio die beschouwd
wordt als het culturele hart van het land. Deze
weinig bekende regio, die zowel beroert als
intrigeert, was in de 12e eeuw een moslimstaat
en werd in de 17e eeuw bezet door Engelse
kolonisten. De architecturale schatten zijn de
overblijfselen van een roemrijk en bewogen
verleden: ruïnes van de moslimprinsen, paleizen
van de grote nawabs, terracotta tempels, ...
Hier stroomt de Ganges meer dan waar ook
in India door de aderen van de bevolking en
de rivier bepaalt het ritme van het leven tot
voorbij hun dood. West-Bengalen ontdekken
staat synoniem voor de ontdekking van de
verborgen schatten van deze authentieke en
bewaarde regio.
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6 -DAAGSE / 5-NACHTEN NAPROGRAMMA • REF. 1G7

De pracht van Rajasthan
DAG 11 l VARANASI

In de late voormiddag, transfer naar de luchthaven
van Varanasi, vlucht naar Jaipur. Transfer naar uw
hotel 4* LN. Diner en overnachting in het hotel.

DAG 12 l JAIPUR • AMBER

De hoofdstad van Rajasthan, Jaipur “de roze stad”,
onthult al zijn charmes aan de bezoekers met zijn
mythische Paleis der Winden. Bezoek aan de vesting van Amber, een prachtig verdedigingsfort met
monumentale poorten en gehoorzalen. De vestiging
is gelegen op een rotsachtig voorgebergte en wordt
omringd door 9 km lange wallen. Lunch. Wandeling
op deze ongewone locatie: het astronomisch observatorium in massieve steen geldt als het grootste ter
wereld. Het heeft 17 imposante instrumenten die bedoeld waren om bepaalde planeten te bestuderen.
Diner. Overnachting in het hotel.

DAG 13 l JAIPUR

De dag begint met een bezoek aan de witmarmeren
Birla-tempel, gebouwd in 1988. Hij vertegenwoordigt
de belangrijkste religies van India: hindoeïsme,
boeddhisme en islam. Daarna volgt een bezoek aan
een van de scholen in de stad. Lunch. De vesting
van Nahargal domineert de stad en u ontdekt er de
12 boudoirs van de koninginnen en de suite van de
koning. Tochtje in een riksja in het hart van een van
de markten die nooit slaapt. Authentiek diner in een
haveli, een klein paleis dat nog steeds wordt bewoond
door de eigenaars, en dansspektakels. Diner en
overnachting in het hotel.

DAG 15 l AGRA • DELHI

Bij zonsopgang vertrekt u in een riksja naar de Taj
Mahal. Een weelderig wit marmeren grafmonument
dat in 1648 werd gebouwd ter nagedachtenis aan
de vrouw van de Mogolkeizer Shah Jahan. Het is
vandaag het grootste architecturale juweel van
het land. Ontbijt in het hotel. Bezoek aan het Rode
Fort, een grote en machtige citadel bestaande uit
verschillende paleizen. Lunch. Ontdekking van het
graf van Mirza Ghiyas Beg, of de “kleine Taj Mahal”,
dat diende als ontwerp voor de Taj Mahal. Trein naar
New Delhi. Transfer naar uw hotel 4* LN. Diner en
overnachting in het hotel.

DAG 16 l DELHI • Brussel (2)

Panoramische rondrit in New Delhi, tumultueuze
en verrassende hoofdstad: de poort van India, de
tuin van Humayun, het Rode Fort, ... Bezoek aan
het complex van Gurudwara Bangla Sahib, een
belangrijk pelgrimsoord. Naast zijn museum, zijn
school, huisvest het complex het heilige boek van
de Sikhs. Daarna volgt een bezoek aan het huis
van Mahatma Gandhi, zijn laatste verblijfplaats en
de plaats waar hij in 1948 werd vermoord. Lunch.
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Brussel(2).

DAG 17 l Brussel
Aankomst in Brussel.

DAG 14 l JAIPUR • FATEHPUR SIKRI
AGRA

Vertrek met de autocar naar Agra. De dorpen volgen
elkaar op met hun vele karren, overbelaste muilezels
en heilige koeien. Lunch. Bezoek aan Fatehpur Sikri
dat in de 13e eeuw is gebouwd in rode baksteen. Het
telde 28 000 inwoners maar werd al gauw verlaten.
Het is door de UNESCO erkend als werelderfgoed.
Inchecken in uw hotel 4*LN. Diner en overnachting
in het hotel.

Hoogtepunten
• Bezoek aan 3 belangrijke
bezienswaardigheden in Rajasthan:
het Paleis der Winden in Jaipur, de
vesting van Amber, de vergeten
stad Fatehpur Sikri
• De schitterende Taj Mahal

Prijs(1) ALL IN per persoon
toevoegen aan de tarieven van het
cruise-circuit (zie hiernaast)

Vanaf 30 passagiers
Tweepersoonskamer
Eenpersoonskamer
Van 20 tot 29 passagiers
Tweepersoonskamer
Eenpersoonskamer
Van 1 tot 19 passagiers
Tweepersoonskamer
Eenpersoonskamer

2020

1 180 €
1 480 €
1 260 €
1 560 €
1 495 €
1 795 €

Deze prijs omvat: de vlucht Varanasi/Jaipur • de
haventaksen • de transfers • het volpension • de
dranken bij alle maaltijden (1 fles water + 1 glas wijn of
1 biertje of 1 frisdrank + 1 thee of 1 koffie) • de in het
programma vermelde bezoeken en excursies • de
diensten van lokale Franstalige gidsen • het verblijf in
het hotel van 1ste categorie in een tweepersoonskamer
• de diensten van een CroisiEurope-begeleider
vanaf meer dan 10 passagiers • de bijstands-/
repatriëringsverzekering • de fooien.
Deze prijs omvat niet: de annulerings-/bagageverzekering : 3.8% van het totale bedrag van de reis per
persoon.
Fooien: om het u gemakkelijker te maken tijdens
uw verblijf zijn de fooien voor het personeel in het
land van bestemming ten belope van 70 €/persoon
incl. btw inbegrepen in onze prijzen. Ze worden
door ons bepaald rekening houdend met de lokale
gewoonten en gebruiken.
(1) Prijzen onder voorbehoud.
Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus met mate.

FATHPUR SIKRI
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DATA / PRIJS
Prijs(1) ALL IN per persoon
Seizoen 2020
Hoofddek
Signature Suite - Dubbele kajuit
Signature Suite - Single use kajuiten zijn beperkt*
Bovendek
Colonial Suite - Dubbele kajuit
Colonial Suite - Single use kajuiten zijn beperkt*
Bovendek
Viceroy Suite - Dubbele kajuit
Viceroy Suite - Single use kajuiten zijn beperkt*
Bovendek
Heritage Suite - Dubbele kajuit
Heritage Suite - Single use kajuiten zijn beperkt*
Bovendek
Maharaja Suite - Dubbele kajuit
Maharaja Suite - Single use kajuiten zijn beperkt*

30 sept.

15 februari
2 november

4 180 €
5 960 €

4 810 €
7 245 €

4 380 €
6 160 €

5 010 €
7 445 €

4 580 €
6 360 €

5 210 €
7 645 €

4 825 €
6 560 €

5 410 €
7 845 €

4 985 €
6 760 €

5 610 €
8 045 €

Deze prijs omvat: de vluchten vermeld in het programma • de luchthaventaksen (330 €/
persoon onder voorbehoud van wijziging) • de haventaksen • de transfers • de cruise
naargelang de gekozen categorie van kajuit • het verblijf in het hotel van 1ste categorie
in een tweepersoonskamer • het volpension • de dranken bij alle maaltijden: 1 fles water
+ 1 glas wijn of 1 biertje of 1 frisdrank + 1 thee of 1 koffie • de in het programma vermelde
bezoeken en excursies • de diensten van lokale Franstalige gidsen en van onze CroisiEuropebegeleider • de bijstands-/repatriëringsverzekering • de fooien.
Deze prijs omvat niet: het visum voor India • de annulerings-/bagageverzekering : 3.8%
van het totale bedrag van de reis per persoon.
Fooien: om het u gemakkelijker te maken tijdens uw verblijf zijn de fooien voor het personeel in het land van bestemming ten belope van 70 €/persoon incl. btw inbegrepen in
onze prijzen. Ze worden door ons bepaald rekening houdend met de lokale gewoonten
en gebruiken.
Toeslag internationale vluchten in Business class: vanaf 2600 € TTC.
Informatie Visum India:

De gemiddelde tijd om een Indiaas visum te verkrijgen door uw eigen middelen(rechtstreeks naar
de ambassade) is ongeveer 15 tot 20 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.

Optie - visumkosten per passagier(1)

* Dubbele kajuit voor individueel gebruik beperkt tot 2 per vertrek.

Kosten Indiaas Visum. Met uitzondering van minder
dan 45 dagen een toeslag van 100 € voor een visum express

(1) Prijzen onder voorbehoud.
(2) Vlucht vanuit Brussel afhankelijk van beschikbaarheid op het moment van boeking. Beperkte plaatsen.
Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus 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.

230 €

SCHIP COMFORT 5 ANKERS
Bouwjaar

2014

Lengte

56,5 m

Gewicht

1444 ton

Kruissnelheid

10 knopen

DE KAJUITEN

GANGES VOYAGEUR
ZONNEDEK

TRAP

SPA

Diensten

Een restaurant met
airconditioning, wasserij,
salon / bar, zonnedek,
kleine fitnessruimte en
spa.

Paviljoen

Indiaas

SALON

OVERDEK
TERRAS

GYM

BOVENDEK

TRAP

GANGES
VOYAGEUR
SIGNATURE
SUITE

SALON / BAR

TRAP

GANGES VOYAGEUR
ZONNEDEK
ZONNEDEK

ZONNEDEK

HOOFDDEK

BENEDENDEK
TRAP
TRAP

OVERDEK
TERRAS
OVERDEK
TERRAS

SPA
SALON
SALON

SPA
GYM

RECREATIE AAN BOORD

TRAP

Animatie, culturele show, conferenties,
ronde tafel gesprekken, films over cultuur
en Indiase geschiedenis, yogalessen
elke ochtend.

RESTAURANT

GYM

Alle kajuiten zijn ruim (tussen 24 m² en
37 m²) en verlicht dankzij de panoramische ramen en Franse balkons. De
Heritage Suites hebben mini-terrassen.
De decoratie werd gedetailleerd
bestudeerd voor de klanten op zoek
naar een nieuwe bestemming. Ze zijn
ingericht met hand-gepocheerde muurschilderingen en koloniaal geïnspireerde
houten meubels. De Heritage Suites
en de Maharaja Suite zijn voorzien van
hemelbedden en Perzische tapijten.
Alle suites zijn zeer comfortabel met
een kleine zithoek en een bureau. Ze
zijn uitgerust met een flatscreen-tv,
2 bedden die tegen elkaar kunnen
worden geplaatst, badjassen, sandalen,
een keuze aan kussens, een kluisje, een
haardroger, airconditioning met individuele bediening en ruime opslag. De
badkamers zijn uitgerust met douche,
toilet en wastafel, evenals welkomstproducten. De Maharaja-suite heeft een
kingsize bed en biedt het voordeel van
een douche en een bad.

TRAP

BOVENDEK

BOVENDEK

BOVENDEK

TRAP

Maharaja Suite 37 m2
Coloniale Suite 24 m2

TRAP

TRAP

Héritage Suite 26 m2
Signature Suite 24 m2

Viceroy Suite 33 m2

Schepen die niet behoren tot de CroisiEurope-vloot.
Schipsplan, niet contractueel.

TRAP

BENEDENDEK
BENEDENDEK

PRAKTISCHE INFO
TRAP

RESTAURANT

RESTAURANT

Viceroy Suite
33 m2

Coloniale Suite
24 m2

Maharaja Suite
37 m2

Héritage Suite
26 m2

Signature Suite
24 m2

TRAP

TRAP

TRAP

FORMALITEITEN
Voor de Europese passagiers: paspoort dat tot zeker 6
maanden na de datum van terugkeer geldig is en minstens
3 opeenvolgende lege pagina’s telt en visum verplicht.
Voor de andere nationaliteiten: raadpleeg de bevoegde
autoriteiten (consulaat/ambassade).

GEZONDHEID
Viceroy Suite
Coloniale Suite
Maharaja Suite
Héritage Suite
Signature Suite
Geen
Zeer aan
inentingen
33 m2 verplichte
24 m2 inentingen.
37 m2
26 m2 te raden
24 m2
Viceroy Suite
Coloniale Suite
Maharaja Suite
Héritage Suite
Signature Suite
voor33 m2India zijn
tetanus,
poliomyelitis,
24 m2vaccinaties
37 m2 tegen 26
m2
24 m2
buiktyfus en hepatitis A en B. Muggenwerende middelen
zijn aanbevolen.

MUNTEENHEID - WISSELKOERS
1 € = 80 INR (roepies)*
Betaling per creditcard is niet wijdverspreid, maar het is
gemakkelijk om er geld-automaten te vinden. De munteenheid aan boord is de roepie. Er kan geen geld gewisseld
worden aan boord.

KLIMAAT
• In West-Bengalen zijn de gunstigste maanden van
januari tot maart en van oktober tot november. De tem-

peratuur is dan 25°C tot 35°C en het droge seizoen
begint in oktober.
• In Rajasthan zijn de gunstigste maanden van januari tot
maart en van september tot december, en de gemiddelde
temperatuur is ongeveer 30°C.

GANGES

• De vele files in Calcutta, Varanasi en New-Delhi die ontstaan door het drukke verkeer of religieuze evenementen
kunnen het verloop van bepaalde excursies verstoren.

TIJDSVERSCHIL

+ 4u.

* Wisselkoers van januari 2019.

De oevers van de rivier waar wij van boord gaan, kunnen
naargelang het waterpeil glad en steil zijn.
Indien nodig kunnen de route, de tussenstops of de
bezoeken door de rederij of onze plaatselijke vertegenwoordigers gewijzigd worden.
De kapitein is als enige bevoegd om de reisweg omwille
van de veiligheid of de navigatie te wijzigen.

EXCURSIES
• We verplaatsen ons afwisselend in bussen met klimaatregeling, kleine lokale bootjes of riksja‘s. Enkele kleinere
dorpen worden te voet bezocht.
• Alle excursies worden geleid door een lokale Franstalige
gids en de bezoekers krijgen een audiogids, zodat ze in
alle comfort van hun bezoeken kunnen genieten.
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Deze cruisetocht wordt niet aanbevolen voor
PERSONEN MET EEN MOBILITEITSBEPERKING
of met loopproblemen. Wij informeren u dat
het schip niet over een lift beschikt en Heel
wat bezoeken te voet gebeuren.

Myanmar
Het mysterieuze en raadselachtige Myanmar is een bestemming ‘als geen ander’.
Ontdek samen met ons het land tijdens een cruise over de Irrawaddy, wat zoveel
betekent als de ‘Moederrivier’ in het Birmaans. Deze belangrijke vaarweg ontspringt
in het Himalayagebergte en heeft op zijn oevers koninklijke steden en religieuze
gebouwen zien ontstaan die het landschap vorm hebben gegeven. U gaat “terug
in de tijd” in dit authentieke en nog ongerepte land.
Zijn luisterrijke en veelbewogen geschiedenis, zijn unieke locaties en voorouderlijke
beschavingen zullen u fascineren. Een onvergetelijke tocht over deze grote rivier, het
enige verbindingskanaal van het land.
U wordt bekoord door de oevers bezaaid met pagodes met gouden daken, de
schitterende tempels en kloosters, de eeuwenoude landschappen, de ontelbare
rijstvelden en het mozaïek van volkeren die erg gehecht zijn aan hun tradities.
Een onvergetelijke afspraak met de magie van een geheim en authentiek land!
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AMARAPURA, U BEIN-BRUG

INDIA
Sites beschermd door
werelderfgoed
van UNESCO

CHINDWINN

Mingun

Sagaing

MANDALAY

Ava

Amarapura

Yandabo
Pakokku
PAGAN

IRRAWADDY

MY A NM A R
Heho

INLEMEER

Hoogtepunten
Bezoek aan de beroemde
Schwedagonpagode in
Yangon
Ontdekking van vier
beroemde keizerlijke
steden: Mandalay,
Sagaing, Ava en
Amarapura

YANGON

Bezoek aan de
betoverende site van
Pagan en haar vele
tempels en pagodes
Ontmoeting met
de dorpsbewoners:
Yandabo, Mingun
Omkadering door
een cruisedirecteur
Alle bezoeken en
excursies inbegrepen

CRUISE

BLZ.
Volg het 12-daagse circuit-cruise
programma op de Irrawaddy,
van Mandalay naar Pagan
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UITBREIDING

BLZ. 44
Naprogramma van 3 dagen
op het Inlemeer

DATA, PRIJS, BLZ. 45
PRAKTISCHE INFO
SCHIP
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BLZ.

45

CRUISE

12-DAAGSE / 9-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. 12Y

Het geheime en ongerepte

Cruise op de Irrawaddy, van Mandalay
DAG 1 l Brussel (1) • YANGON

Vlucht met tussenstop Brussel/Yangon. Diner aan
boord (nachtvlucht met tussenstop).

DAG 2 l YANGON

Aankomst in Yangon in de ochtend. Lunch in een
lokaal restaurant. Verplaatsing en intrek in uw hotel.
Vrije tijd. Wanneer het licht magisch wordt, bezoek
aan de schitterende Schwedagonpagode. 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 Bandula 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
SAGAING

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 Sagaing, een belangrijk
centrum van het Birmaanse boeddhisme. Bezoek
aan een zilveratelier, vervolgens aan de pagode van
Soon U Ponya Shin en een klooster. Diner aan boord.

DAG 5 l SAGAING • MINGUN

Bezoek te voet 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
SAGAING

MYA THEIN TAN-PAGODE

Aankomst in Mandalay en bezoek aan de jademarkt
waar de geluiden van de zagen en de elektrische
schuurmachines weerklinken. Bezoek aan de
Mahamuni-pagode. U maakt ook kennis met de
beeldhouwerswijk. Bezoek aan een atelier voor de
vervaardiging van wandtapijten. Terugkeer naar
de boot. Lunch aan boord. Ontdekking van de
walmuren en de slotgrachten van de koninklijke
stad. Bezoek aan een atelier voor bladgoud en aan
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het indrukwekkende Shwenandaw-klooster en het
Kuthodaw pagode met het grootste boek ter wereld.
Klassiek Birmaans dansspektakel aan boord. Diner en
overnachting aan boord.

DAG 7 l SAGAING • AVA • AMARAPURA
SAGAING

Ver trek naar Ava. Bezoek per koets aan de
belangrijkste overblijfselen waaronder het Bagayaklooster. Terugkeer aan boord voor de lunch. Verder
naar Amarapura, beroemd voor haar schitterende
U-Bein-brug. Bezoek aan een weverij van zijde en
katoen. Boottocht op het Taungthamanmeer. 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 Pagan.
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 • PAGAN

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 Myanmar. Bezoek aan een basisschool in
Pakokku. Vaar tocht naar Pagan. Lunch. We
brengen een bezoek aan de antieke stad, één van
de opmerkelijkste boeddhistische sites van heel
Zuidoost-Azië. Marionettenshow aan boord. Diner en
overnachting aan boord.

PAGAN

Deze cruise doet je
HART SNELLER SLAAN

Myanmar

naar Pagan
DAG 10 l PAGAN

OPTIE: vlucht over Pagan met een luchtballon voor
dag en dauw(2) (ca. 45 min. enkel te reserveren voor
uw vertrek). Vertrek met de autocar voor een extra
bezoek aan Pagan. 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.
Bezoek aan de tempel van Ananda, één van de
mooiste boeddhistische monumenten van Pagan.
Afscheidsdiner en overnachting aan boord.

DAG 11 l PAGAN • YANGON

Ontbijt. Ontschepen. Vlucht naar Yangon. Lunch. Vrije
tijd om een laatste keer te shoppen. Vervoer naar de
luchthaven van Yangon voor een vlucht Yangon/
Brussels. Diner en nachtvlucht.

SCHWEDAGONPAGODE

De Shwedagonpagode
bij zonsondergang

DAG 12 l Brussel(1)
Aankomst in Brussel.

(1) 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). (2) Vlucht over Pagan met een
luchtballon onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden. Vlucht
mogelijk van oktober tot maart.

Wanneer de zon bij zonsondergang een
magisch licht uitstraalt, moet u echt naar de
Shwedagonpagode gaan. De pagode was het
eerst religieuze centrum van het land, met een
hoogte van 98 m, 64 kleinere torens rondom de
site en 4 tempels in het centrum.
De hoofdstoepa is een ware parel. Helemaal aan
de top rinkelen meer dan duizend belletjes in de
wind en kunnen we de Seinbu zien, een gouden
bolvormige spits die bedekt is met duizenden
diamanten, waaronder een smaragd van 76
karaat.
Laat u meevoeren op een golf van samen
horigheid en sereniteit en geniet van deze
onvergetelijke plek.

De tempels van Pagan
Pagan is een van de opmerkelijkste
boeddhistische sites van heel Zuidoost-Azië.
Tussen de 9e en de 13e eeuw werden meer dan
2.000 tempels en stoepa’s gebouwd op deze
uitgestrekte laagvlakte van 42 km². Eenmaal op
de site staat u oog in oog met de geschiedenis
van het land in de vorm van architecturale en
religieuze pracht. Tijdens uw bezoek ziet u hoe
de site verandert naarmate de zon door de
hemel trekt en een heel kleurenpalet creëert dat
gedurende de dag van roze in geel en zelfs goud
verandert.
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YANGOON, CHAUKHTATGYI-PAGODE

UITBREIDING

INLEMEER, DRIJVENDE TUINEN

3-DAAGSE / 2-NACHTEN NAPROGRAMMA
REF. 14Y

Het Inlemeer
en zijn
wonderen
DAG 11 l PAGAN • INLEMEER

Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Heho.
Onthaal en transfer met de autocar door de
schitterende heuvelachtige landschappen van
het Shan-plateau naar het dorp Nyaung Shwe,
toegangspoort tot het Inlemeer met een tussenstop
in het mooie houten klooster van Shwe Yan Pyay.
Bezoek aan een atelier voor de vervaardiging van
parasols. Neem plaats in traditionele kano's om dit
weelderige Inlemeer te ontdekken. Lunch. Stop om
de oogst van algen vanaf de bodem van het meer
te observeren. Bezoek aan een weverij van zijde en
lotusstengels maar ook de pagoda Phaung Daw Oo,
het belangrijkste heiligdom van het meer. 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. Volg
één van de belangrijkste rivieren die het meer in
stromen en ontdek de stad In-Dein, die honderden
stoepa's omvat. Lunch in In-Dein en daarna vaart u
terug naar het Inlemeer. Bezoek aan een fabrikant
van traditionele prauwen. Bezoek aan het klooster
van Nge Phe Chaung dat vooral een schitterende
collectie standbeelden van Shans boeddha’s heeft.
Overnachting in het hotel.

DAG 13 l INLEMEER • HEHO • YANGON

Ontbijt. Vlucht naar Yangon. Lunch. Naargelang
de vluchturen, vrije tijd voor een laatste inkopen.
Transfer naar de luchthaven van Yangon en vlucht
naar Brussel met tussenstop. Diner en nachtvlucht.

DAG 14 l Brussel (2)

Hoogtepunten
•
•
•
•

Deze cruise doet je
HART SNELLER SLAAN

Iconische schoonheid van Inlemeer
Drijvende tuinen, uniek in de wereld
Voorouderlijke vistechniek
Lokaal vakmanschap: confectie
van parasols, het weven van
lotusbloemdraden...

Prijs(1) ALL IN per persoon
toevoegen aan de tarieven van het
cruise-circuit (voir ci-contre)

Vanaf 20 passagiers
Kamer/dubbele kajuit
Kamer/eenpersoonskajuit
Van 10 tot 19 passagiers
Kamer/dubbele kajuit
Kamer/eenpersoonskajuit
Van 3 tot 9 passagiers
Kamer/dubbele kajuit
Kamer/eenpersoonskajuit
Van 1 tot 2 passagiers
Kamer/dubbele kajuit
Kamer/eenpersoonskajuit

2020

850 €
1 047€
870 €
1 067€
1 001€
1 198 €
1 080 €
1 277€

Deze prijs omvat: de binnenlandse vluchten • de lucht
haventaksen • de in het programma vermelde bezoeken
en excursies • de diensten van een Franstalige lokale gids
• het verblijf in het hotel van 1e categorie in een tweepersoonskamer • het volpension • de drank bij alle maaltijden (1 mineraalwater + 1 bier of 1 frisdrank + 1 koffie of
1 thee per persoon) • de bijstands-/repatriëringsverzekering • de fooien • de diensten van onze cruisedirecteur
vanaf 15 passagiers.
Deze prijs omvat niet: de annulerings-/bagageverzekering: 3,80% van het totale bedrag van de reis per persoon.
Fooien: om het u gemakkelijker te maken tijdens uw
verblijf zijn de fooien voor alle lokale dienstverleners van
20 €/persoon. Ze worden door ons bepaald, rekening
houdend met de lokale gewoonten en gebruiken.
(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 (mits toeslag).
Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus met mate.

Aankomst in Brussel.
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INLEMEER

Inlemeer
Verandering van sfeer aan het Inle meer: de
temperatuur is iets koeler en het landschap
verandert dramatisch. Tijdens uw wandelingen
langs het meer ontdekt u het dagelijkse leven
van de bewoners tussen huizen op palen en
drijvende tuinen. Je zult handelaars op hun
boten tegenkomen, maar ook de beroemde
vissers die balanceren en roeien op één been:
een oude vistechniek.

DATA / PRIJS
Prijs(1) ALL IN per persoon
Seizoen 2020
Hoofddek dubbele kajuit
Hoofddek single use kajuiten zijn beperkt*
Bovendek dubbele kajuit
Bovendek single use kajuiten zijn beperkt*

28 oktober

5 februari
11 november

3 959 €
5 364 €
4 159 €
5 764 €

4 009 €
5 454 €
4 209 €
5 854 €

Informatie visum Myanmar
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

Facultatieve excursie (prijs per passagier) reserveren mogelijk bij reservatie

389

Luchtballonvaart boven Pagan(2)

Met uitzondering van minder dan 45 dagen een toeslag van 100 €
voor een visum express

€

85 €

* Dubbele kajuiten voor single bezetting beperkt tot 4.

Deze prijs omvat: de vluchten vermeld in het programma
• de luchthaventaksen (210 €/persoon, 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 • de diensten
van een Franstalige lokale gids tijdens de cruise en van
onze cruise-directeur • het volpension • de drank bij alle
maaltijden (1 mineraalwater + 1 bier of 1 frisdrank + 1 koffie of
1 thee per persoon) • de bijstands-/repatriëringsverzekering
• de fooien • de haventaksen.

Deze prijs omvat niet: de annulerings-/bagageverzekering:
3,80% van het totale bedrag van de reis per persoon • de
optionele excursie • het visum voor Myanmar.
Fooien: om het u gemakkelijker te maken tijdens uw
verblijf zijn de fooien voor alle lokale dienstverleners van
50 €/persoon. Ze worden door ons bepaald, rekening
houdend met de lokale gewoonten en gebruiken.

( 1) Prijzen onder voorbehoud.
(2) 
Vlucht over Pagan met een luchtballon onder voorbehoud van
gunstige weersomstandigheden. Vlucht mogelijk van oktober tot
maart.
Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus 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.

Toeslag internationale vluchten in business class
mogelijkheid vanaf 2 600 € (incl. luchthaventaksen).

SCHIP COMFORT 4 ANKERS
2002

Afmetingen

Lengte: 60 m
Breedte : 11 m

Kajuiten

Hoofddek:
8 kajuiten

Diensten

Een restaurant met
airconditioning, 2 bars,
wasserijdienst,
zonnedek, 1 leeszaal,
1 kleine bibliotheek.

BAR

De kajuiten zijn ruim (15 m2), comfortabel
en helder dankzij het grote raam dat
uitgeeft op de buitengangboorden.
Alle kajuiten zijn buitenkajuiten en
beschikken over airconditioning met
individuele bediening, grote bergruimtes,
een badkamer met wastafel, eigen douche
en toilet, een minikluis, een haardroger,
een kamerjas en sandalen.

ACTIVITEITEN AAN BOORD

Birmaans

PONT SOLEIL

ESCALIER

Bovendek:
15 kajuiten

Paviljoen
RV PANDAW II

TERRASSE
COUVERTE

DE KAJUITEN

Bouwjaar

Culturele spektakels, Birmaanse animatie,
lezingen, rondetafelgesprek.

RV PANDAW II
PONT SUPÉRIEUR

PONT SOLEIL

Cruises kunnen worden gedaan op een boot van
vergelijkbare comfort maar met een andere configuratie.
Schepen die niet behoren tot de CroisiEurope-vloot.
Schipsplan, niet contractueel.

TRAP
ESCALIER

KAJUIT

ZONNEDEK

TERRASSE
COUVERTE

SALON

BAR

TRAP

BOVENDEK

HOOFDDEK
PONT PRINCIPAL

PONT SUPÉRIEUR

TRAP

TRAP
SALON

RESTAURANT
TRAP

TRAP

Tweepersoonskajuiten 15 m2
PONT PRINCIPAL

TRAP
RESTAURANT

PRAKTISCHE INFO
TRAP

FORMALITEITEN

KLIMAAT

UITBREIDING INLEMEER

Voor Europese burgers : paspoort geldig 6 maanden na de
datum van terugkeer met 2 pagina's volledig vrij van enige
registratie en Birmese visa vereist.

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.

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.

Voor andere nationaliteiten: praadpleeg 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.

MUNTEENHEID - WISSELKOERS
De munteenheid is de kyat (MMK), 1 € = 1700 MMK*.
Creditcards en reischeques worden over het algemeen
niet geaccepteerd in Myanmar. We raden aan genoeg
contant geld mee te nemen (bij voorkeur dollar, aangezien euro minder wordt gebruikt). Er kan geen geld
gewisseld worden aan boord.

TIJDSVERSCHIL
+5u30 in de winter / +4u30 in de zomer.

IRRAWADDY
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 zandbaken, maar dit is eigen
aan de navigatie. De navigatie kan zich ook voordoen in
zones waar weinig of geen ontwikkelde infrastructuur
voorkomt.
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EXCURSIES
• De alternatieven zijn bussen met airconditioning, minibussen, kleine lokale boten, paardenkoets ...
• Sommige kleine dorpjes zijn tijdens een wandeling te
bezoeken.
• Excursies worden begeleid door een lokale Franstalige gids
en passagiers zijn uitgerust met audiogidsen voor meer
comfort tijdens bezoeken.
*  Wisselkoers van januari 2019.

Deze tochten zijn niet aanbevolen voor
PERSONEN MET EEN MOBILITEITSBEPERKING,
wij informeren u dat het schip niet over een lift
beschikt en veel bezoeken zijn te voet

China
Vanaf de Tibetaanse hoogtes loopt de Jangtsekiang 6 397 km
stroomafwaarts om uit te monden in de Oost-Chinese Zee. Als de 3e
grootste rivier ter wereld is de “Blauwe Rivier” een van de bakermatten
van de Chinese beschaving. Het decor is doordrenkt met geschiedenis
en legendes en met zijn drie kloven vormt het een onvermijdelijke
bestemming. Tijdens de cruise passeren we heel wat adembenemende
landschappen, van abrupte hellingen tot een zee van groen en oude
dorpjes waar de gebouwen getuigen van een roemrijk verleden en waar
geloofsovertuigingen nog erg levendig zijn.
We stoppen ook in de belangrijkste stad van het land: Shanghai, de
parel van het Oosten. Deze kosmopolitische megalopolis is de meest
levendige en de meest dynamische van het land. Ze symboliseert de
grote ambities van het land.
Tussen het moderne China en het religieuze China staat een rijke
geschiedenis van een duizend jaar oude beschaving op ons te wachten.
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JANGTSEKIANG

PEKING
Sites beschermd door
werelderfgoed
van UNESCO

CHINA

Shanghai

XI’AN

DAZU

Yichang

JANGTSEKIANG

Hoogtepunten

Chongqing

Vaartocht over de
Jangtsekiang aan boord
van een luxeboot
De drie kloven en
hun spectaculaire
panorama’s
De uitzonderlijke
rotssculpturen van Dazu,
ingeschreven op de
werelderfgoedlijst van
de UNESCO
Shanghai, tussen
moderniteit en tradities
De gepersonaliseerde
services van een
CroisiEurope begeleider

CRUISE

BLZ. 48
Volg het 11-daagse circuit-cruise
programma op de Jangtsekiang,
van Shangai naar Chongqing

UITBREIDING

BLZ. 50
Naprogramma van 5 dagen
in Xi'An en Peking

DATA, PRIJS,
BLZ. 51
PRAKTISCHE INFO
SCHIP
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BLZ. 51

CRUISE

11-DAAGSE / 8-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. 11B

China gisteren en vandaag

Over de Jangtsekiang, van Shanghai tot
DAG 1 l Brussel (2) • SHANGHAI

Lijnvlucht(2) 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. Klim naar
de top van de 5e 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.Panoramische
rondrit aan Shanghai by night. Terug en overnachting
in het hotel.

DAG 4 l SHANGHAI
Wandeling in het nog authentieke oude Shanghai
en in de Franse concessie. Vrije tijd. Lunch. 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 5 l SHANGHAI • YICHANG
Bezoek aan het museum voor kunst 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, één 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.

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 zijrivier.
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DAZU

SHANGHAI

Deze cruise doet je
HART SNELLER SLAAN

Chongqing
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 autocar 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. Deze rotssculpturen vormen een
verzameling boeddhistische beelden uit de negende
eeuw voor de oudste. Het gaat om 10 000 beelden op
de flanken van vijf bergen. Ze worden als uitzonderlijk
b eschouwd vanwe ge hun indruk wekkende
omvang, hun esthetische kwaliteit, de diversiteit
aan onderwerpen en hun staat van instandhouding.
Bezoek aan de beroemde Baoding grotten. Lunch.
Terugkeer naar Chongqing en ontdekking in de oude
typische wijk met aromatische uitstallen. Diner en
overnachting in uw hotel 4* LN.

DAG 10 l CHONGQING • Brussel(2)

Ontbijt. Transfer naar de luchthaven en vlucht met
tussenstop naar Brussel(2).

DAG 11 l Brussel
Aankomst in Brussel.

PAGODE SHIBAO
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XI'AN, HET TERRACOTTALEGER

De drie kloven
De drieklovenregio herbergt een van de grootste
ravijnen ter wereld, met een lengte van 195 km
en drie duizelingwekkende kloven.
Het landschap is er echt adembenemend,
zeker vanop een boot: mysterieuze stroompjes,
abrupte hellingen, rotsachtige bergen en
tempels die aan de rotswanden hangen.
Een vaartocht over de Blauwe Rivier is dan ook
die ideale manier om de regio met zijn rijke
cultuur en talloze overtuigingen te verkennen.

“Het terracottaleger”
De ontdekking van het terracottaleger ging de
geschiedenis in als een van de belangrijkste
ontdekkingen van de 20 ste eeuw. De eerste
soldaat werd in 1974 in de provincie Xi‘An ontdekt
door twee boeren die een put in hun veld aan
het graven waren.
Kort daarop zakten heel wat archeologen af
naar de regio en legden ze vol ongeloof acht
ondergrondse kamers bloot, waarvan de
grootste niet minder dan 6000 soldaten telt,
elk met een ander, hyperrealistisch gezicht. In
de andere kamers vinden we karren, paarden,
wapens, infanteristen, cavaleristen ...
Deze site, die sinds 1987 ook opgenomen is
in de werelderfgoedlijst van UNESCO, is van
onschatbare historische waarde.

UITBREIDING

GROTE MUUR

5-DAAGSE / 5-NACHTEN NAPROGRAMMA • REF. 15C

Hoogtepunten

Xi’An en Peking
DAG 10 l CHONGQING • XI’AN

DAG 13 l PEKING

DAG 11 l XI’AN

DAG 14 l PEKING • GROTE MUUR

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 5*LN.
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.

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
5* hotel LN.

Bezoek aan de Verboden Stad. Riksjatocht in de
oude wijk Hutong van Peking. Lunch. Bezoek aan
de Hemeltempel, heilige plaats van keizerlijke
gebed. Diner. Kung Fu-spektakel, traditionele en
voorouderlijke vechtsport. Overnachting in uw hotel.
Ve r tre k naar d e Grote M uur, d e gro ot s te
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 15 l PEKING • Brussel (2)

Ontbijt. Transfer naar de luchthaven en vlucht naar
Brussel. Aankomst in Brussel(2).

•
•
•
•

Xi’An en zijn leger van krijgers
Bezoek aan Peking en de keizerlijke stad
Klim op de Grote Muur
2 kleurrijke shows

Prijs(1) ALL IN per persoon
toevoegen aan de tarieven van het
cruise-circuit (zie hiernaast)

Vanaf 20 passagiers
Tweepersoonskamer
Single use kamers zijn beperkt
Van 10 tot 19 passagiers
Tweepersoonskamer
Single use kamers zijn beperkt
Van 3 tot 9 passagiers
Tweepersoonskamer
Single use kamers zijn beperkt
Van 1 tot 2 passagiers
Tweepersoonskamer
Single use kamers zijn beperkt

2020

1 394 €
1 774 €
1 531€
1 911€
1 943 €
2 323 €
2 200 €
2 580 €

Deze prijs omvat: de binnenlandse vluchten • de luchthaventaksen (50€/persoon, onder voorbehoud van
wijzigingen) • het volpension • de drank bij alle maaltijden (1 frisdrank of 1 bier + 1 mineraalwater + 1 koffie of 1
thee per persoon en per maaltijd) • de in het programma vermelde bezoeken en excursies • de diensten van
een Franstalige lokale gids • het verblijf in het hotel van
1e categorie in een tweepersoonskamer • de diensten
van onze cruisedirecteur vanaf 15 passagiers • de bijstands-/repatriëringsverzekering • de fooien.
Deze prijs omvat niet: de annulerings-/bagage
verzekering: 3,80% van het totale bedrag van de reis
per persoon.
Fooien: om het u gemakkelijker te maken tijdens uw
verblijf zijn de fooien voor alle lokale dienstverleners
van 40 €/persoon. Ze worden door ons bepaald,
rekening houdend met de lokale gewoonten en gebruiken.
PEKING, VERBODEN STAD
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(1) Prijzen onder voorbehoud.
(2)	Vlucht vanuit Brussel afhankelijk van beschikbaarheid op het
moment van boeking. Beperkte plaatsen.
Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus met mate.

DATA / PRIJS
Prijs(1) ALL IN per persoon
Informatie visum China

22 mei
9 oktober

Seizoen 2020

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.

3 490
4 075 €
4 163 €
6 732 €

Deluxe dubbele kajuit

€

Single use deluxe kajuit zijn beperkt*
Suite Executive dubbele kajuit
Single use Executive zijn beperkt*

Optie - visumkosten per passagier(1)
Kosten Chinees visum

Met uitzondering van minder dan 45 dagen een toeslag van 100 € voor een visum express

180 €

* Dubbele kajuiten aan single bezetting gelimiteerd tot 10.

Fooien: om het u gemakkelijker te maken tijdens uw verblijf zijn de fooien voor alle lokale
dienstverleners van 70 €/persoon inbegrepen. Ze worden door ons bepaald, rekening
houdend met de lokale gewoonten en gebruiken.

Deze prijs omvat: de vluchten • de luchthaventaksen (420 €/persoon, 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 • de in het programma vermelde
bezoeken en excursies • het volpension • de drank bij alle maaltijden (1 frisdrank of 1 bier + 1
mineraalwater + 1 thee per persoon en per maaltijd) • de diensten van een Franstalige lokale
gids tijdens de cruise en van onze cruise-directeur • de bijstands-/repatriëringsverzekering •
de haventaksen • de fooien.

Toeslag internationale vluchten in business class vanaf 2600 € (incl. luchthaventaksen).
(1) Prijzen onder voorbehoud.
(2) Vlucht vanuit Brussel afhankelijk van beschikbaarheid op het moment van boeking. Beperkte plaatsen.
Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus met mate.

Deze prijs omvat niet: de annulerings-/bagageverzekering: 3,80% van het totale bedrag
van de reis per persoon • het visum voor China.

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

CENTURY PARAGON

SCHIP COMFORT 5 ANKERS
VIP Restaurant

DE KAJUITEN
Gym

CENTURY PARAGON

VIP Restaurant

Gym

Bouwjaar

2013

Lengte

141 m

Breedte

19,80 m

Alle kajuiten hebben een eigen balkon,
airconditioning met individuele bediening, minikoelkast, TV, haardroger, kluis,
binnentelefoon.

DE DIENSTEN AAN BOORD
Het schip beschikt over twee restau-

200 kajuiten
rants, een loungebar, een bibliotheek,
CENTURY PARAGON
408 passagiers
een fitnessruimte, een zonnedek met

CENTURY PARAGON

Aantal
kajuiten

VIP Restaurant

ligstoelen, een zwembad, een bioscoop
en een spa.

Deluxe kajuit:
28 m2 met balkon
Executive suite:
38 m2 met balkon

Gym

CENTURY PARAGON

Presidentiële
suite

106 m2

Paviljoen

Chinees

VIP Restaurant

Gym

VIP Restaurant

Gym

KAJUIT
CENTURY
PARAGON

SALON / BAR

ZONNEDEK

Schepen die niet behoren tot de CroisiEurope-vloot.
Schipsplan, niet contractueel.

OBSERVATIEDEK

BRIDGEDEK

BOVENDEK

HOOFDDEK

VIP Restaurant

Gym

WANDELDEK

Deluxe kajuit 28 m2

Executive suite 38 m2

Junior suite 30 m2

Presidentiële suite 106 m2

PRAKTISCHE INFO
FORMALITEITEN
Voor Europese 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 - WISSELKOERS
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 ech-

ter aangeraden om niet te veel kleine bedragen af te
halen, een vast bedrag kan worden ingehouden op elke
transactie. Er kan geen geld gewisseld worden aan boord.

KLIMAAT

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.

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
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vereist een wandeling van 300 tot 500 m vanaf de busparkeerplaats.
•
S ommige dorpen worden tijdens een wandeling
bezocht.
• Excursies worden begeleid door een lokale Franstalige
gids en passagiers zijn uitgerust met audiogidsen voor
meer comfort tijdens bezoeken.

TIJDSVERSCHIL
+ 6u in de zomer / + 7u in de winter.
* Wisselkoers van januari 2019.

Deze cruisetocht wordt niet aanbevolen voor
PERSONEN MET EEN MOBILITEITSBEPERKING
of met loopproblemen. Veel bezoeken zijn
te voet.

Chili
Vertrek op de mythische route van de grote ontdekkingsreizigers, aan de rand van een
ruw gebied, met een ongerepte natuur en adembenemende landschappen. Deze reis
is een echte verkenning van de onmetelijke zuidelijke landen van het Zuid-Amerikaanse
continent, met woeste reliëfs, waar de natuur een echte staat van gratie kent.
Het schip vaart in het kielzog van de Chileense fjorden en passeert aan de voet
van met sneeuw bedekte bergen die hun ijswatervallen op de rotsachtige hellingen
laten vallen. Hier zijn de dieren heer en meester op zee en land en laten ze zich
guitig observeren door nieuwsgierige toeristen: zeeolifanten, magelhaenpinguïns ...
In Vuurland staan we oog in oog met het ‘einde van de wereld’. Ushuaia. Nog verder
naar het zuiden maakt de legendarische Kaap Hoorn zijn beloften waar: verwondering,
sereniteit en magie zijn op de afspraak.
Maak je klaar voor een ongerept landschap dat al eeuwenlang fascineert en ook nu
en in de toekomst nog heel wat generaties zal fascineren.
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DE PIA GLETSJER

IGUAZU

BRAZILIË
ARGENTINIË

URUGUAY
COLONIA

Buenos Aires

Punta del Este
Montevideo

CHILI

Hoogtepunten
DE ATLANTISCHE
OCEAAN

DE STRAAT
MAGELLAAN
Punta Arenas
De Ainsworth baai
De Tucker eilandjes
Ushuaia
De Pia gletsjer
Kaap Hoorn De Wulaia baai
HET BEAGLE
KANAAL

Sites beschermd door
werelderfgoed
van UNESCO

Cruise 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(1)
Ontmoeting met de
gaucho‘s van Patagonië
Ontscheping(1)
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
(1) Ontscheping als de weersomstandigheden
het toelaten.

CRUISE

BLZ. 54
Volg het 12-daagse circuit-cruise
programma: Buenos Aires
en de Chileense fjorden

UITBREIDING

BLZ. 56
Naprogramma van 6 dagen
in Uruguay en de Iguazu watervallen

DATUM, PRIJS, BLZ. 57
PRAKTISCHE INFO
SCHIP
53

BLZ.

57

CRUISE

12-DAAGSE / 9-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. 1W2

Buenos Aires en de Chileens
verkenningscruise in Vuurland
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 veel 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, één 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 “diner-tango”-avond. U ontdekt de
basis van deze dans ontstaan in Buenos Aires in de
19e 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 Braun-paleis.
Op weg naar een van de estancia's 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. Deze ZuidAmerikaanse vogelsoort is gemiddeld 75 cm groot,
zwemt met een snelheid van 20 km/u en kan tot 75 m
diep duiken. Diner en overnachting aan boord.

DAG 8 l PIA GLETSJER • GLETSJERLAAN

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 de majestueuze gletsjerlaan, een reeks
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

USHUAIA, HET BEAGLE KANAAL

Deze cruise doet je
HART SNELLER SLAAN

e Fjorden:
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.

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 10 l USHUAIA • BUENOS AIRES

DAG 11 l BUENOS AIRES • Brussel

O n t s c h e p i n g i n d e vo o r m 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

Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Brussel.

DAG 12 l Brussel
Aankomst in Brussel.

KAAP HOORN

Kaap Hoorn
Kaap Hoorn heeft altijd al betoverd, gefascineerd,
verleid, verwonderd. De eerste die de 425 meter
hoge kaap op slechts enkele meters afstand
wist rond te varen, was Sir Francis Drake in 1578.
In de 18e eeuw groeide deze kaap vervolgens
uit tot een belangrijke commerciële vaarroute
die twee grote oceanen met elkaar verbindt.
Ondanks de zeer moeilijke en onzekere
vaaromstandigheden, de mogelijke ijsbergen en
de ijzingwekkende golven blijven handelaars tot
in de 19e eeuw de confrontatie aangaan met de
kaap om katoen en graan naar de andere kant
van de wereld te voeren. Vandaag is de plek
eerder een felbegeerde trofee, een mythische
doorrit die alle grote kapiteins op een dag willen
doorkruisen.
En net zoals hen, kunt u deze zuidelijke regio
verkennen en een uniek moment beleven.
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UITBREIDING

Hoogtepunten
IGUAZU WATERVALLEN

6 -DAAGSE / 5-NACHTEN NAPROGRAMMA • REF. 1W7

Uruguay en
de Iguazu watervallen
DAG 11 l BUENOS AIRES • COLONIA
MONTEVIDEO (Uruguay)

Oversteek van de Rio de la Plata per schip, tot in
Colonia. Deze stad, die een woelige geschiedenis
heeft gekend met de Spaanse 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.

DAG 12 l MONTEVIDEO
PUNTA DEL ESTE

Vertrek naar Punta Del Este, bijgenaamd het “SaintTropez” 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.

DAG 13 l MONTEVIDEO • IGUAZU

Oversteek van de baai met een snel schip 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 14 l IGUAZU (Brazilië)

Bezoek aan de Iguazu water vallen 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: de Floriano
waterval. Lunch. Wandeling in het Vogelpark om
enkele van de 180 vogelsoorten te ontdekken:
toekans, uilen, kolibries, papegaaien, ara... Optioneel:
vlucht met een helikopter over de watervallen
(ongeveer 10 min, enkel te reserveren voor uw
vertrek). 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 in het hotel.

DAG 16 l IGUAZU • Brussel
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Brussel
(vlucht met tussenstop).
PUNTA DEL ESTE

DAG 17 l Brussel
Aankomst in Brussel in de ochtend.
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• De grote brullende watervallen
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

Prijs(1) ALL IN per persoon
toevoegen aan de tarieven van het
cruise-circuit (zie hiernaast)

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

2020

3 215 €
3 795 €
3 735 €
4 315 €
4 140 €
4 720 €
4 290 €
4 870 €

Optionele excursie (prijs per passagier)
Te reserveren bij uw inschrijving
Helikoptervlucht over de Iguazu
245 €
watervallen (10 min.)
Deze prijs omvat: de vlucht Buenos Aires/Iguazu •
de luchthaventaksen (90€/persoon - onder voorbehoud van wijzigingen) • het volpension • de dranken bij alle maaltijden (1 fles water of 1 glas wijn of 1
bier of 1 frisdrank + 1 thee of 1 koffie) • de in het programma vermelde bezoeken en excursies (behalve
optionele excursies) • de diensten van lokale Franstalige gidsen • het verblijf in het hotel van 1e categorie
in een tweepersoonskamer • de diensten van een
CroisiEurope begeleider vanaf 15 passagiers • de bijstands-/repatriëringsverzekering • de fooien.
Deze prijs omvat niet: de annulerings-/bagageverzekering: 3,80% van het totale bedrag van de reis per
persoon
Fooien: om het u gemakkelijker te maken tijdens uw
verblijf zijn de fooien voor alle lokale dienstverleners
inbegrepen met een bedrag van 50€/ persoon. Ze
worden door ons bepaald, rekening houdend met de
lokale gewoonten en gebruiken.
NB : de vlucht over de Iguazu-watervallen is gevoelig aan de lokale klimatologische omstandigheden
en stellen mogelijke eisen van helikopters. Om deze
redenen kan de excursie op elk moment worden
geannuleerd.
(1) Prijzen onder voorbehoud.
Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus met mate.

DATUM / PRIJS
Prijs(1) ALL IN per persoon
Seizoen 2020

18 maart

Kajuit B, tweepersoonskajuit

5 749 €
8 460 €
6 210 €
9 651€
6 300 €
9 886 €
6 480 €
10 362 €

Kajuit B voor individueel gebruik*
Kajuit A, tweepersoonskajuit
Kajuit A voor individueel gebruik*
Kajuit AA, tweepersoonskajuit
Kajuit AA voor individueel gebruik*
Kajuit AAA, tweepersoonskajuit
Kajuit AAA voor individueel gebruik*
* Tweepersoonskajuiten voor individueel gebruik, beperkt tot 4.
(1) Prijzen onder voorbehoud.

Deze prijs omvat: de vluchten vermeld in het programma • de luchthaventaksen (485 €/
persoon - 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 • de dranken bij alle maaltijden: 1 fles water + 1 glas
wijn of 1 bier of 1 frisdrank + 1 thee of 1 koffie • de in het programma vermelde bezoeken en
excursies • de diensten van lokale Franstalige gidsen en de CroisiEurope begeleidere • de
bijstands-/repatriëringsverzekering • de haventaksen • de fooien.
Deze prijs omvat niet: de annulerings-/bagageverzekering: 3,80% van het totale bedrag van
de reis per persoon.
Fooien: om het u gemakkelijker te maken tijdens uw verblijf zijn de fooien voor alle lokale
dienstverleners van 60 €/persoon. Ze worden door ons bepaald, rekening houdend met de
lokale gewoonten en gebruiken.
Toeslag internationale vluchten in business class: raadpleeg ons.
Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus 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.

MV STELLA (of gelijkaardig) SCHIP 4 ANKERS
STELLA AUSTRALIS

DARWIN

DE KAJUITEN

Bouwjaar

2010

Lengte

89 m

Breedte

14,60 m

Aantal
kajuiten

100 kajuiten en
210 passagiers

CAP HORN

STELLA AUSTRALIS
STELLA AUSTRALIS
DARWIN

SKY LOUNGE

DARWIN
TERRE DE FEU

Diensten

CAP HORN
CAP HORN

SKY LOUNGE
SKY LOUNGE

STELLA AUSTRALIS
STELLA AUSTRALIS

KAJUIT

RESTAURANT

RECREATIE AAN BOORD
YAMANA
LOUNGE

DARWIN SALON
DARWIN SALON

1 restaurant,
1 bibliotheek, 2 lounges
en 1 observatieruimte,
1 winkeltje
Een arts is aanwezig
aan boord.MAGELLAN
Een satelliettelefoon
is beschikbaar.

De kajuiten
zijn ruim (16 m2, en 20,5 m2
DARWIN SALON
voor de bovenste kajuiten) en zeer
lichtrijk met 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 satelliet-telefoon beschikbaar.
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.

DARWIN

Schepen die niet behoren tot de CroisiEurope-vloot.
Schipsplan, niet contractueel.

TERRE DE FEU

DARWIN

VUURLAND DEK

DARWIN DEK

PATAGONIË DEK

TERRE DE FEU

PATAGONIE

YAMANA
YAMANA
LOUNGE
LOUNGE

DARWIN SALON
DARWIN SALON

KAAP HOORN DEK

MAGELLAAN DEK

CAP HORN

MAGELLAN

CAP HORN

MAGELLAN

SKY LOUNGE
SKY LOUNGE

TERRE DE FEU

PATAGONIE

TERRE DE FEU

PATAGONIE

RESTAURANT
PATAGONIË

Kajuit AAA 2 lage bedden 16 m2

Kajuit AAA sup. 1 tweepersoonsbed 20,5 m2

Kajuit AA 2 lage bedden 16 m2

Kajuit AA sup. 1 tweepersoonsbed 20,5 m2

Kajuit A 2 lage bedden of
1 tweepersoonsbed 16 m2

Kajuit B sup. 2 lage bedden 20,5 m2

FORMALITEITEN

YAMANA
YAMANA
LOUNGE
LOUNGE

PRAKTISCHE INFO
Voor de Belgische burgers: paspoort dat 6 maanden gelMAGELLAN
dig
is na de datum van aankomst ter plaatse.
MAGELLAN
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
PATAGONIE
zal
zijn.
PATAGONIE

GEZONDHEID
RESTAURANT

PATAGONIË
RESTAURANT
Herhaling
van de vaccinatie tegen difterie-tetanus-poPATAGONIË
liomyelitis
(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 wordt ook aanbevolen om een muggenwerend middel
mee te nemen.

MUNTEENHEID - WISSELKOERS
Argentinië: 1€ = 40 ARS* (Argentijnse peso - de wissel-koers
is echter zeer wisselvallig)
Chili: 1€ = 750 CLP* (Chileense peso)
Uruguay: 1€ = 35 UYU* (Uruguayaanse peso)
Brazilië: 1€ = 4 BRL* (lokaal symbool real: R$))
Lokaal symbool: “$” (niet te verwarren met de afkorting
“US$” voor de Amerikaanse dollar).
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,

RESTAURANT
PATAGONIË
RESTAURANT
PATAGONIË

American Express, Diners), Amerikaanse dollars, euro’s,
Chileense peso‘s en Argentijnse peso’s. Er kan geen geld
gewisseld worden aan boord.

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.
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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
noodt 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
• Tijdens de cruise worden de ontschepingen gedaan met
behulp van zodiacs. Sommige excursies worden
uitsluitend met deze boten gemaakt, maar ook in de vorm
van voettochten met verschillende moeilijkheidsgraden
(de moeilijkheidsniveaus worden aan boord bepaald).
• Excursies worden begeleid door een lokale Franstalige
gids en passagiers zijn uitgerust met audiogidsen voor
meer comfort tijdens bezoeken.
* Wisselkoers van januari 2019.

Deze cruisetocht is niet aangeraden voor
PERSONEN MET EEN MOBILITEITSBEPERKING
Wij informeren u dat het schip niet over een
lift beschikt. Een goede fysieke conditie is
noodzakelijk.
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