DROOMWERELD VAN

CRUISES

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

Animaties aan boord
Audiofoons(2) tijdens onze excursies
Wi-Fi is gratis beschikbaar(3) op de hele
CroisiEurope-vloot

FAMILIE CRUISE in juli en augustus
• Gratis cruise tem 16 jaar op de Douro, de Guadalquivir
en de Rijn, 30% korting voor Italië, het Bianco-kanaal
(uitgezonderd vluchten, taksen, excursies en transfer op lijnvlucht)

• Mini en Junior club aan boord van 4 tot 12 jaar
• Single toeslag aangeboden
Excursiepakket
WANDEL CRUISE

Sommige van onze cruises worden aangeboden
met wandelingen
CU
Kleinere kajuit met identieke comfort
Kajuit en uitrusting(4)

(1) Behalve bij tegenstelling in het programma van de cruise, in de rubriek “deze prijs omvat niet” - enkel op de vloot CroisiEurope (exclusief verre bestemmingen).
(2) Behalve cruises op de kanalen van Frankrijk.
(3) T
 enzij anders vermeld in het programma of in het verblijfspakket aan boord.
(4) Binnen de limiet van beschikbare plaatsen.

EDITORIAL
Beste klanten,
Het jaar 2021 zal het 45-jarig bestaan van ons bedrijf markeren; een lange weg is afgelegd
met bestemmingen waar wij de pioniers zijn geweest: op de Elbe en de Loire met
onze raderboten, op de Po in Italië, op de Gironde en buiten Europa op de Mekong en
in Zuidelijk Afrika! Onze vloot telt nu 55 boten en heeft zojuist LA BELLE DES OCÉANS
verwelkomd, dat zich bij LA BELLE DE L’ADRIATIQUE heeft aangesloten om ons aanbod
aan zee cruises uit te breiden.
Na een buitengewoon jaar 2020, hebben wij ervoor gekozen om de manier waarop
wij communiceren te heroverwegen en ons cruise-aanbod op een meer duurzame
manier te presenteren ten opzichte van het milieu. Daarom kozen wij ervoor om een
geconsolideerde versie van onze brochure te publiceren waarvan u de volledige versie
op onze website kunt vinden.
Wat betreft nieuwigheden, hebben wij het plezier u de volgende bestemmingen aan te
bieden:
•E
 en cruise in de Middelandse Zee met een Rondreis door Corsica en een cruise
in de Atlantische Oceaan naar de Canarische Eilanden,
•2
 nieuwe routes op de Elbe: tussen Berlijn en Hamburg enerzijds en een exclusieve
cruise op de Elbe en de Moldau anderzijds,
•E
 en geweldige muzikale cruise langs de Rijn tussen Basel en Amsterdam,
onder leiding van Alain Duault en met de participatie van Patrick Poivre d’Arvor,
• Cruise op de Ganges: ontdek het mystieke, mysterieuze en authentieke India,
• Egypte en zijn verborgen schatten, een onvergetelijke cruise op de Nijl, tweeduizend
jaar geschiedenis van Luxor tot Aswan.
Tot heel binnenkort aan boord!
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KERST EN NIEUWJAAR

•Nederlandse en Belgische
kanalen
• De romantische Rijn
• De Elbe, de wilde Moldau
en de Baltische Zee

• De mooie Blauwe Donau
• De Donau en de IJzeren Poort
• De Tisza, de Sava en het
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• De Donau naar de Zwarte Zee

• Wandelingen
• Wijn en Gastronomie
• Cultuur, tradities en feesten
• Muziek, Weekends...

• Kerstmarkt
• Kerst per cruise
• Nieuwjaar per cruise
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De wereldwijde
riviercruises
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ONAFHANKELIJK FRANS
FAMILIEBEDRIJF

INNOVATIE EN RESPECT STAAN
CENTRAAL IN DE ONDERNEMING

PASSIE VOOR UITMUNTENDHEID
EN VALORISATIE VAN TALENTEN

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

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

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

Waarom CroisiEurope ?
DE CROISIEUROPE-ERVARING, EUROPEES
LEIDER OP HET GEBIED VAN RIVIERCRUISES
Door te kiezen voor de grootste en meest ervaren riviermaatschappij van Europa, kiest u voor de
zekerheid van een geslaagde reis en een kwaliteitsservice.
• Een familiebedrijf met meer dan 45 jaar ervaring.
• Een vloot van 55 schepen aanwezig op 39 rivieren wereldwijd en door 37 landen.
• Schepen op mensenmaat voor een gepersonaliseerde service.
• Een waaier aan bestemmingen op wereldniveau.
• Spitstechnologie om exclusief op bepaalde rivieren te varen
en aan te meren in het centrum van steden.
• Complete programma‘s met één tussenstop per dag.
• Zorgvuldig geselecteerde excursies zo dicht mogelijk bij de culturen
en tradities van de wereld..

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

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

Het “KLASSIEKE” pakket

HET GROOTSTE AANBOD VAN EXCLUSIEVE
CRUISES EN BESTEMMINGEN
• Met cruises van 3 tot 16 dagen of meer.
• Schepen op alle rivieren en kanalen van Frankrijk, op de grootste rivieren van Europa, maar ook
in Zuidelijk Afrika, Azië, Rusland, India en Egypte, en niet te vergeten de maritieme cruises.
• De Loire en de Elbe aan boord van onze raderboten - alleen bij CroisiEurope!

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

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

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

RESPECT VOOR HET MILIEU
Onze onderneming ziet de natuur als haar belangrijkste bondgenoot en is daarom sinds lang milieubewust. Als pioniers op
dit vlak, leidt onze toewijding aan de bescherming van de natuur ons steeds naar nieuwe vragen en reflectie om projecten te
ontwikkelen met een ecologisch doel.
• Installatie van waterbesparingsvoorzieningen
op al onze schepen.
• Installatie op al onze boten van
afvoersystemen voor afvalwater.
• Installatie van een afvalwatercollector
in de rivierhaven van CroisiEurope.

•S
 chepen uitgerust met elektriciteitsinstallaties
met een laag energieverbruik.
•V
 ermindering van geluid en vervuiling
met onze boten die zijn aangedreven door
elektrische aansluitpunten.
• In Parijs excursies met elektrische bussen.

• Klanten bewust maken van
het ecologische aspect
van de vervanging van
badhanddoeken.
• Samenwerking met
Imprim’Vert, een organisatie
die de ecologische
drukcriteria hanteert.

• In samenwerking met AS Energy hebben
wij onze schepen uitgerust met GTL (gas-toliquid) brandstof(1).
• De motoren van onze schepen voldoen aan de
strengste en recentste Europese normen op
het gebied van de bestrijding van vervuiling.
• Berperking van het brandstofverbruik
tijdens het varen.
• De ventilatie van onze machinekamers is geïsoleerd, wat de akoestische vervuiling beperkt.

•A
 fval wordt gesorteerd en gecomprimeerd
aan boord alvorens te worden gerecycleerd.
•A
 fvalolie wordt opgevangen en
getransformeerd door specialisten.
•S
 choonmaakproducten zijn biologisch
afbreekbaar en milieuvriendelijk.
•H
 et gebruik van buitenverf zonder
vervuilende componenten.

•O
 ns bedrijf is lid van het
Comité des Armateurs Fluviaux.
• In 2018 aansluiting van ons
bedrijf bij het CLES-initiatief.

U vindt de details op

www.croisieurope.be

(1) Deze energietransitie is ingezet op de Seine en zal binnenkort volgen op andere rivieren.
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Het leven aan boord
BEKWAME EN
DOELTREFFENDE
BEMANNINGEN
Op onze 55 boten die langs de mooiste rivieren
van Europa varen, zorgen elke dag meer dan 1450
manschappen voor een goed verloop van onze
cruises.
Kapiteins, boordcommissarissen, animatrices,
keuken- en zaalpersoneel geven het beste van
zichzelf om een kwaliteitsservice te leveren. Zij
worden regelmatig bijgeschoold.

RESTAURANT (MS RENOIR)

EEN EXCLUSIEVE
TAFEL

CATERING AAN BOORD
Uw dag begint met een uitgebreid en gevarieerd ontbijtbuffet. De lunch en het diner bestaan uit een
volledig menu bedacht door onze chef-koks. Lokale specialiteiten worden ruim toebedeeld en worden
de dag zelf bereid op basis van verse producten. Onze wijnen worden zorgvuldig geselecteerd om
elke maaltijd te vergezellen.

KAJUITEN

KAJUIT (MS AMALIA RODRIGUES)

Installeer u in uw kajuit en geniet
van uw cruise: een verzorgde
inrichting, een warme sfeer,
kwaliteitsbeddengoed...

De chef van de chef-koks, Alain Bohn, beheert
eigenmachtig zijn tafels en zijn eigen menu’s,
volgens de traditie van de Franse keuken.
Op vaste tijdstippen heeft CroisiEurope
afspraak met beroemde chef-koks zoals
Marc Haeberlin of het huis Paul Bocuse om
gastronomische cruises van hoge
kwaliteit te organiseren.

De toon is gezet om te kunnen
genieten van de landschappen die
veranderen met de cruise zonder
dat u uw koffer hoeft in- en uit te
pakken op elke tussenstop!

Sinds 2013, behoort Alain
Bohn tot de verenigingen van
“Master koks van Frankrijk” en
van de “Chaîne des Rôtisseurs”.

MOMENTEN VAN ONTSPANNING
IN DE LOUNGE BAR OF OP HET ZONNEDEK
Tijd doorbrengen met uw gezin,
uw vrienden terugzien of er nieuwe
maken tijdens de animatie aan
boord: onze lounge bars zijn de
ideale plek om te ontspannen.
Het zonnedek van elk schip biedt
een uitzonderlijk panoramisch
uitzicht op de schoonheid van de
omliggende landschappen tijdens
de hele cruise.
SALON / BAR (MS VICTOR HUGO)

ALAIN BOHN
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De vloot van CroisiEurope

ONZE CATEGORIEËN 4 ANKERS EN 5 ANKERS CROISIEUROPE
Onze vloot is uitgerust met de nieuwste technologieën, ingericht
rekening houdend met de laatste ontwikkelingen op het gebied
van comfort en heeft een verzorgd ontwerp en functionele
kajuiten.

geven aan de kajuiten en aan de leefruimten voor alle passagiers.
Al onze schepen bieden gratis wifi aan boord aan(1); de kwaliteit
van de diensten evenals de aangeboden gastronomie zijn
identiek voor de 2 categorieën.

Gecertificeerde
boten
Veritas Bureau(2)

Onze schepen onthalen 16 tot 180 passagiers aan boord, de
vloot met 5 ankers biedt extra comfort door meer ruimte te
(1) Tenzij anders vermeld in het programma of in het verblijfspakket aan boord.
(2) Behalve de schepen in Rusland, Myanmar, China, India, Egypte en de RV Indochine in Cambodja/Vietnam.

ZEE CRUISES IN EUROPA
Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Kajuit voor
mindervaliden

Gebouwd in /
Gerenoveerd in

MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE

5 ANKERS

4-dek schip - Bovendek met frans balkon

110 m

99

2007 / 2017

MV LA BELLE DES OCÉANS

5 ANKERS

7-dek schip - Prive-balkons dek 6

103 m

65

1990 / 2014

RIVIER CRUISES IN EUROPA
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GUADALQUIVIR

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Kajuit voor
mindervaliden

Gebouwd in /
Gerenoveerd in

MS LA BELLE DE CADIX

5 ANKERS

3-dek schip
Bovendek met frans balkon - Benedendek met patrijspoort

110 m

88

DOURO

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Kajuit voor
mindervaliden

MS FERNAO DE MAGALHAES

4 ANKERS

3-dek schip - Bovendek met frans balkon

75 m

71

-

2003 / 2015

MS INFANTE D. HENRIQUE

4 ANKERS

3-dek schip - Bovendek met frans balkon

75 m

71

-

2003 / 2014

MS VASCO DE GAMA

4 ANKERS

3-dek schip - Bovendek met frans balkon

75 m

71

-

2002 / 2014

MS AMALIA RODRIGUES

5 ANKERS

3-dek schip - Boven en tussendek met frans balkon

80 m

66

2019

MS GIL EANES

5 ANKERS

3-dek schip - Boven en tussendek met frans balkon

80 m

66

2015

MS MIGUEL TORGA

5 ANKERS

3-dek schip - Boven en tussendek met frans balkon

80 m

66

2017

PÔ

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Kajuit voor
mindervaliden

Gebouwd in /
Gerenoveerd in

MS MICHELANGELO

4 ANKERS

2-dek schip

110 m

78

-

2000 / 2017

LOIRE

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Kajuit voor
mindervaliden

Gebouwd in /
Gerenoveerd in

MS LOIRE PRINCESSE

5 ANKERS

Raderboot - 2-dek
Bovendek met privé balkon

80 m

48

GIRONDE

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

MS CYRANO DE BERGERAC

5 ANKERS

3-dek schip - Bovendek met frans balkon

110 m

87

RHÔNE

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Kajuit voor
mindervaliden

Gebouwd in /
Gerenoveerd in

MS MISTRAL

4 ANKERS

2-dek schip

110 m

78

-

1999 / 2007

MS RHÔNE PRINCESS

4 ANKERS

2-dek schip

110 m

69

-

MS CAMARGUE

5 ANKERS

2-dek schip - Bovendek met frans balkon

110 m

54

1995 / 2015

MS VAN GOGH

5 ANKERS

2-dek schip

110 m

54

1999 / 2018

2005 / 2016
Gebouwd in /
Gerenoveerd in

2015
Kajuit voor
mindervaliden

Gebouwd in /
Gerenoveerd in
2013

2001 / 2011

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

SEINE

Categorie

Beschrijving

Lengte

MS BOTTICELLI

4 ANKERS

2-dek schip - Bovendek met frans balkon

110 m

75

MS SEINE PRINCESS

4 ANKERS

2-dek schip

110 m

67

MS RENOIR

5 ANKERS

2-dek schip - Bovendek met frans balkon

110 m

54

Kajuit voor
mindervaliden

Gebouwd in /
Gerenoveerd in
2004 / 2016

-

2002 / 2017
1999 / 2018

CRUISES OP DE KANALEN VAN FRANKRIJK
Capaciteit
Kajuit voor
Bestemming (dubbele kajuiten) mindervaliden Gebouwd in

MS ANNE-MARIE
MS DANIÈLE

Capaciteit
Kajuit voor
Bestemming (dubbele kajuiten) mindervaliden Gebouwd in

Provence

11

2014

MS JEANINE

Bourgondië

12

2016

MS MADELEINE

2016

Champagne /
MS RAYMONDE
Elzas

MS DÉBORAH

Loire

11

-

Bourgondië

11

2012

Elzas

11

2014

11

2014

RIJN EN DONAU

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Kajuit voor
mindervaliden

Gebouwd in /
Gerenoveerd in

MS BEETHOVEN

4 ANKERS

3-dek schip - Bovendek met frans balkon

110 m

90

2004 / 2010

MS EUROPE

4 ANKERS

3-dek schip - Bovendek met frans balkon

110 m

90

2006 / 2016

MS FRANCE

4 ANKERS

2-dek schip

110 m

78

2001 / 2016

MS LA BOHÈME

4 ANKERS

2-dek schip

110 m

80

-

1995 / 2011

MS LÉONARD DE VINCI

4 ANKERS

2-dek schip

105 m

72

-

2003 / 2011

MS MODIGLIANI

4 ANKERS

2-dek schip

110 m

78

MS MONA LISA

4 ANKERS

2-dek schip

82 m

47

-

2000

MS MONET

4 ANKERS

2-dek schip

110 m

78

-

1999 / 2007

MS VICTOR HUGO

4 ANKERS

2-dek schip

82 m

45

2000 / 2019

MS DOUCE FRANCE

5 ANKERS

2-dek schip - Bovendek met frans balkon

110 m

55

1997 / 2017

MS GÉRARD SCHMITTER

5 ANKERS

3-dek schip - Bovendek met frans balkon

110 m

87

2012

MS LAFAYETTE

5 ANKERS

2-dek schip - Bovendek met frans balkon

90 m

43

1992 / 2014

MS SYMPHONIE

5 ANKERS

2-dek schip - Bovendek met frans balkon

110 m

55

1997 / 2017

MS VIVALDI

5 ANKERS

3-dek schip - Bovendek met frans balkon

110 m

88

2009

ELBE

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

MS ELBE PRINCESSE

5 ANKERS

2-dek schip - Bovendek met frans balkon

95 m

40

2016

MS ELBE PRINCESSE II

5 ANKERS

2-dek schip - Bovendek met frans balkon

102 m

42

2018

2001 / 2011

Kajuit voor
mindervaliden

Gebouwd in /
Gerenoveerd in

RIVIERCRUISES OVER DE WERELD
ZUIDELIJK AFRIKA

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Gebouwd in /
Gerenoveerd in

RV AFRICAN DREAM

5 ANKERS

2-dek schip - Kajuiten met frans balkon

33 m

8

2018

RV ZIMBABWEAN DREAM

5 ANKERS

2-dek schip - Kajuiten met frans balkon

33 m

8

2020

CAMBODJA/VIETNAM

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Gebouwd in /
Gerenoveerd in

RV INDOCHINE

4 ANKERS

3-dek schip

51 m

24

2008

RV INDOCHINE II

5 ANKERS

3-dek schip - Balkon op elk dek

65 m

31

2017

WOLGA

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Gebouwd in /
Gerenoveerd in

(3)

CHICHERIN (of gelijkaardig)

3 ANKERS

4-dek schip

129 m

147

1984 / 2012

KRONSTADT (of gelijkaardig)

4 ANKERS

4-dek schip

125 m

116

1979 / 2018

BIRMA

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Gebouwd in /
Gerenoveerd in

RV PANDAW II (of gelijkaardig)

4 ANKERS

2-dek schip

60 m

23

2002

CHINA

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Gebouwd in /
Gerenoveerd in

LEGEND (of gelijkaardig)

5 ANKERS

6-dek schip - Balkon op elk dek

141 m

204

2013

INDIA

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Gebouwd in /
Gerenoveerd in

GANGES VOYAGER (of gelijkaardig)

5 ANKERS

3-dek schip - Kajuiten met frans balkon

56 m

28

2014

EGYPTE

Categorie

Beschrijving

Lengte

Capaciteit
(dubbele kajuiten)

Gebouwd in /
Gerenoveerd in

5 ANKERS

3-dek schip - Kajuiten met frans balkon

72 m

50

1998 / 2018

(3)

(3)

(3)

(3)

STEIGENBERGER ROYALE

(of gelijkaardig)

(3) Boten die niet behoren tot de CroisiEurope-vloot.
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Nieuw in 2021
UNIEKE REISWEGEN
aan boord van “LA BELLE DES OCÉANS”

BLOEDDORSTIGE EILANDEN

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Cruise naar de Canarische Eilanden

Rondreis door Corsica

De zachte streling van een eeuwige lente

Het eiland van de schoonheid onthult zijn schatten

(REF. TLZ / TLZ_PP / LZT / LZT_PP)

(REF. NAO / NAO_PP)

Bekend sinds de oudheid onder de naam van de Hesperiden eilanden, de
Canarische Eilanden werden beschouwd als de hemel op aarde. Hun verovering
duurde bijna een eeuw, waarna ze definitief Spaanse provincies werden.

Van de wallen van de citadel tot het wonderlijk schouwspel van de kreken,
tussen diepblauw en wilde heuvels, neemt deze cruise de reiziger mee naar
natuurlijke schatten. Bonifacio, Porto Vecchio, Bastia, Ile Rousse: Corsica toont
zijn ongerepte schoonheid, eeuwenoude rotsen en fijne zand stranden, vurige
natuur met zijn kronkelende paden en zijn sterrennacht. Het lijkt alsof de klok
heeft stilgestaan op dit mysterieus mooi eiland.

Als een kleine reeks vulkanische eilanden in de Atlantische Oceaan en
nabijgelegen Sahara, biedt de archipel, een biosfeerreservaat, landschappen
gevuld met contrast. Een route die stranden combineert zwart zand, weelderige
bossen, steile kliffen, grillige baaien, golven van duinen, charmante koloniale
steden en spannende steden...
Ontdekkingen en geneugten in het hart van 6 eilanden van de archipel:
• De nationale parken Teide, Garajonay en Timanfaya
• Rondleiding over de eilanden Gran Canaria, La Gomera en El Hierro
• Voorouderlijke ambachten op het eiland La Palma
• Het leven van de eilandbewoners in het El Hierro ecomuseum
• De werken van César Manrique op Lanzarote
• Canarische wijn- en kaasproeverijen
• Typisch ontbijt tijdens excursies
• Conferenties aan boord

Ontdek Corsica:
•D
 e emblematische steden van het eiland: Calvi, Bonifacio en Porto Vecchio
• Ajaccio en de Bloeddorstige Eilanden, in de voetsporen van Napoleon
• De paradijselijke landschappen van de kreken van Piana
• Het achterland met de oude schilderachtige dorpen van Balagne
• De Corsicaanse Kaap
• De wilde natuur via het maquis en het natuurreservaat van de Lavezzieilanden
• Het oude Nice en de Promenade des Anglais
Een hoogwaardige gastronomie, kleurrijk en smaakvol:
• Degustatie van streekproducten
• Corsicaanse avond aan boord
• Diner met “Corsicaanse gezangen en gitaarspel” in een traditionele
herberg
• Conferenties aan boord

VOOR HET EINDE VAN HET JAAR
Kerstmarkten
• De magische sfeer van de kerstmarkten langs de Rijn
(REF. SKC_PP / CKS_PP)

Een prachtige cruise langs de Rijn die cultuur en magie van advent
combineert. Ontdek Straatsburg, de onbetwiste hoofdstad van Kerstmis.
Betreed de magische wereld van Elzasser tradities in Colmar en Riquewihr.
Ook op het programma Heidelberg en zijn kerstmarkt die behoort tot
één van de mooiste in Duitsland, Rüdesheim, waar de zachte melodieën
voortklinken in het Museum van Mechanische Muziekinstrumenten en
zijn internationale kerstmarkt, en Koblez en fort Ehrenbreitstein.

• De kerstmarkten in de vallei van de Neckar
en Rothenburg-ob-der-Tauber, de parel van Beieren
(REF. MNT_PP)

Romantische vaartocht over de Neckar langs middeleeuwse steden,
kastelen en betoverende landschappen. Passage door Heidelberg,
universiteitsstad en symbool van de Duitse romantiek, maar ook Eberbach,
prachtige middeleeuwse stad, Rothenburg-ob-der-Tauber en zijn kerstmarkt,
rechtstreeks uit een wintersprookje en tot slot Spiers, oude keizerlijke stad
met zijn kathedraal.
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De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

HEIDELBERG

NIEUW
ZEE CRUISES

HERZIENE REISROUTES
Zee cruises

ZUID-EUROPA

• Cypru en het Heilige Land
Op de kruising van de Byzantijnse en christelijke beschavingen
(REF. LIR / LIR_PP)

Een aangeboden dagexcursie naar Jeruzalem, één van de meest heilige
steden ter wereld en naar Bethlehem, de stad van David. Vervolgens ook
een nieuwe excursie naar de archeologische site Massada, door UNESCO
op de Werelderfgoedlijst geplaatst, gevolgd door een ontspannen middag
aan de Dode Zee, rijk aan mineralen.

(REF. DCA_RAN / DCA_RANPP)

Een originele reisroute om te genieten van weelderige landschappen door
vier landen gelegen aan de Adriatische Zee.

MASSADA

FRANKRIJK

• Nieuwe wandelcruise in de Balkan:
Kroatië, Griekenland, Albanië en Montenegro

• Praag, Dresden en de kastelen van Bohemen,
een unieke cruise op de Elbe en de wilde Moldaue (REF. PGP_PP)

Cruise in Aquitaine van Bordeaux naar Royan
• Het estuarium van de Gironde, de Garonne en de Dordogne
(REF. BYA_PP)

Deze prachtige reisweg tussen land en zee voert u mee naar het hart van
het zuidwesten van Frankrijk, bekend voor zijn idyllische landschappen,
beroemde wijnen, historische monumenten en emblematische plaatsen.
Van Bordeaux tot Royan, ontdekt u de Médoc Grands Crus-route, Royan de
charmante badplaats van de jaren 50, Rochefort en de Corderie Royale, de
zeestad La Rochelle maar ook het bekken van Arcachon en zijn onmisbare
Dune du Pilat.

Ontdek tijdens een exclusieve reisweg de verborgen parels van Bohemen.
Laat u verleiden door de vaartocht en door onze excursies op plekken waar
de natuur al haar charmes onthult, de wilde Moldau en het zandsteengebied
van de Elbe, het Elbsandsteingebirge. Bezoek de authentieke en uiterst
charmevolle steden Praag en Dresden, met hun rijke culturele en architecturale
verleden. De kastelen van Bohemen symboliseren de adel en de aristocratie.
Ze behoren tot de illustere Lobkowicz- en Schwarzenberg-geslachten en
herbergen onvermoede kunstwerken.

THEMA CRUISES
Eregasten: Patrick Poivre d´Arvor en Alain Duault
The Great Music Cruise, van Bazel naar Amsterdam (REF. BCD_MUSPP)

Wandelcruise
4 rivieren

CroisiEurope verandert van versnelling voor zijn muzikale cruises: na vijftien
jaar drie jaarlijkse muziekbijeenkomsten te hebben aangeboden, zullen wij u er
slechts één, maar een uitzonderlijke, elk jaar aanbieden. Aan boord van onze
meest recente schepen met steeds beter comfort, en met een route die elk
jaar zorgvuldig is ontworpen en vernieuwd, zullen wij een thema ontwikkelen
met een groep artiesten van hoog niveau en, als nieuwigheid, zal een eregast
een contrapunt vormen voor de muziek.

• Van Luxemburg tot de valleien van
de Moezel, de Saar, de romantische
Rijn en de Neckar

CENTRAAL-EUROPA

LA ROCHELLE

THEMA-CRUISES

Ontdek de Hanzesteden (REF. BHL_PP / HLB_PP)

Tijdens een reis door de tijd tussen Berlijn en Hamburg ontdekt u de
Hanzesteden. Ontdek de charme van de twee grootste Duitse steden,
inclusief hun culturele rijkdom en typische Elbe-architectuur.
Ontdek Berlijn,de iconische hoofdstad, Potsdam en het park Sanssouci
maar ook de Hanzesteden: Maagdenburg, Lüneburg, Hamburg en Lübeck.
We varen door de scheepslift van Scharnebeck, een van de hoogste van
Europa, en we brengen een bezoek aan Autostadt Wolfsburg.

WERELDRIVIEREN

• Van Berlijn naar Hamburg

NOORD-EUROPA

De Elbe

ALAIN
DUAULT

Zo ontvangen wij voor de eerste grote VIP-muzikale cruise vijf briljante instrumentalisten aan boord die het
beste bieden van de grote Duitse romantische componisten (Beethoven, Schumann, Weber, Mendelssohn,
Brahms), in verband met de route langs de Romantische Rijn. Als contrapunt verwelkomen we Patrick
Poivre d’Arvor, sterjournalist maar ook schrijver en gepassioneerd door romantiek (hij had de Romantische
Academie opgericht aan het eind van de jaren 70): hij zal enkele van de grote gedichten van romantiek
lezen, door ze in dialoog te laten gaan met de muzikanten, vertelt hij ons over zichzelf, zijn opvatting van
romantiek en, als ‘première’, laat hij Schumann spreken door een ongekend ‘interview’ met de componist...
Fascinerende, muzikale en intellectuele ontmoetingen: deze geweldige VIP muzikale cruise van CroisiEurope,
waarvan de artistieke leiding is toevertrouwd aan Alain Duault, begint op het hoogste niveau.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

BIJLAGEN

PATRICK
POIVRE D’ARVOR

KERST
EN NIEUWJAAR

(REF. RSB_RAN / RSB_RANPP)

Vaar langs 4 rivieren van Remich tot Straatsburg
en ontdek er de schoonheid van het romantische
Rijndal, de Neckar, de Moezel en de Saar die u hun
culturele en historische schatten zullen onthullen.
Bewonder de idyllische landschappen die dit
panorama biedt en bezoek symbolische steden
zoals Heidelberg, Trier en Luxemburg. Elk van
deze steden zal u zijn verhaal vertellen over
tradities, kunst en wijnbouw.
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CANARISCHE
EILANDEN
CORSICA

BLZ.

16

BLZ.

17

BLZ.

18

NOUVEAUTÉS
CROISIÈRES
MARITIMES

ZEE CRUISES

KROATIË EN
MONTENEGRO
KROATIË,
GRIEKENLAND,
ALBANIË EN
MONTENEGRO
CYPRUS EN
HET HEILIGE LAND
BLZ.
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14
SANTA CRUZ DE TENERIFE

NIEUW

ONZE ZEESCHEPEN

ZEE CRUISES

Canarische Eilanden en Corsica Cruises
5 ANKERS

MV La Belle des Océans

SALON / BAR

NOORD-EUROPA

FRANKRIJK

MV LA BELLE DES OCÉANS

ZUID-EUROPA

NIEUW

ZWEMBAD

CENTRAAL-EUROPA

SUITE RIVIERA

THEMA-CRUISES

Cruises in Kroatië, Montenegro, Griekenland, Albanië,
Cyprus en het Heilige Land
5 ANKERS

SALON / BAR

BIJLAGEN

KERST
EN NIEUWJAAR

MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE

WERELDRIVIEREN

MV La Belle de l’Adriatique

RESTAURANT

KAJUIT
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LANZAROTE, NATIONAAL PARK TIMANFAYA

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. TLZ / TLZ_PP / LZT(5) / LZT_PP(5) NIEUW VOOR 2020 / 2021

Cruise langs de Canarische Eilanden
De zachte streling van een eeuwige lente

SANTA CRUZ DE TENERIFE (Tenerife) • PUERTO DE LA ESTACA (El Hierro)
SANTA CRUZ DE LA PALMA (La Palma) • SAN SEBASTIAN (La Gomera)
LAS PALMAS (Gran Canaria) • ARRECIFE (Lanzarote)

CANARISCHE
EILANDEN

LANZAROTE
ARRECIFE

LA
PALMA
SANTA CRUZ
DE LA PALMA

Garajonay

TENERIFE
SANTA CRUZ
DE TENERIFE

El Teide

LAS
PALMAS

SAN SEBASTIAN

EL
LA
H I E R R O PUERTO

GRAN
CANARIA

GOMERA

DE LA ESTACA

Een geweldige reisroute die u 6 eilanden van de archipel laat ontdekken terwijl u profiteert
van een bijzonder mild klimaat in dit seizoen van het jaar. Tijdens uw cruise ontdekt u de
sterke contrasten die elk eiland van de archipel uniek maakt:
- In het park van Timanfaya, “Vuurbergen”, maakt een indrukwekkende lavazee dit landschap
maanachtig
- Op Tenerife en Gran Canaria brengen de bloementuinen reizigers naar een frisse en geurige
dimensie
- Op La Gomera en La Palma geeft de weelderige vegetatie de indruk van een tropische jungle
en een oase van rust
- Op Lanzarote en El Hierro geven de steile en imposante kliffen die uit de zee oprijzen, een
spectaculaire uitstraling

Hoogtepunten
• De Canarische eilanden:
een rijke biosfeer
• Conferenties aan boord

Een overheerlijk avontuur(1):
• Degustatie van Canarische wijnen en kazen
• Lunch met lokale gerechten tijdens de excursies

Cruise langs de 6 Canarische
eilanden(1):
• De nationale parken van Teide,
Garajonay en Timanfaya
• Tocht door Gran Canaria, La Gomera
en El Hierro
• De traditionele ambachten
van La Palma
• Het leven van de eilandbewoners
in het ecomuseum El Hierro
• De kunst van César Manrique
op Lanzarote

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • de vlucht(2)
Parijs / Tenerife en Lanzarote / Parijs • de luchthaventaksen(2) (69 € - tarief 2020) • de transfer(2)
luchthaven / haven / luchthaven.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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ATLANTISCHE
OCEAAN

OC

Prijs ALL IN per persoon(4) vanaf
Vertrekken 2020 / 2021

5 ANKERS
Met vlucht Haven/
vanuit
haven (3)
Parijs (2)

Oktober 2020: 24 (5), 31
November 2020: 7(5), 14,
21(5), 28
December 2020:
5 (5), 12, 19 (5), 26
Januari 2021: 2(5), 9, 16 (5),
23, 30 (5)
Februari 2021: 6, 13 (5), 20, 27(5)
Maart 2021: 6, 13 (5), 20, 27(5)
April 2021: 3, 10 (5), 17

2299 € 1889 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

391€

549 €

Arrecife, kerk van San Gines
(1)	Facultatieve excursies
(2)	Vlucht van Parijs, zie voor meer details de vervoersinformatie op blz. 138 tot 140.
(3) Haven/haven formule: inscheping in Tenerife op dag 1 om 18u en ontscheping in Lanzarote op dag 8 om 9u.
Beperkt aantal plaatsen.
(4)	Prijs op basis van dubbele kajuit en op dek 3 kajuit Horizon
(5) Andere route.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

MOSELLE
PARIS

Versailles

NECKAR

SARRE

STRASBOURG

NIEUW

HONFLEUR

SEINE
Angers

LOIRE
ZEE CRUISES

SAINTNAZAIRE

NANTES

STRAND VAN PALOMBAGGIA

Corsicaanse
Kaap

Het eiland van de schoonheid onthult zijn schatten

BASTIA

L'ÎLE ROUSSE
Calanques
van Piana

NICE • AJACCIO • BONIFACIO • PORTO VECCHIO • BASTIA • L’ÎLE ROUSSE • NICE

DOURO

s

FRANKRIJK

Rondreis Corsica

A L G É R I EI TA L I Ë

NICE

FRANKRIJK

Calvi

CO R S I C A

Bloeddorstige
Eilanden

“Kallistê”: “de mooiste”. Zo doopten de Grieken sinds de oudheid Corsica omdat alle
VEGAwereldwonderen
DE TERON op dit aardse paradijs bijeen leken te komen. Van de wallen van de citadel
tot de betoverende kreken, tussen diepblauw water en wilde heuvels, neemt deze cruise de
reiziger mee naar onverwachte schatten. Bonifacio, Porto Vecchio, Bastia, Île Rousse: Corsica
Salamanque
zijn natuurlijke weelderigheid, zijn ruige rotsen en gouden stranden, zijn ongerepte
S A H Aontplooit
RA
C C I D E natuur,
N T A zijn
L kronkelende paden en zijn helderen sterrenhemel. Het lijkt of de tijd op dit eiland
van de schoonheid heeft stilgestaan, hier herken je de sfeer van vrijheid en ongebondenheid.

AJACCIO
PORTO VECCHIO
BONIFACIO

NOORD-EUROPA

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. NAO / NAO_PP NIEUW VOOR 2021

Lavezzi-eilanden

E S PAG N E

AL

ZUID-EUROPA

A N T I Q U E

Hoogtepunten

Ontdekkingen(1):
• DeGUADALQUIVIR
emblematische steden van het
SÉVILLE
eiland: Calvi, Bonifacio en Porto
Vecchio
Grenade
CADIX
• Ajaccio en de Bloeddorstige
Eilanden, in de voetsporen van
Napoleon
• De paradijselijke landschappen
van de kreken van Piana
• Het achterland met de oude
schilderachtige dorpen van
Balagne

• De Corsicaanse Kaap
• De wilde natuur via het maquis en
het natuurreservaat van de Lavezzieilanden
• Het oude Nice en de Promenade
des Anglais
Een hoogwaardige gastronomie
kleurrijk en smaakvol:
• Degustatie van streekproducten(1)
• Corsicaanse avond aan boord
• Diner met “Corsicaanse gezangen
en gitaarspel” in een traditionele
herberg

Prijs ALL IN per persoon(4) vanaf
5 ANKERS
MER MÉDITERRANÉE
Met vlucht

Vertrekken 2021

vanuit
Parijs (2)

Mei: 2, 9, 16, 23, 30
Juni: 6, 13, 20, 27
Juli: 4, 11, 18, 25
Augustus: 1ste, 8, 15, 22, 29
September: 5, 12, 19, 26
Oktober: 3, 10

Haven/
haven (3)

2275 € 1999 €

THEMA-CRUISES

• ORIGINELE ROUTE voor de mooiste
bezienswaardigheden op Corsica
• Conferenties
Cordoueaan boord

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
Met Calvi

384 €

539 €

KERST
EN NIEUWJAAR

Of met de dorpen
van Balagne

WERELDRIVIEREN

ADIANA

CENTRAAL-EUROPA

SARDINIË

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • de vlucht van
Parijs naar Nice H/T • de transfer(2) luchthaven / haven / luchthaven • de luchthaventaksen(2)
(59 € - tarief 2020).
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz.137.

(1) Facultatieve excursies.
(2)	Vlucht van Parijs, zie voor meer details de vervoersinformatie op blz. 138 tot 140.
(3) Haven/haven formule: inscheping in Nice dag 1 om 18u et en ontscheping in Nice op dag 8 om 9u. Beperkt
aantal plaatsen.
(4)	Prijs op basis van dubbele kajuit en op dek 3 kajuit Horizon.

BIJLAGEN

de Bloeddorstige Eilanden
(2)

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be
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MONTENEGRO, ONZE-LIEVE-VROUW VAN DE ROTSEN

AD

KROATIË

RI
AT

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

IS

TROGIR

CH

Kroatië en Montenegro

EZ

ITALIË

VIS
MONTENEGRO
MLJET
Stari Bar
DUBROVNIK
BAR
DÜRRES
Apollonia
VLORE

DUBROVNIK • MLJET • KORCULA • SIBENIK • TROGIR • SPLIT • HVAR • VIS • KOTOR • DUBROVNIK
Dompel uzelf onder in het hart van de Dalmatische kust die u een spektakel van opvallende
schoonheid zal bieden. Wandel door Dubrovnik “parel van de Adriatische Zee”, Trogir,
Hvar, Korcula of Kotor, echte juwelen, zonder de nationale parken van Mljet en Krka, echte
natuurlijke havens, te vergeten.

Hoogtepunten
• Architecturale verscheidenheid in de pure
Veneto-Byzantijnse traditie
• De mooiste vestingsteden van Dalmatië
• De pracht van de Baai van Kotor

• De eilanden(1) Mljet, Korcula en Hvar,
stenen kunstwerkjes omringd door
helderblauw water
• De Krkawatervallen(1)

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

De parels van de Adriatische kust:
Kroatië, Griekenland, Albanië en Montenegro
DUBROVNIK • CORFU • SARANDË • VLORE • DÜRRES • BAR • DUBROVNIK
Tussen Kroatië en Montenegro, via Griekenland en Albanië, tussen prachtige steden en
archeologische overblijfselen, wilde schoonheid en ongewone landschappen, wachten echte
juwelen op u tijdens uw reis.

ALBANIË
Tirana

Berat
Gjirokastêr
SARANDIË
Butrint

GRIEKENLAND

CORFU

Prijs ALL IN per persoon(4) vanaf
Vertrekken 2021
April: 8, 22, 29
Mei: 6, 13, 27
Juni: 10, 17, 24
Juli: 1ste , 8, 22
Augustus: 5, 19
September: 2, 16

5 ANKERS
Met vlucht
Haven/
vanuit Parijs (2) haven (3)

1685 €

Mogelijkheid vertrek uit uw regio
M EopRbepaalde
M É data,
D I
gelieve ons te contacteren.

T E R R A N

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

220 €

311€

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

352 €

497€

Prijs ALL IN per persoon(4) vanaf
Vertrekken 2021

April: 15
Mei: 20
Juni: 3
Juli: 15, 29
Augustus: 12, 26
September: 9, 23

5 ANKERS
Met vlucht
vanuit Parijs (2)

Haven/
haven (3)

1685 €

1379 €

Mogelijkheid vertrek uit uw regio op bepaalde data,
gelieve ons te contacteren.

met 5% korting aan boord
inbegrepen

• Apollonia, de grootste
archeologische site van Albanië en
Berat, de stad met duizend vensters
• Tirana, hoofdstad van Albanië
• De oude stad Bar
en zijn overblijfselen

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • de vlucht(2) van
Parijs naar Dubrovnik H/T • de luchthaventaksen(2) (89 € - tarief 2020) • de transfer(2)
luchthaven / haven / luchthaven.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz.137.

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

321€

452 €

WANDEL CRUISE
REF. DCA_RAN / DCA_RANPP (zie blz. 88)

(1)	Facultatieve excursies.
(2)	Vlucht van Parijs, zie voor meer details de vervoersinformatie op blz. 138 tot 140.
(3) Haven/haven formule: inscheping in Dubrovnik op dag 1 om 18u en ontscheping in Dubrovnik op dag 8 om
9u. Beperkt aantal plaatsen.
(4)	Prijs gebaseerd op dubbele kajuit op eerste dek.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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1379 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie


Hoogtepunten
Ontdek de laatste verborgen parels
aan de Middellandse Zee(1):
• Corfu, paradijs aan de Ionische zee
• Butrint, een van de mooiste
archeologische sites uit de Balkan
• De oude citadel van Gjirokastër

SERVIË

SPLIT
HVAR
KORCULA

EE

De Adriatische Zee, idyllische eilanden
en de baai van Kotor

BOSNIË

SIBENIK

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

DURRES

ALBANIE

NIEUW

BAR

Tirana

Apollonia
Berat
Gjirokastra
VLORE

SARANDA
Butrint

JERUZALEM

CYPRUS
LIMASSOL

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. LIR / LIR_PP

Cyprus en het Heilige Land

Nicosia

LARNACA

MIDDELLANDSE ZEE

Cyprus zal u zeker bekoren met zijn adembenemende landschappen. Scheep in voor een
buitengewone reis via Nicosia of Paphos: tussen indrukwekkende mozaïeken, oude steden
en contrastrijke hoofdstad.

Zee van
Galilea

HAIFA
NAZARETH

Masada

Jeruzalem
Bethlehem

Dode Zee

ISRAËL
Prijs ALL IN per persoon(4) vanaf
Vertrekken 2020 / 2021

5 ANKERS
Met vlucht Haven/
vanuit
haven (3)
Parijs (2)

2 A A N G E B O D E N E XC U R S I E S :
Paphos
Jeruzalem,
stad van drie religies en Bethlehem • Nazareth en zijn oosterse charme
Nicosie
LARNACA
LIMASSOL

(1)
Lac
Mooie ontdekkingen
: de
Tibériade
HAIFA
• Fort van Masada en deNazareth
Dode Zee
Jéricho
• Galilea, parel in het noorden
Jérusalem
Bethléem
van Israël

• Nicosia, tussen moderniteit
en tradities
• Paphos en zijn mozaïeken

ISRAËL

November 2020:
7, 14, 21, 28
December 2020 :
5, 12, 19 (Kerst(5))
26 (Nieuwjaar)
Januari 2021: 2, 9, 16, 23, 30
Februari 2021 : 6, 13, 20, 27
Maart 2021: 6, 13, 20

1279 € 1049 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

324 €

455 €

THEMA-CRUISES

Mogelijkheid vertrek uit uw regio op bepaalde data,
gelieve ons te contacteren.

VLUCHT VANUIT BRUSSEL:

KERST
EN NIEUWJAAR

WERELDRIVIEREN

+99€TTC(6)/pers. cruise van 28/11 tot 5/12/2020

Dode Zee
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • de vlucht(2) van Parijs naar Larnaca H/T • de luchthaventaksen(2) (99 € - tarief 2020) • de transfer(2) luchthaven /
haven / luchthaven.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz.137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

(1) Facultatieve excursies.
(2) Vlucht van Parijs, zie voor meer details de vervoersinformatie op blz. 138 tot 140.
(3)	Haven/haven formule: inscheping in Larnaca dag 1 om 18u en ontscheping in Larnaca op dag 8 om 9u.
Beperkt aantal plaatsen.
(4)	Prijs gebaseerd op dubbele kajuit op eerste dek.
(5)	Single supplement aangeboden tijdens de Kerstcruise naargelang de beschikbaarheid.
(6)	Geplande vertrekken vanuit Brussel zijn direct gegarandeerd voor minimaal 80 personen. Als dit aantal
niet wordt bereikt, wordt u mogelijk een trein- of luchtoplossing aangeboden.

Retrouvez
De gedetailleerde
les programmes
programma’s
détaillésen
et prijzen
l’ensemble
zijn te
des
vinden
tarifs sur
op onze
notresite:
sitewww.croisieurope.be
: www.croisieurope.com

BIJLAGEN

É E

NOORD-EUROPA

Ga met ons mee voor een uitzonderlijke cruise tussen Cyprus en Israël, op de kruising van
de Byzantijnse en christelijke beschavingen. U zal de schatten van het Heilige Land in Galilea
ontdekken, maar ook Jeruzalem, Bethlehem en Nazareth. U zal gefascineerd zijn door het fort
van Masada, een majestueuze archeologische vindplaats met uitzicht op de Dode Zee.

FRANKRIJK

Paphos

LARNACA • HAIFA • LIMASSOL • LARNACA

CHYPRE

ZUID-EUROPA

ZEE CRUISES

GRÈCE

CENTRAAL-EUROPA

CORFOU

19

ZUID-EUROPA

20

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA
FRANKRIJK
NOORD-EUROPA
CENTRAAL-EUROPA
THEMA-CRUISES

BLZ.

22

BLZ.

26

PORTUGAL
De Douro vallei

WERELDRIVIEREN

Fascinerend Andalusië

KERST
EN NIEUWJAAR

SPANJE

Venetië, de lagune
en het Bianco-kanaal
BLZ.

32

BIJLAGEN

ITALIË

21
MANTUA

22
GRANADA

NIEUW

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

SPANJE
GUADIANA

Cordoba
ALCOUTIM

VILA REAL DE
SANTO ANTONIO

SEVILLA
Park van
Doñana

Faro

EL PUERTO
DE SANTA MARIA

GUADALQUIVIR

ISLA
MINIMA

Granada

Jerez

FRANKRIJK

Het ecologisch erfgoed is belangrijk: de regio heeft
het grootste aantal beschermde natuurgebieden van Spanje.
Het klimaat is uitstekend en heeft een uitzonderlijke helderheid
met meer dan 300 dagen zon per jaar!

PORTUGAL

CÁDIZ

En tot slot, de talrijke tradities en trillingen van de flamenco muziek!

MIDDELLANDSE ZEE

UW CROISIEUROPE VOORDELEN

THEMA-CRUISES

CENTRAAL-EUROPA

•E
 xclusieve reisroutes
• Vaartocht in de baai van Cádiz
•S
 chip aangemeerd in de buurt van de toeristische centra
van Sevilla en Cádiz
• Een historisch en artistiek erfgoed dat uniek is in de wereld
• Een gastronomie met producten van hoge kwaliteit

NOORD-EUROPA

Andalusië belooft u een absolute verandering van omgeving!
Sevilla, Granada en Cordoba, de drie steden van de
Andalusische gouden driehoek, bedrukt met islamitische,
joodse en christelijke beschavingen, verlichten de regio
met hun architecturale schatten.

ZUID-EUROPA

Fascinerend Andalusië

ZEE CRUISES

SPANJE

ONS SCHIP
5 ANKERS

WERELDRIVIEREN

• MS La Belle de Cadix

BIJLAGEN

KERST
EN NIEUWJAAR

RESTAURANT

KAJUIT

SALON / BAR

23

GRANADA, VESTING VAN ALHAMBRA

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. SXS / SXS_PP

Spanje en Portugal : de betoverende landschappen
en culturele steden van Andalusië en de Algarve
SEVILLA • Cordoba • CÁDIZ • ALCOUTIM • VILA REAL DE SANTO ANTONIO • EL PUERTO DE SANTA MARIA • ISLA MINIMA • Granada • SEVILLA
Vertrek voor een reis naar het hart van Andalusië en de Algarve. Glijd over de Guadalquivir
en ontdek Cordoba, dat geschiedenis en moderniteit perfect combineert. Bezoek Sevilla
en zijn Alcazar paleis, een verbazingwekkende mix van architecturale stijlen, en laat u
meeslepen door de sublieme stad Granada die tal van prachtige monumenten en mooie
bezienswaardigheden heeft om te bezoeken. U zal verblind zijn door de schoonheid van de
kathedraal die het graf van Christoffel Columbus herbergt. Laat u verleiden door Alcoutim, een
rustig Portugees dorpje aan de oevers van de Guadiana en Faro, hoofdstad van de Algarve.
En laat u dan meeslepen door de sublieme stad Granada, die een veelvoud aan prachtige
monumenten en prachtige bezienswaardigheden verbergt. Geniet van een onvergetelijk
moment dankzij uw bezoek aan het natuurpark Donana, een mozaïek van landschappen die
zich uitstrekken zover het oog reikt.
I N B E G R E P E N : Granada, het paleis van het Alhambra en het Generalife

Hoogtepunten
• Ontdekking van Andalusië
en de Algarve in één enkele cruise
• Reis naar het hart van het traditionele
Spanje en Portugal
• Drie pareltjes van de gouden Andalusische
driehoek: Sevilla(3), Cordoba(3) en Granada
• Bezoek een echte Andalusische haciënda
• Alcoutim, het authentieke karakter
van een Portugees dorpje
• Faro, hoofdstad van de Algarve
en Tavira, contrast tussen stad,
visserswijk en Portugese herenhuizen

Prijs ALL IN per persoon(4) vanaf
Vertrekken 2021

5 ANKERS
Met vlucht Haven/
vanuit
haven (2)
Parijs (1)

April: 29
Mei: 6, 13, 20, 27
Juni: 3, 10, 17, 24
Juli: 1ste
Augustus: 26
September: 2, 9, 16, 23, 30

1629 € 1279 €

Mogelijkheid directe vlucht vanuit uw regio op
bepaalde data, gelieve ons te contacteren.
voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

282 €

397€

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

303 €

425 €

Alcoutim

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. SXS_GOLF (programma en tarief op aanvraag)

Golf in Andalusië

Spanje heeft een uitgebreid netwerk van prachtige golfterreinen. Met haar excellent klimaat tijdens het hele jaar en de kwaliteit van
haar terreinen, is dit één van de beste bestemmingen om deze sport te beoefenen.

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • de vlucht(1)
van Parijs naar Sevilla H/T • de luchthaventaksen(1) (79 € - tarief 2020) • de transfer(1)
luchthaven / haven / luchthaven • de excursie naar Granada • het bezoek aan Isla Minima.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfs
pakket” blz. 137.

(1)	Vertrek vanuit Parijs op alle data. Voor meer details, gelieve u te wenden naar de pagina met info betreffende
transport pagina’s 138 tot 140.
(2)	Formule haven/haven: inscheping in Sevilla op D1 om 17u en ontscheping in Sevilla op D8 om 9u. Beperkt
aantal plaatsen.
(3) Facultatieve excursies.
(4)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES

EXCLUSIEVE AANBIEDING

FRANKRIJK

Andalusië: traditie, gastronomie en flamenco
SEVILLA • Cordoba • CADIZ • Jerez • EL PUERTO DE SANTA MARIA • ISLA MINIMA • Granada • SEVILLA

Ontdek Sevilla, de hoofdstad van Andalusië, dat vreugde en activiteit uitstraalt in elk van
zijn straten. U zal vol bewondering staan voor deze oude stad die een boeiende reeks van
architectonische juwelen herbergt, maar ook voor Jerez die een ongelooflijk architectonisch
erfgoed heeft bewaard.
A L L E E XC U R S I E S I N B E G R E P E N
• Het beste van Andalusië:
Sevilla, Cordoba, Granada en Cádiz
• Bezoek aan een stierenfokkerij
in Jerez
• Trekvogels spotten in een
natuurpark

• Bezoek aan het klooster van Rabida
en de haven van de karvelen van
Christoffel Columbus (van juni tot
augustus)
• Proeverij van streekproducten
in een bodega

Prijs ALL IN per persoon(3) vanaf
Vertrekken 2021

5 ANKERS
Met vlucht
vanuit Parijs (1)

Haven/
haven (2)

1475 €

1089 €

Februari: 18, 25
Maart: 4, 11, 18, 25
April: 1ste, 8, 15
Juli: 8, 15, 22, 29
Augustus: 5, 12, 19
Oktober: 7, 14, 21, 28
November: 4, 11

Mogelijkheid directe vlucht vanuit uw regio op
bepaalde data, gelieve ons te contacteren.

FAMILIE CRUISES
SPECIALE FAMILIE AANBIEDING
IN JULI-AUGUSTUS REF. SHF_FAM

NOORD-EUROPA

Dompel uzelf onder in het hart van Andalusië tussen traditie, geschiedenis en gastronomie.
Van Sevilla tot Granada, kunt u tijdens deze cruise de steden en emblematische plaatsen van
deze typische regio van Spanje bezoeken.

CENTRAAL-EUROPA

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. SHF / SHF_PP

ZUID-EUROPA

CADIZ

“FERIA” CRUISE
VLUCHT VANUIT BRUSSEL:

KERST
EN NIEUWJAAR

WERELDRIVIEREN

+99€TTC(4)/pers. cruises van 18 tot 25/03/2021 en
van 25/03 tot 1ste/04/2021

THEMA-CRUISES

REF. SHF_FERIPP (zie blz. 89)

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • de vlucht(1) van Parijs
naar Sevilla H/T • de luchthaventaksen(1) (79 € - tarief 2020) • de transfer(1) luchthaven / haven / luchthaven • de excursies zoals vermeld in het programma • flamenco-avond.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

(1)	Vertrek vanuit Parijs op alle data. Voor meer details, gelieve u te wenden naar de pagina met info betreffende
transport pagina’s 138 tot 140.
(2)	Formule haven/haven: inscheping in Sevilla op D1 om 17u en ontscheping in Sevilla op D8 om 9u. Beperkt
aantal plaatsen.
(3)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(4)	Geplande vertrekken vanuit Brussel zijn direct gegarandeerd voor minimaal 80 personen. Als dit aantal niet
wordt bereikt, wordt u mogelijk een trein- of vliegoplossing aangeboden.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

BIJLAGEN

Sevilla, plaza de España
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26
PORTO

NIEUW

PORTUGAL

ZEE CRUISES

De Douro vallei
De Douro is een rustige rivier in de oversteek van Castilië. Vijf dammen
vormen een attractie van de rivier en zorgen voor een rustpunt: Crestuma,
Carrapatelo, de hoogste van Europa, met een hoogteverschil van 35 m,
Régua, Valeira en Pocinho.

UW CROISIEUROPE VOORDELEN

PORTO

RÉGUA

PINHAO
FERRADOSA

DOURO

LEVERINHO FOLGOSA
SENHORA
DA RIBEIRA
Coimbra

BARCA VEGA DE TERON
D’ALVA
Salamanca

SPANJE

THEMA-CRUISES

CENTRAAL-EUROPA

Lissabon

ONZE SCHEPEN
5 ANKERS

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

ZONNEDEK (MS MIGUEL TORGA, 5 ANKERS)

BIJLAGEN

KERST
EN NIEUWJAAR

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

NOORD-EUROPA

PORTUGAL

WERELDRIVIEREN

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

Guimarães

FRANKRIJK

De “gouden rivier” van Portugal vertelt het prachtige liefdesverhaal van de mens
en de wingerd op een fadomelodie. De wijngaarden vormen de grootste
aantrekkingskracht van de Douro vallei. Het duurde tot twintig eeuwen na de
Romeinen om deze architectuur van terrassen en trappen aan te leggen en de
wijnstokken te planten op hellingen waarvan sommige tot 70° schuin zijn.

ZUID-EUROPA

De Douro, 850 km lang, ontspringt in Spanje op 2250 m boven de zeespiegel
en is door de UNESCO erkend als werelderfgoed sinds 2001.

KAJUIT (MS AMALIA RODRIGUES, 5 ANKERS)

RESTAURANT (MS FERNAO DE MAGALHAES, 4 ANKERS)
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PORTO

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

Porto en de karakteristieke steden van de Douro
PORTO • RÉGUA • PINHÃO • PORTO ANTIGO • Guimarães • PORTO
Tijdens een spectaculaire cruise in het hart van Portugal en de Douro-vallei, zal u unieke
plaatsen kunnen ontdekken met een ongekende schoonheid. U kan Lamego en Vila Real
verkennen, steden rijk aan erfgoed en traditie, of ook Guimaraes die beschouwd wordt
als de bakermat van Portugal
U zal ook kunnen genieten van de schoonheid en de opvallende geschiedenis van de tuinen
van Casa de Mateus en van het trammuseum in Porto.

Prijs per persoon(2) vanaf
Vertrekken 2021
Maart: 28, 31
Oktober: 27
November: 3

4 ANKERS 5 ANKERS

685 €

815 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

Hoogtepunten
• Zacht klimaat van de Douro
Ontdekking van de mooiste Portugese
steden(1):
• Vila Réal en de Franse tuinen
van La Casa de Mateus

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

179 €

250 €

DYNAMISCHE pakket
• Lamego en het prachtige barokke
volgens het programma
heiligdom
• Porto, de parel van Portugal
• Guimarães en zijn middeleeuwse centrum
• Folkloristische show aan boord

169 €

237€

Maak deze cruise compleet en ontdek Lissabon
8-DAAGSE / 7-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. PLI_PP
Vanaf 1195 € /pers.(2) in haven / haven formule.
Data en gedetailleerd programma op aanvraag.

Lissabon, Hieronymites klooster
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • folklore avond.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

(1) Facultatieve excursies.
(2)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
Het aantal aanlegplaatsen langs de Douro is beperkt, daarom is het mogelijk dat de schepen naast elkaar moeten
aanmeren. Aankomsttijden aan de haltes en de volgorde van excursies kan worden gewijzigd.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA

MS VASCO DE GAMA

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

Prijs per persoon(3) vanaf

935 €

FAMILIE CRUISES
SPECIALE FAMILIE AANBIEDING
IN JULI-AUGUSTUS REF. POF_FAMPP

Hoogtepunten
• Vila Réal en de Franse tuinen
van La Casa de Mateus
• Salamanca, gouden stad en bron
van kennis
• De wijnroute, een uniek landschap,
door de UNESCO

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

211€

295 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

229 €

321€

THEMA-CRUISES

Maak deze cruise compleet en ontdek Lissabon en Coimbra
8-DAAGSE / 7-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. POI_PP / POI_PPETE(2)
Lissabon • Coimbra • PORTO • RÉGUA • PINHÃO • VEGA DE TERRON (Spanje) • BARCA D’ALVA • SENHORA DA RIBEIRA
FERRADOSA • FOLGOSA • LEVERINHO • PORTO
Van Lissabon tot Leverinho via Coimbra, Porto, Vila Real en Salamanca zult u emblematische
steden ontdekken waar schoonheid en eigenaardigheid u zullen veroveren.
U bezoekt Porto en zijn beroemde wijnroute, evenals Lissabon. Deze hoofdstad is er in
geslaagd om de subtiele balans te vinden tussen grootsheid in het verleden en hedendaagse
dynamiek.
I N C LU S I E F: 2 nachten in Lissabon met bezoek aan Lissabon,
de Portugese hoofdstad en Coimbra, de beroemde universiteitsstad

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • de folklore avond

5 ANKERS

Mei: 3, 8, 17 , 22
Juni: 3, 8, 13, 22
Juli: 14
Augustus: 7, 28
Oktober 8

1285 €

met 5% korting aan boord
inbegrepen

(1)

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

211€

295 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

229 €

321€

aan boord. REF. POI_PP / POI_PPETE : het volpension in een 4* LN hotel in Lissabon van het diner
van D1 tot het ontbijtbuffet van D3 • de excursies van Lissabon en Coimbra.

(1) Facultatieve excursies.
(2) Ref. POF_PPETE / POI_PPETE : verschillend programma van mei tot augustus.
(3) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.

Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

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

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

KERST
EN NIEUWJAAR

• De wijnhuizen van Vila Nova de Gaia
• Salamanca(1) en zijn beroemde
universiteit
• De kronkelige wijngaardroute(1)

Vertrekken 2021

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie


Hoogtepunten
• Een originele manier om Portugal
te ontdekken
• Porto(1), met zijn trapvormige steegjes
en zijn azulejos

Prijs per persoon(3) vanaf

BIJLAGEN

Kennismaking(1):
• Porto, stralende en kleurrijke stad

845 €

NOORD-EUROPA

U bezoekt Porto, een subtiele mix van moderniteit en geschiedenis die beroemd is om
zijn wijn, of Salamanca en zijn kathedraal, de gouden stad van Spanje. Het heeft een rijke
architecturale, religieuze en gastronomische cultuur.

• Het beste van de Douro in 6 dagen
• Een originele manier om Portugal en
Spanje te ontdekken

4 ANKERS 5 ANKERS

April: 14, 16
Mei: 5, 10, 19, 24, 29
Juni: 5, 10, 15, 24, 27
Juli: 2, 16, 21
Augustus: 9, 14, 25, 30
September: 7, 11, 16, 28
Oktober: 10, 22

CENTRAAL-EUROPA

Vertrekken 2021

Dompel uzelf onder in de feestelijke en warme sfeer van Portugal en Spanje, waar u een
unieke manier van leven zal ontdekken.

WERELDRIVIEREN

PORTO • RÉGUA • PINHÃO • VEGA DE TERRON • BARCA D’ALVA • SENHORA DA RIBEIRA
FERRADOSA • FOLGOSA • LEVERINHO • PORTO

FRANKRIJK

Porto, de Douro vallei en Salamanca

29

DE VALLEI VAN DE DOURO

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. POC / POC_PP EXCLUSIEVE AANBIEDING

De Douro, de ziel van Portugal en Salamanca,
parel van Castilië
PORTO • RÉGUA • PINHÃO • VEGA DE TERRON • BARCA D’ALVA • FERRADOSA • PINHÃO • PORTO
Bezoek Spanje en Portugal die verbonden worden door de Gouden Rivier. De Douro staat op
de Werelderfgoedlijst van UNESCO en opent deuren voor u op dit deel van de wereld waar
terrasvormige wijngaarden, typische dorpjes, quintas en hun geurige wijnen onthuld worden
tijdens uw reis.
Ontdek Salamanca, het kleine Rome dat ook opgenomen werd als Werelderfgoed door de
UNESCO, want het bevat schatten uit alle tijden. Scheep in voor een unieke cruise die u zal
vervullen met onvergetelijke herinneringen dankzij deze eindeloze juwelen en mediterrane tradities.
A L L E E XC U R S I E S I N B E G R E P E N
• Porto, een stad aan zee, waar cultuur
en traditie samenkomen
• De Franse tuinen van La Casa de Mateus
• Salamanca, betoverende Spaanse stad
• Wijnroute van Porto, de oudste
wijnstreek ter wereld

Prijs ALL IN per persoon(3) vanaf
Vertrekken
2021

Maart: 31, 31
April: 2, 5
Oktober: 24,
25, 26, 27
November:
1ste, 1ste, 2, 8, 8,
9, 9

4 ANKERS

5 ANKERS

Met vlucht Haven/ Met vlucht Haven/
vanuit
vanuit
(2)
(2)
Parijs (1) haven
Parijs (1) haven

1349 € 1159 € 1509 € 1309 €

• Lamego en het mooiste barokke
heiligdom van Portugal
• Aveiro, “het Portugese Venetië”
• Flamenco-, fado-, en folkloristische
avonden aan boord

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF POE / POE_PP EXCLUSIEVE AANBIEDING

De Douro, wijngaarden en karakteristieke steden
PORTO • RÉGUA • FERRADOSA - PINHÃO • PORTO ANTIGO • PORTO
Tijdens een spectaculaire cruise in het hart van Portugal en de Douro-vallei, zal u unieke
plaatsen kunnen ontdekken met een ongekende schoonheid. U kan Porto en Lamego
verkennen, steden rijk aan erfgoed en traditie; Aveiro, een authentieke Portugese stad die
onmiddellijk zijn karakter laat gelden, alsook de sublieme landschappen van de wijnroute
waar u de beroemde Porto kunt proeven.
A L L E E XC U R S I E S I N B E G R E P E N
• Porto, de kathedraal en het beroemde Palácio da Bolsa
• Wijnroute van Porto, het oudste wijngebied ter wereld
• Lamego en het mooiste barokke heiligdom van Portugal
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • de vlucht(1) van
Parijs naar Porto H/T • de luchthaventaksen(1) (79 € - tarief 2020) • de transfer(1) luchthaven /
haven / luchthaven • de excursies vermeldt in het programma. REF. POC : de flamenco, fado
en folklore avond aan boord. REF. POE : folklore avond aan boord.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Prijs ALL IN per persoon(3) vanaf
Vertrekken
2021

Maart: 20,
26, 26

4 ANKERS

1189 € 769 € 1310 € 889 €

• Aveiro, het “Portugese Venetië”
• Folklore show aan boord

(1)	Vertrek vanuit Parijs op alle data. Voor meer details, gelieve u te wenden naar de pagina met info betreffende
transport pagina’s 138 tot 140.
(2)	Formule haven/haven: inscheping in Porto D1 om 17u, ontscheping in Porto D8 (ref. POC) of D6 (ref. POE)
om 9u. Beperkt aantal plaatsen.
(3) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
Het aantal aanlegplaatsen langs de Douro is beperkt, daarom is het mogelijk dat de schepen naast elkaar moeten
aanmeren. Aankomsttijden aan de haltes en de volgorde van excursies kan worden gewijzigd.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

30

5 ANKERS

Met vlucht Haven/ Met vlucht Haven/
vanuit
vanuit
(2)
(2)
Parijs (1) haven
Parijs (1) haven

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA

SALAMANCA

Van Porto naar Spanje, de vallei van de Douro en Salamanca

• Volledige ontdekking van
de Douro vallei
• Bedwelmende escapades tussen
wijngaarden en rivieren
• Traditioneel erfgoed, keuken, dans
en zingen

April: 12, 19, 26
Mei: 3, 10, 17, 24, 31
Juni: 7, 14, 21, 28
Juli: 5, 12, 19, 26
Augustus: 2, 9, 16, 23, 30
September: 6, 13, 20, 27
Oktober: 4, 11, 18

1365 €

4 ANKERS 5 ANKERS

Vertrekken 2021
Ref. PPH

• Porto en zijn tram
• Salamanca(1) te voet of per fiets
• Guimarães(1) en zijn middeleeuwse
centrum
(1)

1045 €

NOORD-EUROPA

Hoogtepunten

Met vlucht (3)

Haven/haven (4)

April: 7, 7, 9, 14, 16, 21, 28
Mei: 3, 5, 10, 12, 14, 17, 22, 24, 29, 31
Juni: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 28, 29
Juli: 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 19,
20, 21, 26, 26, 27, 28
Augustus: 2, 2, 3, 4, 9, 10,
11, 16, 17, 18, 23, 24, 30, 31
Sept.: 3, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27
Oktober: 3, 4, 10, 11, 15, 17, 18

1045 €

1369 €

Mogelijkheid directe vlucht uit uw regio op
bepaalde data, gelieve ons te contacteren.

FAMILIE CRUISES
SPECIALE FAMILIE AANBIEDING
IN JULI-AUGUSTUS REF. POP_FAM
voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

283 €

396 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

292 €

409 €

WANDEL CRUISE
REF. ROP_PP (zie blz. 86)

CENTRAAL-EUROPA

U zal ook Guimarães en zijn fascinerende verhalen ontdekken die worden weerspiegeld in
de vele monumenten en historische gebouwen die het herbergt.

4 ANKERS
Haven/
haven (4)

Vertrekken 2021
Ref. POP

THEMA-CRUISES

Ontdek Porto, een stad vol charme waar oud en nieuw perfect worden gecombineerd.
U bezoekt de charmante stad Lamego, wiens landschappen van groene heuvels een totale
verandering van omgeving bieden.

Prijs ALL IN per persoon(2) vanaf

WERELDRIVIEREN

PORTO • RÉGUA • VEGA DE TERRON • BARCA D’ALVA • FERRADOSA • PINHÃO • PORTO

FRANKRIJK

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF POP / POP_PP / PPH_PP

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • de vlucht(3) van Parijs naar Porto H/T • de luchthaventaksen(3) (79 € - tarief 2020) • de transfer(3) luchthaven /
haven / luchthaven • de flamenco, fado en folkloreavonden aan boord.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

(1) Facultatieve excursies.
(2) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(3) Vlucht uit Parijs (Ref. POP), voor meer details, gelieve u te wenden naar de pagina met info betreffende
transport pagina’s 138 tot 140.
(4)	Formule haven/haven (Ref. POP_PP / PPH_PP) : inscheping in Porto D1 om 17u en ontscheping in Port D8 om 9u.
Beperkt aantal plaatsen.
(5)	Geplande vertrekken vanuit Brussel zijn direct gegarandeerd voor minimaal 80 personen. Als dit aantal niet
wordt bereikt, wordt u mogelijk een trein- of vliegoplossing aangeboden.

BIJLAGEN

Pinhão

KERST
EN NIEUWJAAR

VLUCHT VANUIT BRUSSEL:
+99€TTC(5)/pers. cruises van 12 tot 19/04/2021,
van 10 tot 17/05/2021, van 28/06 tot 5/07/2021
en van 20 tot 27/09/2021

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

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be
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32
VENETIË, GROOT KANAAL

NIEUW

Lorem ipsum

ITALIË

Vicenza

Como
Verona

Milaan

Tot slot zal Emilia Romagna je smaakpapillen verrassen tijdens een
gastronomische onderdompeling in Parma. Van het beste van de Italiaanse
tradities tot de geneugten van zijn gastronomie.

ZUID-EUROPA

Comomeer

Cremona
MANTUA

VENETIË
Padua

CHIOGGIA
VALDARO
TORRETTA
ROVIGO

PO
Parma

Murano
Burano
PORTO LEVANTE
PORTO VIRO

BIANCO-KANAAL
Modena

ITALIË

FRANKRIJK

Een nieuw en uniek programma met een vaartocht in het hart van
de Italiaanse regio’s waar geschiedenis, architectuur en gastronomie
samenkomen. Veneto, een regio met schatten zoals Venetië, Vicenza
en Verona. Maar ook Lombardije, bakermat van de Renaissance, waar
Mantua en Cremona hun rijke en gevarieerde panorama’s laten zien.

Lago
Maggiore

ADRIATISCHE
ZEE
NOORD-EUROPA

Tijdens de cruise in de lagune van Venetië zult u aanleggen op
een paar honderd meter van het iconische San Marcoplein om te
genieten van een weergaloos uitzicht op de in de 5e eeuw gestichte
stad die zich uitstrekt over niet minder dan 118 eilandjes.

ZEE CRUISES

Venetië, zijn lagune
en het Bianco-kanaal

UW CROISIEUROPE VOORDELEN

THEMA-CRUISES

CENTRAAL-EUROPA

• Exclusief : vaartocht van de lagune van Venetië naar Mantua
•D
 oorheen 3 emblematische regio’s in Noord-Italië:
Veneto, Lombardije, Emilia-Romagna
• Schip aangemeerd in de buurt van het San Marcoplein
• Het carnaval van Venetië met zijn kleurrijke traditionele kostuums

ONS SCHIP
4 ANKERS

BIJLAGEN

KERST
EN NIEUWJAAR

SALON / BAR

WERELDRIVIEREN

• MS Michelangelo

KAJUIT

RESTAURANT

33

VENETIË, RIALTO BRUG

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

De schatten van Venetië
VENETIË • Burano en Murano • VENETIË • CHIOGGIA (of omgeving) • VENETIË
Romantiek, eilanden van de schoonheid en unieke architectuur, maak een unieke cruise
in het hart van de lagune van Venetië. U bezoekt Padua, de stad van Sint Antonius en zijn
prachtige basiliek.
Geniet van een magisch moment in de stad van de Doges. De bruggen en kanalen, de
schitterende paleizen en monumenten, zijn schatten van kunst en cultuur, zullen u onverge
telijke herinneringen bezorgen. U kunt ook de eilanden van de lagune bewonderen: Murano,
het eiland van de glasblazers en Burano, het kleurrijke eiland met zijn prachtige kant.

Hoogtepunten
•
•
•
•

Ontdek Venetië en Veneto
De bijzondere sfeer van de grachtenstad
Het Dogepaleis(1)
Burano en Murano(1), betoverende eilanden
van de lagune

• De Venetiaanse ambachten,
bezoek aan een gondel- en
maskerfabriek(1)
• Padua(1),
stad van de heilige Antonius

Prijs per persoon(2) vanaf
Vertrekken 2021

4 ANKERS

Februari: 17, 21, 25
Maart: 1ste, 5, 25
April: 14
Mei: 12, 28
Juni: 13
Juli: 23
Augustus: 20
September: 5, 21
Oktober: 24, 28
November: 1ste, 5

530 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

189 €

265 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

185 €

260 €

Mis het beroemde carnaval van Venetië niet
5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. VEN_CARPP
Februari 2021 : 5, 9, 13
Vanaf 699 € /pers.(2) in haven / haven formule.
Vraag ons gedetailleerde programma.

Carnaval van Venetië
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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(1) Facultatieve excursies.
(2) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA

VERONA

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. VMA_PP / MAV_PP(3)
FRANKRIJK

Van Venetië, de Dogestad, tot Mantua,
parel van de renaissance
Geschiedenis, architectuur en gastronomie

VENETO, land van schatten,
kunst en tradities:
• Venetië(1), een oase
met vele rijkdommen
• Vicenza(1) en zijn Olympisch
theater, meesterwerk van architect
Palladio
• Verona(1), stad van de geliefden

LOMBARDIJE, zijn rijke en gevarieerde
panorama’s:
• Mantua(1), romantische stad omgeven
door meren
• Cremona(1), geboortestad van Claudio
Monteverdi en Stradivarius
EMILIA-ROMAGNA en zijn rijke gastronomische
erfgoed:
• Parma(1), discrete en charmante stad
• Bezoek(1-4) aan het domein van de gebroeders
Spigaroli
• Proeverij(1) van Culatello-ham en parmezaan

1189 €

FAMILIE CRUISES
SPECIALE FAMILIE AANBIEDING
IN JULI-AUGUSTUS
REF. VMA_FAMPP / MAV_FAMPP

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

385 €

540 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

388 €

545 €

KERST
EN NIEUWJAAR

Maak deze cruise
compleet en ontdek
Milaan en het Comomeer
9-DAAGSE / 8-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE
REF. VMM_PP / MMV_PP(3)
Vanaf 1678 € /pers.(2) in haven / haven formule.
Mogelijk op alle datums, gegarandeerd
vanaf een minimum van 20 personen,
gedetailleerd programma op aanvraag.
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

Comomeer
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(3)	Vraag om de gedetailleerde cruiseprogramma’s ref. MAV_PP / MMV_PP, andere route.
(4)	In geval van onbeschikbaarheid kan een soortgelijk domein worden voorgesteld.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

BIJLAGEN

• UNIEKE ROUTE en cruise in
het hart van de Italiaanse regio’s

4 ANKERS

Maart: 9, 15(3), 21, 27(3)
April: 2, 8(3), 18, 24 (3), 30
Mei: 6(3), 16, 22(3)
Juni: 1ste, 7(3), 17, 23 (3), 29
Juli: 5(3), 11, 17(3), 27
Augustus: 2(3), 8, 14 (3), 24, 30 (3)
September: 9, 15(3), 25
Oktober: 2(3), 8, 14 (3)

CENTRAAL-EUROPA

Hoogtepunten

Vertrekken 2021

THEMA-CRUISES

U bezoekt er unieke steden zoals het romantische Mantua en Cremona, de geboortestad van
Claudio Monteverdi en Stradivarius. De regio Emilia-Romagna onthult zijn rijke gastronomische
erfgoed bij een bezoek aan Parma en een proeverij van lokale producten.

Prijs per persoon(2) vanaf

WERELDRIVIEREN

Laat u van Venetië tot Mantua meevoeren door een unieke cruise door drie regio’s van Italië.
Veneto opent zijn deuren voor u met Venetië, haar beroemde San Marcoplein en Dogepaleis,
een voormalige zetel van macht die verrast door zijn bouwstijl met omgekeerde massa‘s.
Ontdek de regio Lombardije, bakermat van de renaissance, en alle schatten die hij herbergt.

NOORD-EUROPA

VENETIË • CHIOGGIA • Vicenza • PORTO VIRO • ROVIGO • TORETTA • VALDARO • MANTUA • Cremona • Parma • Venetië
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FRANKRIJK

36

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA
FRANKRIJK
NOORD-EUROPA
CENTRAAL-EUROPA

de Garonne en de Dordogne
BLZ.

40

DE RHÔNE
de Camargue
en de Provence
BLZ.

43

BLZ.

48

DE SEINE

DE KANALEN
VAN FRANKRIJK
BLZ.

BIJLAGEN

en zijn grachten

THEMA-CRUISES

DE GIRONDE

WERELDRIVIEREN

38

BLZ.

KERST
EN NIEUWJAAR

DE VALLEI
VAN DE LOIRE

52
37

PARIJS

FRANKRIJK

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

Guérande

CroisiEurope laat de raderstoomboot op de Loire herleven
om uitzonderlijke locaties te bezoeken en de langste rivier van Frankrijk
te doorkruisen.

SAINT-NAZAIRE

ANCENIS

NANTES

LOIRE

Met zijn buitengewoon rijke erfgoed is de Loire een ideale bestemming
voor cruisetoeristen op zoek naar cultuur en een erfgoed vol contrasten:
een streek die erg aan haar erfgoed gehecht is en door de koninklijke
rivier verenigd is.

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

ONS SCHIP
5 ANKERS

• MS Loire Princesse

RESTAURANT

SALON / BAR
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KAJUIT

SALON / BAR

Angers

Saumur

BOUCHEMAINE

Villandry
Ussé Azay-le-Rideau

NIEUW
ZEE CRUISES

INCLUSIEF: een daguitstap naar de kastelen van de Loire: bezoek aan de kastelen
van Ussé, Azay-le-Rideau en de tuinen van het kasteel van Villandry

Hoogtepunten

De Loire, een koninklijke rivier
NANTES • SAINT-NAZAIRE • NANTES • ANCENIS • BOUCHEMAINE(2) • Angers
Kastelen van de Loire • ANCENIS • NANTES
INCLUSIEF: een daguitstap naar de kastelen van de Loire: bezoek aan de kastelen
van Ussé, Azay-le-Rideau en de tuinen van het kasteel van Villandry

Hoogtepunten
• An het hart van de ruitertradities
van de beroemde Cadre Noir van
Saumur(1-6)
• Pittoreske landschappen van
de Corniche Angevine(1)

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137. • de excursie aan de
kastelen van de Loire.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

236 €

332 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

289 €

407€

5-DAAGSE / 4-NACHTEN • REF. NDN_PP
Mogelijkheid om op de 2e dag in te schepen en
de cruise in 5 dagen te doen. Gelieve contact
met ons op te nemen.

• De scheepswerf van Saint-Nazaire(1), een Frans paradepaardje
• De route van de Muscadet(1), een wijngaard uit Nantes
• Wijnproeverij in de kelders
het kasteel van Brissac(1-4)

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

• Volledige ontdekking van de Loire in 8 dagen
• Exclusief bij CroisiEurope Helikoptervlucht
over de Loire(1-3)
• Guérande(1), middeleeuwse stad met
zoutmoerassen en de vakkennis van de
zoutboeren

met 5% korting aan boord
inbegrepen

Prijs per persoon(5) vanaf
Vertrekken 2021

5 ANKERS

April: 7
Mei: 1ste
Oktober: 15

1569 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

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

336 €

474 €

319 €

449 €

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

FRANKRIJK
THEMA-CRUISES

• Exclusief bij CroisiEurope Helikoptervlucht
over de Loire(1-3)
• Kennismaking met Nantes(1), haar
binnenplaatsen en geheime plekjes

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie


NOORD-EUROPA

Ontdek Saint-Nazaire en bewonder de scheepswerf en de Escal’Atlantic die u onderdompelen
in de wereld van stoomschepen tussen de gigantische constructies en het leven aan
boord. Geniet van de magische kastelen van de Loire en van Brissac, het hoogste kasteel van
Frankrijk dat met zijn monumentale gevels uittorent boven zijn grote park.

1205 €

CENTRAAL-EUROPA

Scheep in voor een cruise op de Loire, de rivier van de koningen van Frankrijk, waarvan de
schoonheid van de landschappen legendarisch is. Bezoek Nantes en zijn “Machines de l’Ile”,
een project dat de imaginaire wereld van de beroemde schrijver Jules Verne weergeeft.

5 ANKERS

April: 2, 26
Mei: 23, 28
Juni: 2, 7, 22, 27
Juli: 2, 12, 17, 22, 27
Augustus: 1ste, 16, 21, 26, 31
September: 5, 20, 25
Oktober: 5, 10, 22, 27

390 €

549 €

372 €

524 €

(1) Facultatieve excursies.
(2)	De stop van Bouchemaine kan vervangen worden door Chalonnes-sur-Loire.
(3)	Onder voorbehoud van beschikbaarheid op het moment van reservatie en gunstige weersomstandigheden.
(4) Gesloten op dinsdag, vervangen door het kasteel van Serrant.
(5)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(6) De rondleidingen bieden geen garantie voor de aanwezigheid van de ruiters en paarden, vooral in geval
van verplaatsing van de “Cadre Noir de Saumur” of wedstrijden.
Deze cruises zijn afhankelijk van de getijden en de aankomsturen op de aanlegplaatsen kunnen wijzigen.

Retrouvez
De gedetailleerde
les programmes
programma’s
détaillésen
et prijzen
l’ensemble
zijn te
des
vinden
tarifs sur
op onze
notresite:
sitewww.croisieurope.be
: www.croisieurope.com

WERELDRIVIEREN

NANTES • SAINT-NAZAIRE • ANCENIS • BOUCHEMAINE(2) • Angers
Kastelen van de Loire • ANCENIS • NANTES

Vertrekken 2021

KERST
EN NIEUWJAAR

De Loire, een koninklijk erfgoed

Prijs per persoon(5) vanaf

BIJLAGEN

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

ZUID-EUROPA

KASTEEL VAN VILLANDRY
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FRANKRIJK

De monding van de Gironde,
de Garonne en de Dordogne
De trechtermonding van de Gironde, in het zuidwesten van Frankrijk, ontstaan
uit de ontmoeting van de Garonne en de Dordogne, is een open deur naar de stad
Bordeaux. Waarvan de naam over de hele wereld doet denken aan wijn in al zijn
adel: Blaye, Pauillac, Saint-Estèphe en Médoc vertegenwoordigen enkele parels
van de wijnstreek. Royan, aan de monding, is ideaal gelegen om de beroemde
maritieme steden Rochefort en La Rochelle te ontdekken.
De Gironde biedt een grote verscheidenheid aan landschappen. Op de linkeroever
domineert een wijnlandschap in een alluviale vlakte. Dichtbij de zee moeten de
wijngaarden wijken voor duinen en moerassen. Op de rechteroever zorgen de grote
kliffen en heuvels voor een contrast met de wijngaarden op de andere oever. Meer
in het noorden vinden we de grote moerassen.

La Rochelle
Rochefort
Saintes

ROYAN

Meschers-sur-Gironde

GIRONDE
BLAYE

PAUILLAC

BOURG

LIBOURNE
Saint-Émilion

BORDEAUX
Bekken van
Arcachon

UW CROISIEUROPE VOORDELEN

GARONNE

•C
 roisiEurope, pionier van de rivier voor de cruise met kajuitschepen
• Exclusieve route: vaartocht van de monding van de Gironde tot Royan
•E
 en buitengewoon rijk erfgoed: op de 2e nationale plaats
na het Île-de France voor het aantal beschermde gebouwen
•D
 e wijnstreek Bordeaux: 120 000 ha wijngaarden, 60 AOC‘s en 8 000 wijnbouwers

ONS SCHIP
5 ANKERS

• MS Cyrano de Bergerac

KAJUIT

SALON / BAR
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RESTAURANT

DORDOGNE

CADILLAC

NIEUW
ZEE CRUISES

BORDEAUX • PAUILLAC (2) • De Medoc • Monding van Gironde
BLAYE • LIBOURNE(2) • Saint-Émilion • BORDEAUX
Liefhebbers van authenticiteit en oenologie, kies voor een cruise op de Gironde. U ontdekt
er wijnjuwelen langs de Garonne en de Dordogne. Verken de Medoc per fiets langs een circuit
dat u een architectonische diversiteit laat ontdekken die uniek is in de wereld, tussen grote
herenhuizen en luxueuze gebouwen zoals de Citadel van Vauban.

Hoogtepunten

5 ANKERS

April: 4, 15
Mei: 3, 14
Juni: 1er, 12, 30
Juli: 11, 22
Augustus: 3, 14
September: 7, 18
Oktober: 6, 17

739 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

180 €

251€

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

189 €

265 €

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

CENTRAAL-EUROPA

• Blaye(1) en haar citadel van Vauban
• Saint-Émilion(1), middeleeuwse stad

Bordeaux en haar regio

Vertrekken 2021

5 ANKERS

April: 4, 15
Mei: 3, 14
Juni: 1er, 12, 30
Juli: 11, 22
Augustus: 3, 14
September: 7, 18
Oktober: 6, 17

Ontdekkingsprogramma

BORDEAUX • PAUILLAC(2) • De Medoc • Monding van Gironde
BLAYE • LIBOURNE(2) • Saint-Émilion • BORDEAUX

895 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie


Hoogtepunten

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

181€

253 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

180 €

252 €

KERST
EN NIEUWJAAR

• Ontdekking van het estuarium
van de Gironde en de Garonne
• De Cité du Vin in Bordeaux(1)
• Ontdekking(1) van de Grands Crus
van de streek
• Blaye(1) en zijn ondergrondse
monumenten
• Saint-Émilion(1), middeleeuwse stad

THEMA-CRUISES

Prijs per persoon(3) vanaf

WERELDRIVIEREN

• Het beste van de Gironde in 5 dagen
• Bordeaux “by night”(1)
• Ontdekking(1) van de Grands Crus van de
streek

Vertrekken 2021

FRANKRIJK

De Bordelais, een uitzonderlijke streek

Prijs per persoon(3) vanaf

NOORD-EUROPA

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

ZUID-EUROPA

SAINT-ÉMILION

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

(1)	Facultatieve excursies.
(2)	Afhankelijk van de getijden kan de stop in Pauillac misschien vervangen worden door die van Cussac-FortMédoc en die van Libourne door Bourg.
(3)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
Deze cruises zijn afhankelijk van de getijden en de aankomsturen op de aanlegplaatsen kunnen wijzigen.

Retrouvez
De gedetailleerde
les programmes
programma’s
détaillésen
et prijzen
l’ensemble
zijn te
des
vinden
tarifs sur
op onze
notresite:
sitewww.croisieurope.be
: www.croisieurope.com

BIJLAGEN

Citadel van Blaye
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LA ROCHELLE

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. BYA_PP NIEUW 2021

Cruise in Aquitaine van Bordeaux naar Royan,
het estuarium van de Gironde, de Garonne en de Dordogne
BORDEAUX • PAUILLAC • De Medoc • Estuarium van de Gironde • ROYAN • Rochefort
La Rochelle • LIBOURNE(2) • BORDEAUX • CADILLAC • Bekken van Arcachon • BORDEAUX
(2)

Deze prachtige reisweg, tussen land en zee, voert u mee naar het hart van het
zuidwesten van Frankrijk, bekend voor zijn idyllische landschappen, beroemde wijnen,
historische monumenten en emblematische plaatsen.
Van Bordeaux tot Royan ontdekt u een vermaard terroir, oude zeesteden en een
ontegensprekelijke levenskunst.

Ontdek :
• De route van de Grands Crus van de
Médoc
(1)

Vertrekken 2021

5 ANKERS

April: 9, 20
Mei: 8, 19
Juni: 6, 17
Juli: 5, 16
Augustus: 8, 26
September: 1er, 12, 23
Oktober: 11, 22

1055 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma

Hoogtepunten
• Exclusief bij CroisiEurope: Vaartocht
tot in Royan in het estuarium van de
Gironde

Prijs per persoon(3) vanaf

•R
 oyan, badstad met jaren ‘50 charme
• Rochefort en de Corderie Royale
• La Rochelle, zeestad
•H
 et bekken van Arcachon en de duin
van Pilat

Met Bordeaux

335 €

468 €

Of met bekken van
Arcachon

406 €

567€

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
Cité du Vin in Bordeaux

319 €

447€

Of met bekken van
Arcachon

401€

561€

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

Cruise in het Zuid-Westen van Bordeaux naar Royan,
het estuarium van de Gironde, de Garonne en de Dordogne
BORDEAUX • PAUILLAC (2) • De Medoc • Estuarium van de Gironde • ROYAN • Rochefort
La Rochelle • Saintes • Meschers-sur-Gironde • LIBOURNE(2) • BORDEAUX
CADILLAC • BORDEAUX • Bekken van Arcachon • BORDEAUX

INBEGREPEN: bezoek aan Royan, badstad met jaren ‘50 charme
• Exclusief bij CroisiEurope: Vaartocht
tot in Royan in het estuarium van de
Gironde’s
Ontdek :
•H
 et bekken van Arcachon
en de duin van Pilat
•D
 e route van de Grands Crus van de
Médoc
• Rochefort en de Corderie Royale
(1)

• La Rochelle, zeestad
•S
 aintes en zijn Gallo-Romeinse ruïnes
geclassificeerd als werelderfgoed
van UNESCO
•T
 almont-sur-Gironde en de beroemde
holbewonersgrotten van
Meschers-sur-Gironde
• Culinaire hoogtepunten: de oesters
van Arcachon, de “wine & cheese” van
de Médoc in Pauillac

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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Prijs per persoon(3) vanaf
Vertrekken 2021

5 ANKERS

April: 26
Mei: 25
Juni: 23
Juli: 27
Augustus: 19
September: 29

1289 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
Met Bordeaux

427€

596 €

Of met bekken van
Arcachon

497€

695 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
Cité du Vin in Bordeaux

410 €

575 €

Of met bekken van
Arcachon

492 €

689 €

(1)	Facultatieve excursies.
(2) A
 fhankelijk van de getijden kan de stop in Pauillac misschien vervangen worden door die van CussacFort-Médoc en die van Libourne door Bourg.
(3)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
Deze cruises zijn afhankelijk van de getijden en de aankomsturen op de aanlegplaatsen kunnen wijzigen.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW

De Rhône en de Saône
CHÂLONSUR-SAÔNE
MÂCON

VIVIERS
VallonPont-d’Arc

Pont-enRoyans

AVIGNON

De Luberon

Gordes
Les Bauxde-Provence
ARLES

De Camargue
Port-St-Louis

MARTIGUES

MIDDELLANDSE ZEE

THEMA-CRUISES

•V
 aartocht van Bourgondië tot aan de poorten van de
Middellandse Zee
•O
 ntdek de diversiteit aan landschappen van de Saône en de
Rhône: de wijngaarden van Bourgondië en Beaujolais, de kloven van de Ardèche, de Vercors, de Luberon of de Camargue
• Beschermd erfgoed: het oude Lyon, het Pausenpaleis in
Avignon, het Regionaal Natuurpark van de Camargue, de
optocht van Donzère, de Alpilles ...
• AOC-wijngaarden die bijdragen tot het wijntoerisme

TOURNON

VIENNE
TAIN
L'HERMITAGE

FRANKRIJK

LYON

RHÔNE

UW CROISEUROPE VOORDELEN

SAÔNE

NOORD-EUROPA

Kunst en geschiedenis hebben hun plaats op deze cruises die u mythische
steden laten ontdekken zoals Arles, Avignon, Viviers, Lyon en Vienne die
u in één reis zult kunnen bezoeken.

Beaune

CENTRAAL-EUROPA

Van de Camargue tot de kloven van de Ardèche, via het massief van de Vercors,
garanderen de cruises op de Rhône een reis te midden van landschappen
die behoren tot de mooiste en best beschermde van Frankrijk.

ZUID-EUROPA

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

ZEE CRUISES

FRANKRIJK

ONZE SCHEPEN
5 ANKERS

4 ANKERS

• MS Mistral
• MS Rhône Princess

BIJLAGEN

KERST
EN NIEUWJAAR

SALON / BAR (MS RHÔNE PRINCESS, 4 ANKERS)

WERELDRIVIEREN

• MS Camargue
• MS Van Gogh

KAJUIT (MS VAN GOGH, 5 ANKERS)

RESTAURANT (MS VAN GOGH, 5 ANKERS)
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GORDES

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

Prijs per persoon(5) vanaf

Escapade in de Provence

Vertrekken
2021

LYON • AVIGNON • ARLES • PORT-SAINT-LOUIS • MARTIGUES (4) • Lyon

Hoogtepunten
• Kennismaking met de absolute pareltjes
van de vallei van de Rhône
• Avignon en het prestigieuze Pausenpaleis
met zijn privé-appartementen(1)

• De Pont du Gard(1), architecturaal
meesterwerk
• Een jeepsafari(3) door de ongerepte
Camargue

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

April: 5
Mei: 3, 28
Juni: 18
Juli: 21
September: 4

399 € 489 € 469 €

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

75 €

105 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

123 €

172 €

Prijs per persoon(5) vanaf
Vertrekken
2021

Lyon • MARTIGUES (4) • AVIGNON • VIVIERS • De kloven van de Ardèche
TAIN L’HERMITAGE • De Vercors • VIENNE • LYON

April: 5, 24
Juni: 11
Augustus: 28
Oktober: 21

5 ANKERS

4 ANKERS

Met
Haven/
Met
Haven/
transfer(2) haven (3) transfer(2) haven (3)

505 € 485 € 559 €

535 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

Hoogtepunten
• Vaartocht door de delta van de Rhône tot
in Lyon, hoofdstad van Gallië
• Avignon en het prestigieuze Pausenpaleis
met zijn privé-appartementen(1)

419 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie


De Camargue en de wilde Rhône

De kloven van de Ardèche en gebergte van de Vercors

5 ANKERS

4 ANKERS

Met
Haven/
Met
Haven/
transfer(2) haven (3) transfer(2) haven (3)

• De kloven van de Ardèche(1),
de mooiste canyon van Europa
• De Vercors (1) en zijn hangende huisjes
• Vienne(1), oude Romeinse stad

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

129 €

180 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

193 €

269 €

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

Gastronomie en wijngaarden tussen Rhône en Saône
Met een diner de Abdij van Collonges - Paul Bocuse

LYON • TAIN L’HERMITAGE • VIENNE • LYON • COLLONGES-AU-MONT-D’OR • MÂCON • BELLEVILLE • LYON

Prijs per persoon(5) vanaf
Vertrek 2021

4 ANKERS

819 €

Oktober: 24

INBEGREPEN: diner in de abdij van Collonges(6), tempel van de gastronomie van Paul Bocuse

Hoogtepunten
• Vaartocht door prestigieuze wijngaarden:
Côte Rôtie of Saint-Joseph
• Lyon(1) en zijn unieke traboules

• Wijnproeverij in een wijnkelder in
Tain l‘Hermitage(1) en in de wijngaarden
van Le Beaujolais(1)

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137. REF. LLY : diner en een
selectie van drankjes bij de abdij van Collonges - Paul Bocuse.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfs
pakket” blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

109 €

154 €

(1) Facultatieve excursies.
(2) Formule met transfer per autocar: Ref. LMA : van Martigues naar Lyon D3. Ref. ROD : van Lyon naar Martigues D1. Onze transfers zijn gegarandeerd vanaf 20 personen.
(3) Haven/haven formule: Ref. LMA_PP: inscheping in Lyon D1 om 15u en ontscheping in Martigues D3 om 16u.
Ref. ROD_PP: inscheping in Martigues D1 om 17u en ontscheping in Lyon om 14u.
(4)	Afhankelijk van de beschikbaarheid van de aanleghaven, kan de haven van Martigues vervangen worden
door Port-Saint-Louis-du-Rhône.
(5)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(6) Diner in de abdij of in het restaurant - Paul Bocuse, afhankelijk van het aantal personen.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES

Hoogtepunten
• Mogelijkheid tot een diner in de Abdij van
Collonges, restaurant van Paul Bocuse(1-7)
• De kleurrijke Provence
• De landschappen en manades van de Camargue
• De “citadeldorpen” van de Luberon
Ontdekking van(1):
• Lyon en proeverij in de Hallen(5) van Paul Bocuse

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
Met Avignon
en het Pausenpaleis
Of met Gordes
en de abdij van Sénanque
Of met Avignon,
het Pausenpaleis en het
diner bij Paul Bocuse
Of met Gordes,
de abdij van Sénanque en
het diner bij Paul Bocuse

• De Camargue en zijn tradities
• Avignon en het prestigieuze
Pausenpaleis
• Gordes en de abdij van Sénanque(6)
• De kloven van de Ardèche,
de mooiste canyon van Europa
• De Cité du Chocolat in Tain l’Hermitage

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. LMZ_PP2 / LMZ_INVPP2(2)

LYON • ARLES(3) • De Camargue • AVIGNON • VIVIERS • De kloven van de Ardèche
TAIN L’HERMITAGE • De Vercors • LYON

Hoogtepunten
• Het beste van de Provence
en de Camargue
• Arles(1) en haar overblijfselen uit het
Romeinse tijdperk
• De kloven van de Ardèche(1),
de mooiste vallei van Europa

• De Vercors(1) en zijn hangende
huisjes
• Een jeepsafari(1) door de ongerepte
Camargue

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

219 €

307€

338 €

474 €

361€

507€

Vraag naar het gedetailleerde programma.

de Camargue en de Provence met optioneel diner bij Paul Bocuse

De Provençaalse Rhône en de Camargue

274 €

Vanaf 815 € /pers.

Onmisbare aanlegplaatsen van de Rhône
5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. LYL_PP

196 €

Prijs per persoon(4) vanaf
Vertrekken 2021
Maart: 22
April: 2, 13, 27
Mei: 7, 13, 23, 29
Juni: 9, 14, 14, 25, 30
Juli: 6, 22
Augustus: 7, 31
September: 2, 9, 18, 25
Oktober: 4, 11, 20, 27, 28
EXCURSIEPAKKET



4 ANKERS 5 ANKERS

659 €

765 €

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

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

182 €

254 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

230 €

321€

(1)	Facultatieve excursies.
(2) V
 raag om een gedetailleerd programma ref. LMY_INVPP2 / LMZ_INVPP2, verschillende reisroute.
(3)	Naargelang de doorgang door de sluizen kan de aanlegplaats in Arles worden vervangen door Avignon.
(4)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(5)	De Hallen van Bocuse is gesloten op zondag en maandag. Er zal een alternatief worden georganiseerd om
de proeverij van lokale producten te behouden.
(6)	In geval van onbeschikbaarheid wordt het bezoek aan de abdij vervangen door een bezoek aan het lavendelmuseum.
(7) Diner in de Abdij of in het restaurant - “Paul Bocuse”, afhankelijk van het aantal personen.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

FRANKRIJK
NOORD-EUROPA

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie


CENTRAAL-EUROPA

Van Tain l’Hermitage tot Collonges-au-Mont-d´Or wacht u een wervelwind van zoete en hartige
smaken tussen het proeven van verfijnde chocolade en een uitzonderlijk gastronomisch diner
in de Abdij van Collonges Paul Bocuse. Majestueus en exotisch, dompel uzelf onder in het hart
van een buitengewone omgeving waarvan de charme en geur u zullen betoveren.

955 €

THEMA-CRUISES

LYON • ARLES(3) • De Camargue • AVIGNON • VIVIERS • De kloven van de Ardèche
TAIN L’HERMITAGE • VIENNE • COLLONGES-AU-MONT-D’OR • LYON

4 ANKERS

April: 13, 19, 25
Mei: 1ste(2), 11(2), 17
Juni: 2, 8(2), 18
Juli: 4, 10, 16, 22, 28
Augustus: 9, 15, 21, 27
September: 6, 12, 28
Oktober: 8, 14, 24, 30

WERELDRIVIEREN

tussen Lyon, de Camargue en de Provence
met optioneel diner bij Paul Bocuse

Vertrekken 2021

KERST
EN NIEUWJAAR

Onmisbare aanlegplaatsen van de Rhône

Prijs per persoon(4) vanaf

BIJLAGEN

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. LMY_PP2 / LMY_INVPP2(2)

ZUID-EUROPA

LYON
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CAMARGUE

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

Prijs per persoon(3) vanaf

Provençaalse kleuren

Vertrekken 2021

LYON • ARLES • Les-Baux-de-Provence • PORT-SAINT-LOUIS • De Camargue
MARTIGUES (2) • AVIGNON • VIVIERS • De kloven van de Ardèche • VIVIERS
TAIN L’HERMITAGE • De Vercors • LYON
Ontdek Baux-de-Provence, een van de mooiste dorpen van Frankrijk: majestueus en exotisch,
dompel uzelf onder in het hart van een buitengewone omgeving waarvan de charme en geur
u zullen betoveren. Bezoek de Alpilles waar de wilde natuur en authentieke tradities zorgvuldig
zijn bewaard.

Hoogtepunten
• Het beste van de Provence
en de Camargue
• Arles(1) en haar overblijfselen uit het
Romeinse tijdperk
• De kloven van de Ardèche(1),
de mooiste canyon van Europa

• De Vercors(1) en zijn hangende huisjes
• Les Baux-de-Provence(1), tussen
de mooiste dorpjes van Frankrijk
• De pont du Gard(1), architecturaal
meesterwerk

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. ANT / ANT_PP / CHA(4) / CHA_PP(4)

De Saône, de Rhône, de Camargue
en de poorten van de Provence
Lyon • CHALON-SUR-SAÔNE • MÂCON • Beaujolais-wijnregio • LYON
TAIN L’HERMITAGE • Vallei van de Côtes du Rhône • TAIN L’HERMITAGE
De kloven van de Ardèche • AVIGNON • ARLES • De Camargue • MARTIGUES (2) • Lyon
Van Lyon naar Martigues via Tain l’Hermitage, Avignon, Arles en de Camargue, vertrek voor
een onvergetelijke cruise. Ontdek Lyon, een stad die op de werelderfgoedlijst van UNESCO
staat en die u 2000 jaar geschiedenis zal vertellen door zijn oude geplaveide straatjes. Bezoek
de grot van Chauvet 2 - Ardèche die de magie en de voorwaarden voor een bezoek aan de
originele grot van Chauvet-Pont d’Arc herschept. In de frisheid en vochtigheid worden de
klank- en olfactorische werelden getrouw hersteld om u totale onderdompeling te bieden.

4 ANKERS 5 ANKERS

April: 8
Mei: 23, 24
Juni: 20
Juli: 10, 26
Augustus: 18, 30
September: 4, 20
Oktober: 6, 22

799 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

221€

308 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

269 €

375 €

WANDEL CRUISE
REF. LON_PP (zie blz. 87)

Prijs per persoon(3) vanaf
Vertrekken
2021
Maart: 31(4)
April: 6, 7(4),
12(4), 18
Mei: 5(4), 30 (4)
Juni: 5, 20 (4)
Juli: 23 (4), 29
Augustus: 4 (4),
10, 16(4), 22
Sept.: 6(4), 22
Okt.: 6(4), 10 (4)

• Een uitzonderlijke route van de Saône
tot de monding van de Rhône
• Lyon(1) en zijn unieke traboules
• De grot van Chauvet 2 - Ardèche(1),
replica van de Chauvet-grot - Pont d’Arc

959 € 925 € 1199 € 1165 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
REF. ANT
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203 €
291€

285 €
406 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma

• Een jeepsafari(1)
door de ongerepte Camargue

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfs
pakket” blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

5 ANKERS

4 ANKERS

Met
Haven/
Met
Haven/
transfer(5) haven (6) transfer(5) haven (6)

REF. CHA

Hoogtepunten

919 €

REF. ANT
REF. CHA

265 €
439 €

372 €
614 €

WIJN CRUISE
REF. CMM / CMM_PP (zie blz. 89)
(1) Facultatieve excursies.
(2)	In functie van de beschikbaarheden van de aanlegsteigers, kan het aanleggen in Martigues worden vervangen door Port-Saint-Louis-du-Rhône.
(3)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(4)	Vraag het gedetailleerd programma van de cruise CHA /CHA_PP, het reisschema en de kosten van de excursies zijn verschillend.
(5)	Formule met autocar heen/terug vanuit Lyon. Transfer gegarandeerd voor min 20 personen.
(6)	Formule haven/haven: inscheping D1 in Chalon-sur-Saône om 18u en ontscheping D7 in Martigues om 9u.
* Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES

Op de Saône en de Rhône

LYON • MÂCON • VIENNE • ARLES • De Camargue • AVIGNON • VIVIERS • TOURNON • LYON
Geschiedenis en authenticiteit staan tijdens uw cruise op het programma. U ontdekt steden
met een rijk historisch en cultureel verleden zoals Lyon met zijn beroemde traboules. Bezoek
de abdij van Cluny, die een uitzonderlijke politieke, artistieke en religieuze invloed heeft
genoten in Europa, en bewonder vervolgens het kasteel van Tournon dat als een kolos op zijn
majestueuze rots staat en een museum herbergt met het label “Musée de France”.

Vertrekken 2021

5 ANKERS

April: 6, 17
Mei: 17
Juni: 13
Juli: 8, 15
Augustus: 11
September: 13

1305 €

FRANKRIJK

Van de Bourgogne tot de Camargue

Prijs per persoon(2) vanaf

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

251€

352 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

362 €

508 €

NOORD-EUROPA

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

ZUID-EUROPA

AVIGNON

Hoogtepunten

Hoogtepunten
• Culturele rijkdom over
een historische rivier
• Lyon en zijn unieke traboules(1)
• Gastronomische ontdekking van Tournon(1)

• Arles en zijn exceptioneel
erfgoed(1)
• Avignon en het prestigieuze
Pausenpaleis(1)

Deze cruise wordt aangeboden als een
GECOMBINEERDE CRUISES-formule

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

Mei: 11
Juni: 26
September: 12
Oktober: 12

839 €

735 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

105 €

147€

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

186 €

261€

WIJN CRUISE
REF. BJL_PP (zie blz. 89)

11-DAAGSE / 10-NACHTEN CRUISE • REF. ACV_PP

Van Amsterdam naar Avignon: van de Rijn naar de Rhône, 2 mythische rivieren
• Drie landen op één cruise: Nederland, Duitsland en Frankrijk
• De rijkdom en culturen langs twee historische rivieren
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

THEMA-CRUISES

Lyon • CHALON-SUR-SAÔNE • TOURNON • ARLES • AVIGNON • Lyon

Vertrekken 2021

WERELDRIVIEREN

Van Chalon-sur-Saône naar Avignon

Prijs per persoon(2) vanaf

KERST
EN NIEUWJAAR

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. CAV / CAV_PP

CENTRAAL-EUROPA

• Een lokale olijfolieproducent(1)
• Een jeepsafari(1) door de ongerepte Camargue
• Avignon(1) en het prestigieuze Pausenpaleis met zijn
privé-appartementen

Vanaf 2045 € /pers. Data en gedetailleerd programma op aanvraag.
(1)	Facultatieve excursies.
(2)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(3)	Formule met transfer met autocar heen/terug vanuit Lyon. Transfer gegarandeerd voor min 20 personen.
(4)	Formule haven/haven: inscheping D1 in Chalon-sur-Saône om 17u en ontscheping D5 in Avignon om 9u.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

BIJLAGEN

• Ontdekking van alle aspecten van de streek en haar
bodem
• Lyon(1) en zijn unieke traboules
• Gastronomische ontdekking(1) van Mâcon en Tournon
• De abdij van Cluny(1), spiritueel hoogtepunt
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FRANKRIJK

De Seine
Over het water gaat u van de Franse hoofdstad naar de Normandische kust:
een geweldige manier om Parijs en zijn mythische locaties, de dorpen langs
de rivierbochten en de bezienswaardigheden van Normandië te ontdekken.
Kunstliefhebbers, u zult bekoord worden door de landschappen die zo‘n
grote inspiratiebron waren voor kunstenaars zoals Monet, Renoir, Cézanne,
Van Gogh of Boudin, …
Geschiedenisliefhebbers, laat u begeleiden bij de bezoeken aan de kastelen
van Versailles, van Martainville of van Malmaison, of tijdens de daguitstap naar
de stranden van de landing in Normandië. U zult ook het unieke erfgoed van
de Normandische abdijen ontdekken.

Étretat
Le Havre

CAUDEBEC-EN-CAUX
DUCLAIR
ROUEN
HONFLEUR

Deauville

Calvados

VERNON

SEINE

• Vaartocht van Parijs naar de Normandische kust
• Combinatie van binnen- en zeevaart na Duclair en tot in Honfleur
•C
 ruise in Parijs “by night” en tussenstop op wandelafstand van de
Eiffeltoren!
•P
 arijs, Franse hoofdstad en zijn verschillende culturele beziens
waardigheden
• Normandië en zijn tradities
• De Seine, de inspiratiebron bij uitstek voor de impressionistische schilders
•O
 ntdekking van de landschappen van de Seinevallei, van grote open
ruimtes tot bruisende steden

ONZE SCHEPEN
5 ANKERS

• MS Renoir
4 ANKERS

• MS Botticelli
• MS Seine Princess
KAJUIT (MS RENOIR, 5 ANKERS)
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PARIJS

Versailles

UW CROISIEUROPE VOORDELEN

RESTAURANT (MS RENOIR, 5 ANKERS)

Giverny
POISSY

Liefhebbers van grote open ruimtes, u zult de wilde schoonheid bewonderen
van de kliffen van de “côte d’Albâtre”, de stranden en het landschap van de “côte
fleurie” en de verrassende panorama‘s van de Seinevallei!

SALON / BAR (MS BOTTICELLI, 4 ANKERS)

LA ROCHE-GUYON
LES ANDELYS

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA

PARIJS, ÎLE DE LA CITÉ

4-DAAGSE / 3-NACHTEN CRUISE • REF. PIN_PP EXCLUSIEVE AANBIEDING
FRANKRIJK

Ongewoon Parijs
PARIJS • Île de la Cité • Saint-Germain-des-Prés • PARIJS • Rungis, in het hart van de gastronomie
De begraafplaats Père-Lachaise OF het Pantheon • PARIJS

Maak een unieke cruise langs de Seine in het hart van de sublieme Franse hoofdstad en ontdek
de legendes, beroemde mensen en delicatessen!
EXCURSIES INBEGREPEN

Hoogtepunten

Prijs per persoon(2) vanaf
Vertrekken 2020 / 2021 4 ANKERS 5 ANKERS
Oktober 2020: 30
November 2020:
8, 15, 24
Februari 2021: 22
Maart 2021: 3, 15, 30
Oktober 2021: 27
November 2021: 17
December 2021: 5

399 €

485 €

NOORD-EUROPA

“Parijs blijft ons verbazen, we denken het te weten, en toch wacht ons een verrassing op de hoek
van een van de steegjes”. Parijs, eeuwig en romantisch, bijzonder, creatief en modern: ontdek
deze stad met een weelderig architectonisch en cultureel erfgoed.

• Origineel bezoek van Parijs
• Cabaretshowavond aan boord
Ontdekking van:
• Het Île de la Cité

• De begraafplaats Père-Lachaise
• Het gastronomische SaintGermain-des-Prés
• Rungis(1-3) en zijn beroemde markt

(exclusief pakket - reserveren verplicht, vóór vertrek,
via uw reisagentschap)

119 €

Rungis(3)

CENTRAAL-EUROPA

OPTIONEEL

Citytrip Parijs

een geweldige manier om de hoofdstad en haar mythische plekjes
en het Oude Montmartre te ontdekken

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

Vanaf 319 € /pers.
Data en gedetailleerd programma,
neem contact met ons op.

PARIJS • LES ANDELYS • ROUEN • HONFLEUR • ROUEN • PARIJS
Ga op een cruise waar erfgoed en geschiedenis even rijk als fascinerend zijn. Ontdek de
Albasten kust, omringd door het groene en blauwe water van het Engelse Kanaal, het biedt
u de meest indrukwekkende landschappen van Normandië.

4 ANKERS 5 ANKERS

675 €

785 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

Hoogtepunten
• Het kasteel van Martainville(1)
• De Albasten kust(1)

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137. REF. PIN_PP: de geleide
bezoeken vermeld in het programma • het cabaretspektakel aan boord.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137. REF. PIN_PP: de dranken (alleen te betalen aan boord) • het facultatief bezoek aan de
markt van Rungis.

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

119 €

158 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

119 €

158 €

(1)	Facultatieve excursies.
(2)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(3)	Facultatieve excursie. Het bezoek aan de markt van Rungis is niet mogelijk op zaterdag, zondag en maandag
en is afhankelijk van de beschikbaarheid op het moment van de boeking.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

KERST
EN NIEUWJAAR

en haar onvermijdelijke stops

Maart: 5
April: 5, 17, 23
Mei: 6, 18
Juni: 2, 13, 29
Juli: 1er, 10, 22
Augustus: 5, 21
September: 9, 24, 30
Oktober: 5, 27

BIJLAGEN

Vertrekken 2021

WERELDRIVIEREN

Prijs per persoon(2) vanaf

De vallei van de Seine

• De Seine en al haar facetten,
een harmonieuze mengeling
tussen geschiedenis en natuur

THEMA-CRUISES

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

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

De Seine: van Parijs tot Honfleur
Prestige en leven als god in Frankrijk
PARIJS • POISSY • ROUEN • HONFLEUR
Vaar op de Seine tussen Parijs en Honfleur en ontdek steden met een uniek architecturaal
erfgoed. Bezoek het weelderige paleis van Versailles, de grootste en meest luxueuze
koninklijke residentie in een unieke groene omgeving. U zal uitstappen aan de mooie
kleine haven van Honfleur en er de Côte Fleurie ontdekken, die u een opeenvolging van
zandstranden, kliffen en charmante badplaatsen biedt.

Vertrekken 2021

4 ANKERS 5 ANKERS

April: 2, 19 (3), 26
Mei: 28(3)
Juni: 20 (3)
Juli: 6(3), 15, 27(3)
Augustus: 13, 16
September: 1ste(3), 6
Oktober: 4 (3), 11

659 €

759 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
Met het kasteel
van Versailles
Of met het kasteel
van Malmaison

151€
136 €

212 €
191€

DYNAMISCHE pakket volgens het programma

Hoogtepunten
• Het essentiële van Normandië
• Kasteel van Versailles(1-4) het
belangrijkste monument van de
Franse kunst in de 17e eeuw

Prijs per persoon(2) vanaf

151€
136 €

Met Versailles per fiets

• Rouen
• Honfleur(1) en de Côte Fleurie(1)
(1)

0f met het kasteel
van Malmaison

212 €
191€

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

De mooiste plaatsen in de vallei van de Seine
PARIJS • LES ANDELYS • HONFLEUR • DUCLAIR • ROUEN • PARIJS
Vaar op de Seine en ontdek bijzondere plekken. Ontdek de prachtige witte kliffen van Étretat,
omringd door kiezelstranden en met een uitzonderlijk uitzicht, en ga vervolgens op excursie
in het hart van de abdijroute. Ze vormen een uitzonderlijk architectonisch erfgoed, zowel door
hun aantal als door hun artistieke kwaliteit, de charme van de omringende landschappen en
de grootsheid van hun verleden. Bezoek Rouen: zowel middeleeuws als spiritueel, het heeft
de ziel van zijn verleden bewaard, waarin u zich kunt onderdompelen.

Vertrekken 2021
April: 1ste, 12, 21, 21, 26
Mei: 1ste, 16
Juni: 25
Juli: 5, 31
Augustus: 2, 23
September: 25
Oktober: 21

4 ANKERS 5 ANKERS

825 €

945 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie


Hoogtepunten
• De Seine, een levend schilderij
dat zijn geheimen onthuld
• Een daguitstap naar de stranden(1-5)

Prijs per persoon(2) vanaf

met 5% korting aan boord
inbegrepen

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

KLASSIEKE pakket volgens het programma
Met de côte d’Albâtre

200 €

282 €

Of met de D-Day stranden

240

338 €

€

DYNAMISCHE pakket volgens het programma

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137. REF. SIP: de “Titi
Parisien” avond.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfs
pakket” blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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Met de côte d’Albâtre

185 €

260 €

Of met de D-Day stranden

225

316 €

€

(1) Facultatieve excursies.
(2) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(3) Vraag het gedetailleerde programma van de cruise ref. HOP_PP, andere route.
(4) Geldig voor een minimum van 25 deelnemers - onder deze basis (of op maandag) excursie vervangen door
het Kasteel van Malmaison
(5) Enkel mits reservatie op voorhand. Geldig voor een minimum van 30 personen.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES
voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
Met het kasteel
van Versailles
Of met het kasteel
van Malmaison

Hoogtepunten
• Ontdekking van de Seine,
van Parijs tot Normandië
• Focus op de hoofdstad: ontdekking
met een autocar of aan boord van een
mythische 2PK(1)

De grote klassiekers van de Seine(1):
• Het kasteel van Versailles(4),
• Rouen, de Abdijenroute,
Honfleur en de Côte Fleurie

233 €
218 €

327€
306 €

De Seinevallei
Kunst, geschiedenis en natuur
PARIJS • VERNON • DUCLAIR • HONFLEUR • ROUEN • LES ANDELYS • PARIJS
Vaar langs de Seine en ontdek de geschiedenis, idyllische landschappen en cultuur die deze
rivier met goed verborgen geheimen omringen.
In Vernon ontdekt u het huis van Claude Monet, de bloementuin en de watertuin. Bezoek
het weelderige Château de Martainville, wandel langs de bloemrijke kust of ontdek de
geschiedenis tijdens onze excursie naar de stranden van D-Day.

218 €
202 €

Met Versailles per fiets
Of met het kasteel
van Malmaison

305 €
284 €

IMPRESSIONISME CRUISE

Prijs per persoon(2) vanaf
Vertrekken 2021

4 ANKERS

April: 6
Mei: 9
Juni: 6
Juli: 25
Augustus: 14
September: 16
Oktober: 4

1165 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
Met Honfleur
en de côte d’Albâtre

241€

339 €

Of met de D-Day stranden

277€

390 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma

Hoogtepunten
• De Seine, een levend schilderij
dat zijn geheimen onthuld
• Een daguitstap naar de stranden(1-5)
• De Claude Monet-stichting(1)
in Giverny

• Route langs de Normandische
abdijen(1) tien eeuwen vol
bouwkundige geschiedenis

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

FRANKRIJK

DYNAMISCHE pakket volgens het programma

REF. IMP_PP (zie blz. 93)

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

NOORD-EUROPA

1145 €

CENTRAAL-EUROPA

Door te stoppen aan de Côte Fleurie, kunt u een van de parels van Calvados en LaagNormandië bewonderen met een uitzonderlijke architectonische schoonheid, een herinnering
aan de tijd dat dit kleine hoekje van Frankrijk profiteerde van de mode om te baden in zee.

1015 €

Met Honfleur, de côte
fleurie en het kasteel van
Gaillard

215 €

301€

Of met de D-Day stranden
en het kasteel van Gaillard

251€

352 €

Of Met Honfleur, de côte
fleurie en het kasteel van
Martainville

226 €

317€

Of met de D-Day stranden
en het kasteel van
Martainville

262 €

368 €

(1)	Facultatieve excursies.
(2)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(3) Vraag het gedetailleerde programma van de cruise, ref. HON_PP, andere route.
(4)	Geldig voor een minimum van 25 deelnemers - onder deze basis (of op maandag) excursie vervangen door
het Kasteel van Malmaison.
(5) Enkel mits reservatie op voorhand. Geldig voor een minimum van 30 personen.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

THEMA-CRUISES

Vaar over de Seine van Parijs tot Honfleur en ontdek de geschiedenis van Frankrijk. Laat u
verleiden door Honfleur, de schildersstad met zijn pittoreske steegjes en zijn Vieux-Bassin, kom
en ontdek de charme en de zachtheid van het leven in Normandië!

4 ANKERS 5 ANKERS

April: 6(3), 9, 15(3), 27, 30 (3)
Mei: 3 (3), 27(3)
Juni: 17, 19 (3), 30
Juli: 16(3), 19 (3)
Augustus: 17(3), 20 (3), 26,
28, 31(3)
Sept.: 3 (3), 10 (3), 18(3), 28, 29 (3)
Oktober: 9, 15(3), 21(3), 21(3)

WERELDRIVIEREN

PARIJS • POISSY • LA ROCHE-GUYON • ROUEN • DUCLAIR • CAUDEBEC-EN-CAUX • HONFLEUR

Vertrekken 2021

KERST
EN NIEUWJAAR

Van Parijs tot de stranden van de Côte Fleurie

Prijs per persoon(2) vanaf

BIJLAGEN

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

ZUID-EUROPA

CÔTE D’ALBÂTRE

51

De kanalen van Frankrijk
Geniet van de rust op het stille water... Ontspan
ver weg van de drukte van de wereld… Neem de
tijd om te leven!
De kanalen van Frankrijk met idyllische
landschappen langs het hele parcours, plaatsen
doordrenkt met geschiedenis die de rijkdom
van het Franse erfgoed uitmaken en lokale
specialiteiten die uw smaakpapillen zullen
verrassen!
De cruises op de kanalen van Frankrijk worden
gekenmerkt door “dolce vita”, Deze bijna
vertrouwelijke routes gaan door de prachtige
regio’s van Frankrijk, in het hart van een
genereuze natuur en pittoreske dorpjes.

RESTAURANT (PÉNICHE MADELEINE)

KAJUIT (PÉNICHE JEANINE)

SALON / BAR (PÉNICHE ANNE-MARIE)

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. NVB_PP / BNV_PP

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

Van april tot oktober 2021 vanaf 1899 €

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

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

Van maart tot november 2021 vanaf 1899 €

Hoogtepunten
REF. NVB / BNV

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

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

Het kanaal van de Marne van Parijs tot Épernay
PARIJS • LAGNY-SUR-MARNE • SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX
CHÂTEAU-THIERRY • DORMANS • ÉPERNAY

Van april tot augustus 2021 vanaf 1899 €

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

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

LHet kanaal van de Marne tot de Rijn,
van Straatsburg tot Lagarde
STRAATSBURG • WALTENHEIM • SAVERNE • LUTZELBOURG • Hellend vlak van Arzwiller
XOUAXANGE • LAGARDE • Straatsburg

Van april tot oktober 2021 vanaf 1899 €
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• Parijs, Meaux en Château-Thierry
• Reims en de kathedraal Notre-Dame
• Hautvillers, bakermat van de
champagne
REF. SXO / XOS

• Het hellend vlak van Arzviller
• Straatsburg, werelderfgoed
van UNESCO
• De heuvelachtige regio Kochersberg
en Villa Meteor
• Het kasteel van Lutzelbourg
• Het unieke door Marc Chagall
gebrandschilderd glas in Sarrebourg

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

Het kanaal van de Rhône tot de Rijn,
de Doubs en de Bourgogne
BESANÇON • RANCHOT • DOLE • SAINT-JEAN-DE-LOSNE • PETIT-OUGES • DIJON

Van april tot oktober 2021 vanaf 1899 €
7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. DSL

De kanalen van de Bourgogne,
van de Saône en van het Centrum
DIJON • LONGECOURT-EN-PLAINE • SAINT-JEAN-DE-LOSNE • CHALON-SUR-SAÔNE
CHAGNY • SANTENAY • SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE • Dijon

April 2021 vanaf 1899 €

• Montbéliard en het historisch
centrum
• Baume-les-Dames en haar abdij
• De citadel Vauban van Besançon

NIEUW
ZEE CRUISES

REF. BDJ / DBC

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

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

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. DPS / PJN

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

• Dijon, historische hoofdstad van
de Bourgogne
• Gray en zijn verborgen schatten
• Kasteel van Champlitte, erkend als
historisch monument

Juli en augustus 2021 vanaf 1925 €

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

THEMA-CRUISES

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. BDJ_PP / DBC_PP

REF. MBC / BCM

WERELDRIVIEREN

April en oktober 2021 vanaf 1479 €

Hoogtepunten

KERST
EN NIEUWJAAR

MONTBÉLIARD • L’ISLE-SUR-LE-DOUBS • CLERVAL • BAUME-LES-DAMES
DELUZ • BESANÇON

BIJLAGEN

De vallei van de Doubs

CENTRAAL-EUROPA

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. MBC_PP / BCM_PP

NOORD-EUROPA

FRANKRIJK

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

ZUID-EUROPA

De troeven van
CroisiEurope
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NOORD-EUROPA
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NEDERLAND,
BELGIË

KERST
EN NIEUWJAAR

en zijn kanalen

DE RIJN
en zijn zijrivieren
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DE ELBE de Oder, de

Havel en de Baltische zee
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BIJLAGEN
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ZAANSE SCHANS

NIEUW

HET NOORDEN VAN EUROPA

ZEE CRUISES

Nederland en België
Een cruise in Nederland in de lente stelt u in staat om de prachtige tulpenvelden, de emblematische
hoofdstad Amsterdam met zijn historisch centrum, Rotterdam, die tot de grootste havens ter wereld
behoort, en ook de molens van Volendam, te ontdekken.

ZUID-EUROPA

Brussel, de hoofdstad met het gotische en renaissancistische erfgoed, zowel een klassieke
als moderne architectuur of Antwerpen, het mooie Vlaamse. Om nog maar te zwijgen van de
gastronomische specialiteiten van België!

UW CROISIEUROPE VOORDELEN
•C
 ruise op de mooiste rivieren, kanalen en meren van Noord-Europa:
het IJsselmeer, de Rijn en zijn zijrivieren, de Oder en de Havel
•T
 al van locaties die door de UNESCO als werelderfgoed erkend zijn
•E
 en uitzonderlijk historisch, architecturaal en natuurlijk erfgoed
•O
 ngeziene reisroutes tussen Berlijn en Kopenhagen of Hamburg

LEMMER

AMSTERDAM
Delft
ROTTERDAM

GOUDA

NIJMEGEN

RIJN

NEDERLAND
ANTWERPEN
BRUSSEL

BELGIË

FRANKRIJK

DÜSSELDORF
KEULEN

DUITSLAND

KOBLENZ
COCHEM
BOPPARD
BERNKASTEL
RÜDESHEIM
TRIER
MAINZ
WORMS
Luxemburg
HEIDELBERG
MANNHEIM
REMICH
SARRE
SPEYER

MOEZEL

Sarrebourg
STRAATSBURG

NECKAR

NOORD-EUROPA

Of het nu de betoverende Neckar, de romantische Rijn, de schilderachtige
Moezel of de Saar met zijn beschermde landschappen is, uw riviercruise
zal u Europa laten ontdekken.

HOORN
VOLENDAM

CENTRAAL-EUROPA

De romantische Rijnvallei biedt een vaartocht door sprookjesachtige
landschappen bezaaid met tal van kastelen, gekenmerkt door wijngaarden
en talrijke schilderachtige dorpjes die u vanaf het water kunt ontwaren.

NOORDZEE

RIJN
BREISACH

BAZEL

ZWITSERLAND

THEMA-CRUISES

De Rijn, historische bestemming van CroisiEurope, is vandaag nog steeds
een van de vlaggenschiproutes van onze maatschappij. Het is een
internationale rivier bij uitstek. Hij ontspringt in de Alpen en mondt 1350 km
verder uit in de Noordzee.

FRANKRIJK

De Rijn en zijn zijrivieren

• MS Beethoven
• MS Europe
• MS France
• MS La Bohème
• MS Léonard de Vinci

• MS Modigliani
• MS Mona Lisa
• MS Monet
• MS Victor Hugo

KERST
EN NIEUWJAAR

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

4 ANKERS

BIJLAGEN

5 ANKERS

WERELDRIVIEREN

ONZE SCHEPEN

KAJUIT (MS EUROPE, 4 ANKERS)

SALON / BAR (MS SYMPHONIE, 5 ANKERS)
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BLOEMENPARK KEUKENHOF

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

Nederland, het land van de tulpen
ANTWERPEN • ROTTERDAM • AMSTERDAM
Vaar van Amsterdam tot Antwerpen en ontdek Nederland, het land van de tulpen, de molens
en de kaas. Tijdens deze cruise en zijn excursies, nodigen wij u uit om het authentieke en
idyllische karakter van Nederland te ontdekken, waarvan vele grachten en steden geklasseerd
zijn als UNESCO Werelderfgoed.

Vertrekken 2021

4 ANKERS 5 ANKERS

REF. ANV
April: 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29

549 €

REF. AAV
Maart: 22
April: 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 21, 22, 24, 25

655 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

Hoogtepunten
• Vijf dagen om Holland en haar tradities
te ontdekken
• Het bloemenpark Keukenhof(1-2),
haar betoverende geuren en lentekleuren
• Amsterdam(1), hoofdstad
met een unieke sfeer

Prijs per persoon(4) vanaf

• Volendam(1), dorp met een authentiek
karakter
• Zaanse Schans(1), windmolens
en traditionele huisjes

4-DAAGSE / 3-NACHTEN CRUISE • REF. AVS_PP / AMS_PP(3)

Nederland, het land van de tulpen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

123 €

172 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

130 €

182 €

Prijs per persoon(4) vanaf
Vertrekken 2021

4 ANKERS 5 ANKERS

ANTWERPEN • ROTTERDAM • AMSTERDAM

REF. AVS
April: 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29

Scheep in voor een reis van Antwerpen naar Amsterdam via Rotterdam tussen steden en
pittoreske landschappen, grote Europese havens en historische grachten. Laat u verleiden
door een vierdaagse cruise boordevol cultuur en traditie.

REF. AMS
April: 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 18, 23, 25, 26

Hoogtepunten
• Vier dagen om Holland en haar
tradities te ontdekken
• Het bloemenpark Keukenhof(1-2),
haar betoverende geuren en
lentekleuren
• Amsterdam(1), hoofdstad
met een unieke sfeer

439 €

529 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

55 €

77€

Amsterdam
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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(1) Facultatieve excursies.
(2)	Het Keukenhof bloemenpark is geopend van 20 maart tot 9 mei 2021. Onder voorbehoud van wijziging
van openingsdata door bloemenpark Keukenhof.
(3) Cruise in de tegenovergestelde richting
(4)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA

GIETHOORN

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

Cruise op het IJsselmeer, de parel van Nederland
AMSTERDAM • LEMMER • ENKHUIZEN • HOORN • AMSTERDAM

905 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma

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

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

183 €
180 €

Met Keukenhof
Of met Volendam
en Zaanse Schans

256 €
251€

DYNAMISCHE pakket volgens het programma

208 €
204 €

Met Keukenhof
Of met Volendam
en Zaanse Schans

291€
286 €

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

Door het authentieke Nederland
AMSTERDAM • GOUDA • ROTTERDAM • AMSTERDAM
Laat u meeslepen door de geschiedenis van het authentieke Nederland door haar cultuur
en de rustieke charme van de steden Amsterdam, Gouda en Rotterdam. Tijdens uw cruise
ontdekt u het traditionele Delfts Blauw, beroemd om zijn finesse en de kwaliteit van zijn
emaillering.

Hoogtepunten
• Vaartocht over de grachten
of de grootste Hollandse meren
• Amsterdam(1), verrassend per
autocar of fiets, op ontdekking
van zijn geheime en ongewone
plaatsen
• De kunst van keramiek en
porselein in Delft(1)

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Prijs per persoon(3) vanaf
Vertrekken 2021

4 ANKERS

645 €

April: 5, 13, 17, 21

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
Met Keukenhof

126 €

177€

Of met Den Haag
ongewoon

121€

169 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
Met Keukenhof

134 €

187€

Of met Den Haag
ongewoon

128 €

179 €

Porselein
van Delft
(1)	Facultatieve excursies.
(2)	Het Keukenhof bloemenpark is geopend van 20 maart tot 9 mei 2021. Onder voorbehoud van wijziging
van openingsdata door bloemenpark Keukenhof.
(3)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

WERELDRIVIEREN

Hoogtepunten

CENTRAAL-EUROPA

745 €

April: 6, 7, 19, 20

NOORD-EUROPA

4 ANKERS 5 ANKERS

THEMA-CRUISES

Vertrekken 2021

KERST
EN NIEUWJAAR

Het bloemenpark Keukenhof(2), een ware oase van rust, wordt beschouwd als de mooiste
bloementuin ter wereld.

Prijs per persoon(3) vanaf

BIJLAGEN

Een cruise in één van de grootste meren van Nederland in het hart van authentieke steden
en dorpen. Ontdek tussen historische monumenten en gekende tradities de emblematische
symbolen van Nederland zoals de kanalen, het kaasmuseum, de molens van de zeventiende
eeuw, de oude vissershavens evenals het dorp Giethoorn.
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ZAANSE SCHANS

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

De vallei van de romantische Rijn en Nederland
STRAATSBURG • RÜDESHEIM • KEULEN • DÜSSELDORF • AMSTERDAM
Vaar via het weelderige romantische Rijndal tussen historische kastelen en legendarische
landschappen, van Straatsburg tot Amsterdam via Rüdesheim en zijn beroemde wijngaarden.
Luister naar het fascinerende verhaal van de Lorelei-rots vooraleer Keulen te bereiken, de
oudste van de grote Duitse steden. Een route die u zeker zal bekoren.

Prijs per persoon(5) vanaf
Vertrekken 2021

4 ANKERS 5 ANKERS

Maart: 20, 21, 22, 29, 30, 31
April: 1ste, 2, 3, 4, 24
715 €
855 €
Mei: 10, 31
ste
Juni: 1
voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma

Hoogtepunten
• Geniet van het parfum van
de bloemen in het bloemenpark
Keukenhof(1-2)

• Vaartocht van Straatsburg tot Amsterdam
• Rüdesheim(1), op het ritme
van de mechanische muziek
• Amsterdam(1) met een autocar
of met de fiets

128 €
124 €

Met Keukenhof
Of met Volendam
en Zaanse Schans

180 €
175 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma

138 €
134 €

Met Keukenhof
Of met Volendam
en Zaanse Schans

192 €
187€

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

De vallei van de romantische Rijn
en Nederland
AMSTERDAM • NIJMEGEN • KREFELD (4) • KEULEN • KÖNIGSWINTER
RÜDESHEIM • MANNHEIM • STRAATSBURG
Van Amsterdam tot Straatsburg laat de Rijn zich onthullen dankzij onze tussenstops. Vertrek
voor een veelzijdige cruise tussen natuur en cultuur van ‘s werelds grootste bloementuin tot
het natuurpark de Hoge Veluwe(3), via het Kröller Müller Museum(3), de thuisbasis van de op
één na grootste collectie van Van Gogh.

• Geniet van het parfum van
de bloemen in het bloemenpark
Keukenhof(1-2)
• Ontdek het Nationale Park(1-3)
De Hoge Veluwe met de fiets
• Heidelberg(1), het romantische gezicht
van Duitsland

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137..

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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Vertrekken 2021

4 ANKERS 5 ANKERS

Maart: 25, 26, 27, 29
April: 6, 18, 21, 24, 25, 29, 30
Mei: 2, 3, 15
Juni: 6, 15
799 €
959 €
Juli: 15
September: 15
Oktober: 14
November: 2
voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
Met Keukenhof
Of met Volendam
en Zaanse Schans

201€
198 €

283 €
278 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma

Hoogtepunten
• Vaartocht van Straatsburg tot
Amsterdam
• Smaak, kunst, legendes en tradities
kruiden uw cruise
• Rüdesheim(1), op het ritme
van de mechanische muziek
• Amsterdam(1) met een autocar
of met de fiets

Prijs per persoon(5) vanaf

Met Keukenhof
Of met Volendam
en Zaanse Schans

209 €
205 €

293 €
288 €

Inscheping mogelijk op de 2 e dag om 18u in
Amsterdam. REF. ASX_PP vanaf 765 € /pers.

(1) Facultatieve excursies.
(2)	Het Keukenhof bloemenpark is geopend van 20 maart tot 9 mei 2021. Onder voorbehoud van wijziging
van openingsdata door bloemenpark Keukenhof.
(3)	Behalve op maandag: facultatief bezoek aan het Nederlands openluchtmuseum van Arnhem.
(4)	Afhankelijk van de beschikbare aanlegkades, zou de voorziene stop in Krefeld kunnen vervangen worden door
een stop in Duisburg
(5)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW

Brussel • AMSTERDAM • ROTTERDAM • ANTWERPEN • BRUSSEL

April: 4, 19 (3)

Vertrekken 2021

4 ANKERS
Met transfer (4)

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

217€

Hoogtepunten
• Brussel(1), hoofdstad
van de chocolade
• Den Haag(1), koninklijke stad

Prijs per persoon(2) vanaf

Van Amsterdam naar Bazel

Vertrekken 2021

AMSTERDAM • XANTEN • DÜSSELDORF • KEULEN • KÖNIGSWINTER • KOBLENZ
MAINZ • WORMS • STRAATSBURG • BAZEL
Laat u verleiden door deze charmante cruise over de Rijn. Van Nederland naar Zwitserland
over Duitsland zal u 7 onvergetelijke dagen beleven. Bezoek Amsterdam en zijn charmante
kleine grachten die door de stad kronkelen en een idyllisch decor creëren, maar ook Mainz
en zijn kosmopolitische sfeer.

5 ANKERS

Mei: 5
Juni: 20
September: 6
Oktober: 6

1289 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

252 €

354 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

274 €

384 €

Hoogtepunten
• De rijkdom en culturen langs twee historische rivieren
• Ontdekking van de speciale en geheime plaatsen van
Amsterdam(1)
• Haarlem, schilderachtige stad van Nederland(1)

• Mainz, kennismaking met Duitse wijngaarden(1)
• Straatsburg, Europese hoofdstad(1)

Deze cruise wordt aangeboden als GECOMBINEERDE CRUISE
11-DAAGSE / 10-NACHTEN CRUISE • REF. ACV_PP

Van Amsterdam naar Avignon: van de Rijn naar de Rhône, 2 mythische rivieren
• Drie landen op één cruise: Nederland, Duitsland en Frankrijk
• De rijkdom en culturen langs twee historische rivieren
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

Vanaf 2045 € /pers.
Data en gedetailleerd programma op aanvraag.
(1) Facultatieve excursies.
(2) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(3) Vraag het gedetailleerd programma aan van de cruises, ref. BAM. Verschil in reisweg en excursiepakket.
(4) Transfer per autocar van Brussel naar Amsterdam D1 (ref. ABR) of Amsterdam naar Brussel D6 (ref. BAM).
Onze transfers zijn gegarandeerd voor een minimum van 20 personen.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

THEMA-CRUISES

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

WERELDRIVIEREN

• De hoogtepunten van België
en de schatten van Nederland

CENTRAAL-EUROPA

NOORD-EUROPA

155 €

KERST
EN NIEUWJAAR

Reis naar het hart van iconische plaatsen zoals Volendam, een voormalig vissersdorp aan
het IJsselmeer en de Zaanse Schans. Mis de vele internationale instellingen niet die overal
verspreid liggen in de straten van Den Haag of de adembenemende schoonheid van Brussel,
de Belgische en Europese hoofdstad.

849 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

ZUID-EUROPA

ZEE CRUISES

Doorheen Nederland en België

Prijs per persoon(2) vanaf

BIJLAGEN

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. ABR / BAM(3)

FRANKRIJK

BRUSSEL
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BACHARACH

9-DAAGSE / 8-NACHTEN CRUISE • REF. ACB_PP / BCA_PP(2)

Van Amsterdam naar Bazel:
de schatten van een legendarische rivier, de Rijn
AMSTERDAM • EMMERICH-AM-RHEIN • DÜSSELDORF • KEULEN • KÖNIGSWINTER • KOBLENZ
MAINZ • STRAATSBURG • BREISACH • BAZEL
Scheep in voor een cruise van Amsterdam tot Bazel die rijk is aan geschiedenis en
authenticiteit. Ontdek emblematische en historische monumenten doorheen steden als
Haarlem, het historische centrum van de streek van de bloembollen, of Colmar en zijn
Unterlinden-museum(3).
U zal een wandeling maken naar het Openluchtmuseum van Arnhem, waar een 100 jaar
oude levensstijl wordt onthuld. Eindig in schoonheid terwijl u de sublieme Rijnwatervallen
bewondert waarvan de kolkende watermassa’s jong en oud fascineren.
A A N G E B O D E N : geleid bezoek aan Breisach en wijnproeverij

Hoogtepunten
• Van Nederland naar een streek van
drie landen, ontdek een unieke mengeling
van natuur
Unieke excursies(1):
• De authenticiteit van het Arnhemse
openluchtmuseum

Prijs per persoon(4) vanaf
Vertrekken 2021

5 ANKERS

April: 3, 11(2), 19, 27(2)
Mei: 11(2), 19, 27(2)
Juni: 4, 12(2)
Juli: 4, 12(2), 20, 28(2)
Augustus: 13 (2), 29 (2)
September: 20, 28(2)
Oktober: 12(2), 20

1425 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
Met Keukenhof

•
•
•
•

Straatsburg, Europese hoofdstad
Colmar en het museum Unterlinden(3)
Bazel, culturele stad bij uitstek
De watervallen van de Rijn,
een echt natuurspektakel

Of met Haarlem

358 €
350 €

504 €
492 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
Met Keukenhof
Of met Haarlem

414 €
406 €

581€
569 €

De watervallen van de Rijn
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

(1) Facultatieve excursies.
(2)	Vraag het gedetailleerde programma van de cruise ref. BCA_PP, andere route.
(3)	Het museum Unterlinden is gesloten op dinsdag. Dit bezoek zal vervangen worden door een bezoek aan
het Hansi museum.
(4)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA

STRAATSBURG, PONTS COUVERTS

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. COB / COB_PP / BCO(4) / BCO_PP(4)
FRANKRIJK

De Moezel, de romantische Rijnvallei
en de charmes van de Elzas en Zwitserland

I N B E G R E P E N ( 2) : bezoek aan het kasteel van Cochem

Vertrekken 2021
Mei: 17, 22
Juli: 6, 11(4)
September: 30
Oktober: 5(4)

4 ANKERS
Met
transfer (2)

Haven/
haven (3)

1075 €

935 €

(4)

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

222 €

313 €

Hoogtepunten
• Bazel(1), verleidelijke Rijnstad
• De schilderachtige Moezel en de romantische Rijn
• Koblenz(1) en de vesting Ehrenbreitstein
• Heidelberg(1), gezicht van romantisch Duitsland

KERST
EN NIEUWJAAR

WERELDRIVIEREN

• Ontdek de schatten van de Elzas(1):
- Straatsburg, Europese hoofdstad
-H
 et Kasteel Haut-Kœnigsbourg
- De wijnroute van de Elzas

CENTRAAL-EUROPA

Langs de wijnroute kunt u authentieke dorpen met goedbewaarde geheimen verkennen,
zonder het Kasteel Haut-Koenigsbourg te vergeten, een wonder van geschiedenis en
architectuur op een rotsachtige uitloper van de Vogezen. Mis ook Koblenz niet en Rüdesheim,
bekend om zijn wijngaarden en dansgelegenheden, of Heidelberg, het gezicht van romantisch
Duitsland.

Prijs per persoon(5) vanaf

THEMA-CRUISES

Laat u van Bazel tot Cochem via de Elzas meevoeren door de magie van de Moezel en van
de romantische Rijnvallei, een uitzonderlijke cruise waarbij de rivieren meanderen tussen
steile rotsen en burchten met uitzicht op de hellingen van wijngaarden die getuigen van een
woelige geschiedenis.

NOORD-EUROPA

S traatsburg • COCHEM • RAUENTAL MOSELWEISS • KOBLENZ • RÜDESHEIM • MANNHEIM
STRAATSBURG • BREISACH • BAZEL • Straatsburg

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • lunch op D1 • het
geleid bezoek(1) aan het kasteel van Cochem.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

(1) Facultatieve excursies.
(2)	Formule met transfer per autocar van en naar Straatsburg. Onze transfers zijn gegarandeerd voor een
minimum van 20 personen.
(3)	Haven/haven formule, ref. BCO_PP: inscheping in Bazel D1 om 18u, ontscheping in Cochem D6 om 9u.
Ref. COB_PP: inscheping in Cochem D1 om 18u, ontscheping in Bazel D6 om 9u.
(4)	Vraag het gedetailleerde programma van de cruise ref. BCO / BCO_PP. Andere route.
(5)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

BIJLAGEN

Het Kasteel Haut-Kœnigsbourg
(2)

63

HEIDELBERG

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

De prachtige vallei van de romantische Rijn
en de legendarische Lorelei-rots

Prijs per persoon(2) vanaf

STRAATSBURG • KOBLENZ • De vallei van de romantische Rijn • RÜDESHEIM
MANNHEIM • STRAATSBURG
Laat u betoveren door de zang van de Lorelei, de schoonheid van sites en tijdloze mythes.
De Lorelei domineert de Vallei van de Rijn vanaf zijn beroemde rots, en volgens de legende
trok het de zeevaarders van de Rijn naar hun verval. Scheep in voor een verrassende cruise
door prachtige landschappen die u naar Koblenz en Rüdesheim zal brengen, die bekend is
om zijn wijngaarden en bars.

Hoogtepunten
• Onvergetelijke route door de vallei van de Rijn
• Wandeling(1) langs de wijngaarden van
Rüdesheim

• Heidelberg(1) en zijn kasteel
boven de Neckar

Vertrekken 2021

4 ANKERS 5 ANKERS

Maart: 29
April: 1ste, 12, 17, 27
Mei: 1ste, 6, 8, 16, 25, 26
Juni: 6, 10, 12, 13, 14
Juli: 6, 20, 23, 26, 27, 30, 31
Augustus: 3, 4, 5, 7, 9, 20
September: 2, 6, 12, 27, 28
Okt.: 1ste, 9, 16, 21, 22, 23, 24, 25

639 €

749 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

87€

123 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

89 €

125 €

GASTRONOMIE CRUISE
REF. GAS_PP (zie blz. 90)

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

Geschiedenis, tradities en Rijnlandse sfeer
STRAATSBURG • RÜDESHEIM • KOBLENZ • MAINZ • MANNHEIM • STRAATSBURG
Scheep in voor een cruise op de Rijn tussen de Elzas en Duitsland doorheen een ongelooflijke
diversiteit aan landschappen, culturen en verhalen. Duik in het hart van een authentiek
land dat rijk is aan ontdekkingen: een bezoek aan Straatsburg per boot, wijndegustaties en
bezoeken aan beroemde musea zullen zeker op het programma staan

Hoogtepunten
• De typische sfeer
van de cafeetjes
aan de Drosselgasse
• Rüdesheim(1), een reis door
de tijd in het museum van de
mechanische muziek
• Wijnwandeling en proeverij(1)
van streekproducten

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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Prijs per persoon(2) vanaf
Vertrekken 2021
Mei: 3, 21
Juni: 1ste, 5, 8, 21
Juli: 1ste, 18, 18, 21
Augustus: 14, 15, 26
September: 1ste, 16
Oktober: 5, 13, 14, 16, 19,
20, 25

4 ANKERS 5 ANKERS

765 €

929 €

FAMILIE CRUISES
SPECIALE FAMILIE AANBIEDING
IN JULI-AUGUSTUS
REF. CSJ_FAM_PP / CSK_FAMPP

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

Rüdesheim

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

106 €

150 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

145 €

204 €

(1) Facultatieve excursies.
(2)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA

KASTEEL GRAFPFLAZENSTEIN

2 RIVIEREN: de romantische Rijnvallei
en de magie van de Moezel

Prijs per persoon(2) vanaf

STRAATSBURG • MAINZ • RÜDESHEIM • BOPPARD • KOBLENZ • ALKEN • COCHEM • Straatsburg

Vertrekken 2021

4 ANKERS
Met
transfer (4)

Haven/
haven (5)

779 €

749 €

Mei: 13, 27
Juni: 23, 27(3)
Juli: 2, 16(3)
Augustus: 25, 29 (3)
September: 26
Oktober: 10 (3), 11, 15(3)
(3)

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie


• Authentieke plaatsen(1) : Cochem,
Rüdesheim, Boppard en Koblenz
• Alken(1) en kasteel Thurant(1)

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

94 €

133 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

131€

185 €

CENTRAAL-EUROPA

met 5% korting aan boord
inbegrepen

Hoogtepunten
• Twee legendarische rivieren:
tussen wijngaarden, steile kliffen
en romantische kastelen

NOORD-EUROPA

Een uitzonderlijke cruise waarbij de rivieren meanderen tussen steile rotsen en kastelen die
de heuvels van wijngaarden domineren die getuige zijn van een turbulente geschiedenis.
Ontdek authentieke steden en dorpen met verborgen geheimen. Tussen leisteendaken
en middeleeuwse vakwerkhuizen kunt u Alken en zijn kasteel Thurant bewonderen of een
wandeling maken in Boppard langs één van de mooiste oevers van Duitsland.

FRANKRIJK

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. SCM / SCM_PP / CMS(3) / CMS_PP(3)

2 RIVIEREN: de romantiek van de Rijn en de Moezel
Prijs per persoon(2) vanaf

Scheep in voor een magische cruise langs de Rijn en de Moezel van Straatsburg naar Trier via
Mainz. Laat u betoveren door de schoonheid van deze steden met hun iconische plekjes.

Vertrekken 2021

Tussen wijnbouw en geschiedenis kan u het kasteel van Cochem ontdekken met een
adembenemend panorama over de Moezel, wandelen op Cochem, een bezoek brengen aan
het Gutenbergmuseum of zelfs de wijngaarden van het Rijnland verkennen.

Mei: 8, 12 , 31
Juni: 4 (3)
Juli: 6, 10 (3)
Augustus: 19, 23 (3)
September: 10, 14 (3)
Oktober: 3, 7(3)

749 €

KLASSIEKE pakket volgens het programma
REF. SMT
REF. TMS

72 €
95 €

102 €
134 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
REF. SMT / TMS

108 €

153 €

(3) Vraag het gedetailleerde programma van de cruise ref. CMS / CMS_PP en TMS / TMS_PP. Programma en
excursiepakket verschillend.
(4) Formule met transfer per autocar, ref. CMS: van Straatsburg naar Cochem D1; ref. SCM: van Cochem naar
Straatsburg D5. Ref. TMS: van Straatsburg naar Trier D1; ref. SMT : van Trier naar Straatsburg D5. Onze
transfers zijn gegarandeerd voor een minimum van 20 personen.
(5) Haven/haven formule, ref. CMS_PP: inscheping in Cochem D1 om 18u, ontscheping in Straatsburg D5 om
9u; ref. SCM_PP: inscheping in Straatsburg D1 om 18u, ontscheping in Cochem D5 om 9u. Ref. SMT_PP:
inscheping in Straatsburg D1 om 18u, ontscheping in Trier D5 om 9u; ref. TMS_PP: inscheping in Trier D1 om
18u, ontscheping in Straatsburg D5 om 9u.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

KERST
EN NIEUWJAAR

• Cochem(1) en het kasteel
boven de Moezel
• Trier(1) en zijn Romeinse overblijfselen

BIJLAGEN

(1) Facultatieve excursies.
(2) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.

779 €

met 5% korting aan boord
inbegrepen

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137. REF. SCM : lunch(4) op D5.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

Haven/
haven (5)

(3)

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie


Hoogtepunten
• Vaartocht door de vallei
van de Romantische Rijn
en op de schilderachtige Moezel
• Wijnwandeling(1) langs de wijngaarden
van het Rijnland

4 ANKERS
Met
transfer (4)

WERELDRIVIEREN

STRAATSBURG • MAINZ • KOBLENZ • COCHEM • TRIER • Straatsburg

THEMA-CRUISES

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. SMT / SMT_PP / TMS(3) / TMS_PP(3)
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COCHEM

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

3 RIVIEREN: de Rijn, de Moezel en de Main
STRAATSBURG • FRANKFURT • COCHEM • KOBLENZ • RÜDESHEIM • MANNHEIM • STRAATSBURG
Ontdek emblematische plaatsen en adembenemende landschappen langs 3 rivieren: het
romantische Rijndal, de Moezel en de Main. Onze indrukwekkende en onvergetelijke cruise
laat u vele niet te missen steden ontdekken, van het oude Straatsburg tot het kasteel van
Cochem, via de Main Tower van Frankfurt, het monument van Niederwald en Heidelberg.

Hoogtepunten
• Ontdekking van drie rivieren:
de Rijn, de Moezel en de Main
• Straatsburg(1), charmante Europese hoofdstad
• Frankfurt(1), de Main Tower en zijn
panoramische platform

• Koblenz en de Deutsches Eck
waar de Rijn en de Moezel
samenkomen

Prijs per persoon(2) vanaf
Vertrekken 2021
Mei: 8, 26, 29, 30
Juni: 17, 22, 26, 30
Juli: 20, 30
Augustus: 4, 11, 20, 27
September: 18, 21
Oktober: 3, 10, 19

4 ANKERS 5 ANKERS

939 €

1115 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

139 €

196 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

152 €

213 €

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. SBR / SBR_PP / RSB(3) / RSB_PP(3)

4 RIVIEREN: de valleien van de Neckar, de romantische Rijn,
de Moezel en de Saar
Prijs per persoon(2) vanaf

STRAATSBURG • MANNHEIM • RÜDESHEIM • COCHEM • TRIER • SAARBURG
REMICH • LUXEMBOURG (1) • Straatsburg
Vaar langs 4 rivieren van Straatsburg tot Remich en ontdek er de schoonheid van het
romantische Rijndal, de Neckar, de Moezel en de Saar die u hun culturele en historische
schatten zullen onthullen. Bewonder de idyllische landschappen die dit panorama biedt
en bezoek symbolische steden zoals Heidelberg, Trier en Luxemburg. Elk van deze steden
zal u zijn verhaal vertellen over tradities, kunst en wijnbouw.

• Luxemburg , de hoofdstad van het Groothertogdom
• De ondergrondse wijnkelders van Remich(1-6)
• De magie van vier rivieren: de betoverende Neckar,
de romantische Rijn, de schilderachtige Moezel en
de Saar met zijn ongerepte landschappen

• Heidelberg , toonbeeld
van de Duitse romantiek
• Trier(1) en zijn Romeinse
overblijfselen

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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April: 21, 27(3)
Mei: 13(3), 14, 20(3)
Juni: 18, 24(3), 24(3)
Juli: 6, 12(3), 14 (3),
23, 29 (3)
Augustus: 8,
9 (3), 14 (3), 31
Sept. : 1ste(3), 6(3),
21(3), 21, 27(3)
Oktober: 5(3), 11,
17(3), 18, 24 (3)

4 ANKERS

5 ANKERS

Met
Haven/
Met
Haven/
transfer (4) haven(5) transfer (4) haven(5)

1005 € 979 € 1239 € 1219 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie


Hoogtepunten
(1)

Vertrekken
2021

(1)

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

195 €

274 €

WANDEL CRUISE
REF. RSB_RAN / RSB_RANPP (zie blz. 88)

(1) Facultatieve excursies
(2) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(3) Vraag het gedetailleerde programma van de cruise ref RSB / RSB_PP, andere route.
(4) Formule met transfer per autocar, ref. RSB: van Straatsburg naar Remich D1; ref. SBR: van Remich naar
Straatsburg D7. Onze transfers zijn gegarandeerd voor een minimum van 20 personen.
(5) Haven/haven formule, ref. RSB_PP: inscheping in Remich D1 om 18u, ontscheping in Straatsburg D7 om 9u.
Ref. SBR_PP: inscheping in Straatsburg D1 om 18u, ontscheping in Remich D7 om 9u.
(6) In geval van onbeschikbaarheid, bezoek een andere kelder.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA

MILTENBERG

9-DAAGSE / 8-NACHTEN CRUISE • REF. SRF / SRF_PP

Vaar langs 5 rivieren van Straatsburg tot Remich en ontdek er de schoonheid van het
romantische Rijndal, de Neckar, de Main, de Moezel en de Saar die u hun culturele en
historische schatten zullen onthullen. Bewonder de idyllische landschappen die dit panorama
biedt en bezoek symbolische steden zoals Cochem, Frankfurt, Trier en Luxemburg. Elk van
deze steden zal u zijn verhaal vertellen over tradities, kunst en wijnbouw.

Prijs per persoon(2) vanaf
Vertrekken 2021

4 ANKERS
Met
transfer (3)

Haven/
haven (4)

1419 €

1409 €

Mei: 5
Juni: 16
Juli: 24
Augustus: 24
September: 27

NOORD-EUROPA

STRAATSBURG • MANNHEIM • HEIDELBERG • MAINZ • FRANKFURT • RÜDESHEIM
COBLENZ • COCHEM • TRIER • SAARBURG • REMICH • LUXEMBOURG (1) • Straatsburg

FRANKRIJK

5 RIVIEREN: de Rijn, de Neckar, de Main,
de Moezel en de Saar

• Frankfurt(1), traditie en moderniteit
in één
• Het kasteel van Cochem(1)
boven de Moezel
• Trier(1) en zijn Romeinse overblijfselen

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

232 €

326 €

9-DAAGSE / 8-NACHTEN CRUISE • REF. SVN_PP / VNS_PP(5)

Volg de Romantische route per cruise en steek de Rijn
over naar de Donau

THEMA-CRUISES

• Luxemburg(1), de hoofdstad van het Groothertogdom
• De kelders van Remich(1-6)
• Culturele diversiteit langs vijf beroemde
rivieren

CENTRAAL-EUROPA

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie


Hoogtepunten

• Van de authentieke Rijn tot de
Donau, rivier van mensen en
culturen
• Tal van betoverende dorpjes langs
de Main
• Miltenberg(1), de parel van de Main

• Würzburg(1), fascinerende reis langs
tijden en stijlen
• Rothenburg(1), authentieke
middeleeuwse stad
• Nürnberg(1), weerspiegeling van
de Duitse geschiedenis

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

Vertrekken 2021

4 ANKERS 5 ANKERS
Haven/haven (4)

April: 30
Mei: 5, 12
Oktober: 14 (5), 21(5)

1099 €

1409 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

209 €

292 €

(1)	Facultatieve excursies.
(2)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(3)	Formule met transfer per autocar, ref. SRF: van Remich naar Straatsburg D7. Onze transfers zijn gegarandeerd voor een minimum van 20 personen.
(4)	Haven/haven formule, ref. SRF: inscheping in Straatsburg D1 om 18u, ontscheping in Remich D9 om 9u.
Ref. SVN_PP: inscheping in Straatsburg D1 om 18u, ontscheping in Wenen D9 om 9u; ref. VNS_PP: inscheping in Wenen D1 om 18u, ontscheping in Straatsburg D9 om 14u.
(5)	Vraag het gedetailleerde programma van de cruise ref. VNS_PP, andere route.
(6)	In geval van onbeschikbaarheid, bezoek een andere kelder.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

KERST
EN NIEUWJAAR

Hoogtepunten

Prijs per persoon(2) vanaf

BIJLAGEN

“De uitgestrekte wereld, op aarde kunnen enkel de rivieren het u leren en in de lucht, enkel de
trekvogels. De rivieren zijn migrerende wateren, boodschappers van het universum”, zei Jacques
Lacharrière. Van Straatsburg tot Wenen, scheep in voor een cruise op de Rijn en de Donau,
twee grote rivieren met een ongeëvenaarde elegantie. U kan de combinatie van originaliteit en
moderniteit bewonderen die Mainz en Frankfurt domineert, beiden steden met eeuwige grandeur.

WERELDRIVIEREN

STRAATSBURG • MAINZ • FRANKFURT • MILTENBERG • WERTHEIM • WÜRZBURG • SCHWEINFURT • ROTHENBURG
BAMBERG • NÜRNBERG • MÜLHAUSEN • REGENSBURG • PASSAU • WENEN
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68
MS ELBE PRINCESSE

Kopenhagen
Trelleborg

BALTISCHE ZEE

HET NOORDEN VAN EUROPA

Sassnitz
Rügen
STRALSUND
WOLGAST

ELBE

De Oder,
de Havel en
de Baltische zee

OLDENBURG
BREMEN
PAPENBURG

VOLENDAM

SZCZECIN

HAVEL

HAMBURG

SPANDAU

AMSTERDAM

NEDERLAND

POLEN

BERLIJN

NIENBURG
POTSDAM
MAAGDENBURG

HANNOVER

ZEE CRUISES

NOORDZEE
GRONINGEN

PEENEMÜNDE

GREIFSWALD

ODER

WITTENBERG

DUITSLAND
MEISSEN
DRESDE
BAD SCHANDAU
LITOMERICE

ZUID-EUROPA

De Elbe

NIEUW

DENEMARKEN

MOLDAU

De Elbe is een rivier in Centraal-Europa die ontspringt in de Tsjechische
Republiek in het Reuzengebergte en die, na hoofdzakelijk een parcours in
Duitsland, uitmondt in de Noordzee. De Vltava (in het Duits: de Moldau) is zijn
belangrijkste zijrivier die zich ten noorden van Praag bij de rivier voegt.

FRANKRIJK

PRAAG

TSJECHISCHE
REPUBLIEK

De Oder, de Havel en de Baltische zee drukken hun schoonheid uit door een
natuur die zowel wild als getemd is.

CENTRAAL-EUROPA

NOORD-EUROPA

We bieden uitstekende reizen van 7 tot 13 dagen aan op ontdekking naar natuurlijke, historische en architectonische wonderen. Dit zal een gelegenheid zijn om,
onder andere, de Hanzesteden, Praag de stad met “honderd torens” en Dresden
het “Firenze van de Elbe” te bezoeken, zonder Berlijn te vergeten. De natuur
loopt niet ver achter met de eilanden Usedom, Rügen of Elbsandsteingebirge in
Saksisch Zwitserland.

UW CROISIEUROPE VOORDELEN

THEMA-CRUISES

•E
 xclusieve cruises op de Elbe en de Moldau aan boord van een
raderstoomboot van Berlijn naar Praag, een exclusiviteit van
CroisiEurope
•B
 oten aangemeerd in Praag
• Een uitzonderlijk historisch en architecturaal erfgoed

WERELDRIVIEREN

ONZE SCHEPEN
5 ANKERS

• MS Elbe Princesse
• MS Elbe Princesse II
4 ANKERS
KAJUIT (MS ELBE PRINCESSE, 5 ANKERS)

KERST
EN NIEUWJAAR

KAJUIT (MS VICTOR HUGO, 4 ANKERS)

BIJLAGEN

• MS Mona Lisa
• MS Victor Hugo

SALON / BAR (MS ELBE PRINCESSE, 5 ANKERS)

RESTAURANT (MS VICTOR HUGO, 4 ANKERS)
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LÜBECK

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. BHL_PP / HLB_PP(2) NIEUW VOOR 2021

Van Berlijn naar Hamburg:
ontdek de Hanzesteden
BERLIJN TEGEL • POTSDAM • BRANDENBURG • MAAGDENBURG • WOLFSBURG • LÜNEBURG • HAMBURG • Lübeck • HAMBURG
In een reis door de tijd tussen Berlijn en Hamburg ontdekt u de Hanzesteden. Ontdek
de charme van de twee grootste Duitse steden, inclusief hun culturele rijkdom en typische
Elbe-architectuur.

Prijs per persoon(3) vanaf
Vertrekken 2021

A L L E E XC U R S I E S I N B E G R E P E N
• Passage door de scheepslift van Scharnebeck,
een van de hoogste van Europa
• Autostadt Wolfsburg, een juweeltje van de
Duitse autosector en uniek in de wereld

5 ANKERS

Juni: 14, 20 (2), 26
Juli: 2(2), 8, 14 (2), 20, 26(2)
Augustus: 1ste, 7(2), 13, 19 (2),
25, 31(2)
September: 6, 12(2), 18, 24 (2)

• Lübeck, “de koningin
van de Hanze”
• 3000 jaar geschiedenis
in het Maritiem Museum
van Hamburg (1)

Haven/
haven

Haven/
haven
kajuit CU

2235 €

2165 €

Reservatie voor Reservatie
het vertrek
aan boord

OPTIONEEL REF. BHL
(buiten pakket)
Speicherstadt en
het maritiem museum

68 €

91€

7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. BHA_PP / HAB_PP(2)

De Elbe, van Berlijn naar Hamburg
BERLIJN SPANDAU • POTSDAM • MAGDEBURG • TANGERMÜNDE • BLECKEDE • Lünebourg • HAMBURG
Vertrek voor een buitengewone cruise van Berlijn tot Hamburg op de Elbe, één van de
grootste rivieren in Europa. U ontdekt er de charme van de twee grootste Duitse steden en
tevens een fascinerend panorama tussen prachtige landschappen, een rijk historisch verleden
en een verbluffende sfeer: laat u verleiden door de verborgen schatten van de Elbe.

Hoogtepunten
• Een cruise door het hart van de
stadjes met een prestigieus verleden
• De Hanzesteden Maagdenburg(1)
en Lüneburg(1)
• Berlijn(1), hoofdstad van contrasten
• Hamburg(1), maritieme stad
met een blik op de wereld

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137. REF. BHL: de bezoeken
vermeld in het programma.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Prijs per persoon(3) vanaf
Vertrekken 2021

4 ANKERS

Mei: 6, 28(2)
Juli: 22, 28(2)
Augustus: 12
September: 3 (2)
Oktober: 10, 16(2)

975 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

209 €

Hamburg
(1) Facultatieve excursies.
(2)	Vraag het gedetailleerde programma van de cruise ref. HAB_PP / HLB_PP, andere route.
(3) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

294 €

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA

KOPENHAGEN

Van Berlijn naar Kopenhagen: de Havel, de Oder en de Baltische zee
BERLIJN SPANDAU • EBERSWALDE • ODERBERG • STOLPE • SZCZECIN • WOLGAST • PEENEMUNDE • Usedomeiland
GREIFSWALD • LAUTERBACH • Rügeneiland • STRALSUND • Sassnitz • Trelleborg • Kopenhagen

• De eilandjes Usedom en Rügen met
adembenemende landschappen
• Stralsund, aan de Baltische zee

Unieke excursies(1):
• Abdij van Chorin, een pareltje
van de Cisterciënzerarchitectuur

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

309 €

433 €

THEMA-CRUISES

9-DAAGSE / 8-NACHTEN CRUISE • REF. BPG_PP / PGB_PP(2)

Van Berlijn naar Praag op de Elbe en de Moldau
BERLIJN TEGEL • NEDLITZ • WUSTERWITZ • MAAGDENBURG • WITTENBERG • MEISSEN
DRESDEN • USTI • ROUDNICE • KRALUPY • ROZTOKY • PRAAG

Prijs per persoon(3) vanaf
Vertrekken 2021

Bezoek de steden Berlijn, Potsdam, Dresden en Praag, steden die authentiek en vol charme
zijn. Laat u verleiden door onze excursies in symbolische plaatsen zoals de tuinen van het
Sans Souci-paleis of ook het zandstenen massief van de Elbe, het Elbezandsteengebergte.

Hoogtepunten
• Vaartocht aan boord van een
raderstoomboot, exclusief bij CroisiEurope
• Uitzonderlijke cruise op de Elbe en de Moldau, op
ontdekking van de betoverende landschappen
De te ontdekken schatten(1):
• Berlijn, de symbolische hoofdstad

•
•
•
•

Potsdam en het park van Sanssouci
Meissen en zijn beroemde porselein
Dresden, het Firenze aan de Elbe
Elbsandsteingebirge, wonderen
van natuur en architectuur
• Praag, de gouden stad

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137. Ref. BSD: de autocartransfers Stralsund / Sassnitz en Trelleborg / Kopenhagen • de maritieme oversteek Sassnitz / Trelleborg(4) aan boord van een ferry • het verblijf in een hotel 4* LN met ontbijt in Kopenhagen • de panoramische rondrit door Kopenhagen • het avondmaal van D7.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137. Ref. BSD : het middagmaal op D1, D7 en D8.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

NOORD-EUROPA

1525 €

5 ANKERS
Haven/
haven
kajuit CU

Haven/
haven

Maart: 10, 10 (2), 18, 18(2),
26, 26(2)
April: 3, 3 (2), 11, 11(2), 19, 19 (2),
27, 27(2)
Mei: 5, 5(2), 13, 13 (2), 21, 21(2),
29, 29 (2)
Juni: 6, 6(2)
Oktober: 4, 4 (2), 12, 12(2), 20,
20 (2), 28, 28(2)
November: 5, 5(2), 13, 13 (2)

1895 €

1805 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

457€

644 €

(1) Facultatieve excursies.
(2)	Vraag het gedetailleerde programma van de cruise ref. SBL_PP / PGB_PP, andere route.
(3) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(4) De maritieme oversteken naar Denemarken kunnen gewijzigd en vervangen worden door Rostock/Gedser.
Ref. BPG_PP / PGB_PP :
Omdat de Elbe een wilde rivier is, anticiperen we op variaties in het waterpeil. Afhankelijk van de navigatieomstandigheden zet u uw cruise voort aan boord van een tweede boot om de geplande bezoeken in het
programma te kunnen garanderen.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

BIJLAGEN

• Ontdekking van de rivieren van Noord-Europa

4 ANKERS

Juni: 3, 16, 20 (2)
Juli: 19
Augustus: 3, 5(2), 20 (2)
September: 9, 26(2)

CENTRAAL-EUROPA

Hoogtepunten

Vertrekken 2021

WERELDRIVIEREN

UITBREIDING INBEGREPEN: verblijf van 2 dagen/1 nacht in Kopenhagen met bezoek aan de
hoofdstad van Denemarken, de perfecte mix van een historisch verleden en een modern karakter

Prijs per persoon(3) vanaf

KERST
EN NIEUWJAAR

Ontdek steden met unieke architectuur zoals Stralsund, geklasseerd als UNESCO
Werelderfgoed, maar ook spectaculaire kusten met fijne zandstranden en kalkrotsen op de
eilanden Usedom en Rügen. Bezoek de overblijfselen van de abdij van Chorin, het mooiste
voorbeeld van baksteenarchitectuur in Noord-Duitsland.

FRANKRIJK

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. BSD_PP / SBL_PP(2)

71

PRAAG

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. PGP_PP NIEUW VOOR 2021

Praag, Dresden en de kastelen van Bohemen,
een unieke cruise op de Elbe en de wilde Moldau
PRAAG • STECHOVICE • SLAPY • MELNIK • LITOMERICE • ROUDNICE • PRAAG
Ontdek tijdens een exclusieve reisweg de verborgen parels van Bohemen. Laat u verleiden
door de vaartocht en door onze excursies in plekken waar de natuur al haar charmes onthult,
de wilde Moldau en het zandsteengebied van de Elbe, het Elbsandsteingebirge.
Bezoek de authentieke en uiterst charmevolle steden Praag en Dresden, met hun rijke
culturele en architecturale verleden. De kastelen van Bohemen symboliseren de adel en
de aristocratie. Ze behoren tot de illustere Lobkowicz- en Schwarzenberg-geslachten en
herbergen onvermoede kunstwerken.

Prijs per persoon(1) vanaf
Vertrekken 2021

Juni: 14, 21, 28
Juli: 5, 12, 19, 26
Augustus: 9, 16, 23, 30
September: 6, 13, 20, 27

5 ANKERS
Haven/
haven

Haven/
haven
kajuit CU

2669 €

2619 €

A L L E E XC U R S I E S I N B E G R E P E N
• Praag, de gouden stad
• De kastelen van Bohemen: Konopiste, de oude
jachtresidentie in renaissancestijl van de Habsburgers en
Nelahozeves, met haar privécollectie kunstwerken

• De geboortewoning van Dvorak, de bekende Tsjechische
componist
• Natuurpracht van het Elbsandsteingebirge
• Dresden, het Firenze aan de Elbe en het Residenzschloss

Elbsandsteingebirge
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • de bezoeken vermeld
in het programma.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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(1) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA

HANNOVER

Van Amsterdam naar Berlijn: van de Hollandse binnenzee
en de kanalen naar de hoofdstad van Duitsland

FRANKRIJK

13-DAAGSE / 12-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. AMB / AMB_PP / BMA(4) / BMA_PP(4)

April: 25
Juni: 5, 26(4)
Juli: 8
Augustus: 26(4)
September: 7, 17(4), 29
Oktober: 2(4), 21(4)

4 ANKERS
Met
vervoer (2)

Haven/
haven (3)

1845 €

1629 €

met 5% korting aan boord
inbegrepen

Hannover, hoofdstad van Nedersaksen
Maagdenburg, de Hanzestad
Potsdam, en het park van Sanssouci
Berlijn, de symbolische hoofdstad
Het kasteel van Charlottenburg

KLASSIEKE pakket volgens het programma
REF. AMB
REF. BMA

427€
469 €

600 €
660 €

KERST
EN NIEUWJAAR

WERELDRIVIEREN

•
•
•
•
•

THEMA-CRUISES

Kennismaking met :
• Volendam, beroemde vissersstad
• Bremen, de oudste maritieme stad
van Duitsland
(1)

Vertrekken 2021

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie


Hoogtepunten
• Ontdek de unieke mengeling
van natuur en cultuur

Prijs per persoon(5) vanaf

CENTRAAL-EUROPA

Verken de kanalen in het Noorden door een cruise van Amsterdam naar Berlijn, over de Elbe
en de Havel. U zal er Amsterdam en zijn beroemde kanalen die geklasseerd zijn als Unesco
Werelderfgoed ontdekken, voordat u het hart van de charmante Nederlandse steden induikt.
In Duitsland opent de scheepswerf Meyer Werft u zijn deuren vooraleer Bremen, de oudste
maritieme stad van het land, te gaan verkennen. Hannover, Magdeburg of Potsdam, zijn dan
weer zoveel steden die u zullen laten genieten van het eclectische erfgoed van Duitsland.
Uw verblijf zal uiteindelijk eindigen in Berlijn, tussen prestigieuze kastelen en een gekwelde
geschiedenis.

NOORD-EUROPA

AMSTERDAM • GRONINGEN • DELFZIJL • PAPENBURG • OLDENBURG • BREMEN • NIENBURG • STOLZENAU
MINDEN • HANNOVER • ANDERTEN • BRAUNSCHWEIG • BULSTRINGEN • MAAGDENBURG • BRANDEBURG • POTSDAM
BERLIJN • NÜRNBERG • Straatsburg

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • het verblijf (2) in
Nürnberg in halfpension in 3* hotel LN • het bezoek(2) aan Leipzig en Nürnberg • de lunch(2)
D1 en D12 • de transfer(2) per autocar Berlijn / Nürnberg / Straatsburg.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137 • de lunch van D13(2).

(1) Facultatieve excursies.
(2)	Nürnbergpakket 1 nacht bij terugkeer en autocar Nürnberg / Straatsburg op de laatste dag.
(3)	Formule haven/haven: inscheping D1 in Amsterdam om 18u en ontscheping D12 in Berlijn om 9u. Het
Nürnbergpakket na de cruise niet inbegrepen.
(4) Vraag het gedetailleerde programma van de cruise ref. BMA / BMA_PP, programma en excursiepakket
verschillend.
(5) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.

BIJLAGEN

Bremen, historisch centrum

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be
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CENTRAALEUROPA

74
BOEDAPEST

NIEUW

WÜRZBURG
WERTHEIM

DUITSLAND

RIJN
FRANKRIJK

REGENSBURG
PASSAU
München
LINZ

DÜRNSTEIN

REPUBLIEK
SLOWAKIJE
BRATISLAVA

ESZTERGOM
MELK WENEN
Salzburg
BOEDAPEST

HONGARIJE

OOSTENRIJK

ZEE CRUISES

DONAU

TSJECHISCHE
REPUBLIEK

KALOCSA
Pécs

MOHACS

TOKAJ

TISZA
TISZAFÜRED
SZOLNOK
CSONGRAD
SZEGED

KROATIË
OSIJEK
SAVA Zagreb

ROEMENIË

NOVI SAD
SISAK VUKOVAR
TITEL
ILOK
BELGRADO
SLAVONSKI BRCKO
BROD
TURNU
SEVERIN

BOSNIË

SERVIË

TULCEA
IJZEREN
POORT

Boekarest
GIURGIU

DONAU

OLTENITA
ROESE
Arbanasi

Veliko Tarnovo

Flamboyante cruise stijlen op de Donau: van het Zwarte
Woud tot de Zwarte Zee via de legendarische IJzeren
Poort, het kloofdal van de mythische rivier tussen de
Karpaten in het oosten en de Balkan in het westen, biedt
een uitzonderlijke culturele en natuurlijke diversiteit!
Wij bieden cruises aan door de negen landen die de
rivier en zijn zijrivieren doorkruisen: Duitsland, Oostenrijk,
Slowakije, Hongarije, Kroatië, Servië, Bulgarije, Roemenië
en Moldavië; een unieke gelegenheid om u onder te
dompelen in het hart van de wonderbaarlijke rijkdom
van Centraal-Europa.
Bezoek de prachtige hoofdsteden - het trotse Wenen,
waar de keizerlijke residentie van de koninklijke familie
Habsburg al zes eeuwen fier troont, het bruisende
Bratislava met zijn beroemde barokke paleizen, het
verbazingwekkende Boedapest, dat twee millennia oud
is, Boekarest met zijn orthodoxe kerken of Belgrado, “de
witte stad” – in één enkele reis.

Donaudelta
Constanta

ZWARTE ZEE

BULGARIJE
FRANKRIJK

De Donau

SULINA
Crisan

ZUID-EUROPA

NÜRNBERG

UW CROISIEUROPE VOORDELEN
• Een ruime keuze aan reisroutes van 5 tot 13 dagen
• Een complete ontdekking van Centraal-Europa
• De mogelijkheid om van de Rijn naar de Donau te
gaan in één enkele cruise
• De Donau biedt een uitzonderlijke culturele en
natuurlijke diversiteit tot aan de Zwarte Zee
• Ontdek de hoofdsteden van de Donau: Wenen,
Bratislava, Boedapest en Belgrado
• De beroemde IJzeren Poort, het kloofdal van de
Donau tussen de Karpaten en de Balkan
• De Donaudelta, een natuurgebied dat door de
UNESCO erkend is als werelderfgoed
• Het noorden van de “Grote Hongaarse vlakte”, een
ongerepte en wilde natuur, onthuld door de oevers
van de Tisza

EUROPE
NOORD-EUROPA
DU NORD

STRAATSBURG

Praag

BAMBERG

CENTRAAL-EUROPA

MAINZ
MILTENBERG MAIN
Rothenburg

THEMA-CRUISES

FRANKFURT

5 ANKERS

4 ANKERS

• MS Beethoven
• MS Europe
• MS France
• MS Modigliani
• MS Victor Hugo

BIJLAGEN

KERST
EN NIEUWJAAR

• MS Gérard Schmitter
• MS Symphonie
• MS Vivaldi

WERELDRIVIEREN

ONZE SCHEPEN

KAJUIT (MS SYMPHONIE, 5 ANKERS)

SALON / BAR (MS FRANCE, 4 ANKERS)
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WENEN, SCHLOSS SCHÖNBRUNN

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. PAC_PP / BUC_PP(3)

Prijs per persoon(4) vanaf

De mooie Blauwe Donau

Vertrekken 2021

Haven/haven (2)

PASSAU • WENEN • ESZTERGOM • BOEDAPEST
Ontdek van Passau tot Boedapest via Melk en Wenen, uiterst culturele en historische steden
die u hun geheimen zullen onthullen.
In de voetsporen van koninkrijken met een rijke geschiedenis, ontdekt u Schloss Schönbrunn
en bezoekt u de prachtige Wachau-vallei die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat.
Met zijn beboste hellingen afgewisseld met boomgaarden, kleine dorpjes, wijngaarden en
kloosters, is dit het meest pittoreske deel van de Donau waar zich ook het majestueuze
kasteel van Dürnstein bevindt.

Mei: 13 (3), 18, 20 (3), 23 (3), 24,
25, 28, 29 (3)
Juni: 2(3), 3, 7, 8(3), 12(3), 17,
29 (3)
Juli: 4, 9 (3), 14, 15(3), 19 (3), 20,
24, 29 (3), 29 (3)
Augustus: 3, 3, 8(3), 13, 18(3),
23, 28(3)
September:
2, 8, 13 (3),14 (3), 18, 19, 23 (3),
24 (3), 28, 29
Oktober: 3 (3), 8

915 €

1135 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

Hoogtepunten
• Een overzicht van de Donau in 6 dagen
• Idyllische landschappen van de
Wachau

4 ANKERS 5 ANKERS

KLASSIEKE pakket volgens het programma

• Wenen de keizerlijke stad
en het kasteel Schönbrunn
• Boedapest(1), tweeduizend jaar
oude stad
(1)

REF. PAC
REF. BUC zonder concert
REF. BUC met concert

266 €
358 €
444 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
REF. PAC

Deze cruise wordt voorgesteld
vanuit Parijs op sommige datums

189 €
256 €
316 €

REF. BUC zonder concert
REF. BUC met concert

204 €
279 €
340 €

287€
392 €
478 €

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. MUB / BUM(3)
Data 2021:
Mei: 28 • Juni: 2(3), 17, 29 (3) • Juli: 24, 29 (3)
Augustus: 23, 28(3) • September: 2, 14(3), 29
Vanaf 1335 €TTC /pers.
Heenvlucht Parijs / München, transfer München / Passau
en terugvlucht Boedapest / Parijs.

Boedapest
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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(1)	Facultatieve excursies.
(2)	Haven/haven formule: ref. PAC, inscheping in Passau D1 om 16u en ontscheping in Boedapest D6 om 9u ref. BUC, inscheping in Boedapest D1 om 18u en ontscheping in Passau D6 om 9u. Beperkte
beschikbaarheid.
(3)	Vraag het gedetailleerde programma van de cruises ref. BUC_PP en BUM, programma en excursiepakket
verschillend.
(4)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW

Vul de cruise hiernaast aan met de volgende uitbreidingen:

8-DAAGSE / 7-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. PGA
(aanvullend bij de cruise ref. PAC)
Ontdek Praag: bohemien en magisch, het is de bestemming bij uitstek voor reizigers
die op zoek zijn naar fascinerende culturele rijkdommen. Een paradijs in elk seizoen
voor romantische zielen.

INBEGREPEN:
• 3 dagen / 2 nachten in Praag
• Overnachting in een 4*-hotel LN
• Rondleiding door Praag
Prijs ALL IN per persoon(2) vanaf
Vertrekken 2021

4 ANKERS
Met vervoer

Juli: 18
Augustus: 21
September: 27

Prijs per persoon(2) vanaf
Vertrekken 2021

4 ANKERS 5 ANKERS
Met vervoer

Juni: 7(1)
Juli: 13, 27

1389 €

SALZBURG

1609 €

(1) Omgekeerde richting.

München en Beieren
8-DAAGSE / 7-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. BAV (aanvullend bij de cruise ref. BUC)
Ontdek de kastelen van Beieren met een bezoek aan de kastelen van Linderhof en
Neuschwanstein. Een rondleiding door München maakt uw verblijf compleet.

INBEGREPEN:
• 3 dagen / 2 nachten in München
• Overnachting in een 3*-hotel LN
• Bezoek aan de kastelen van
Beieren en München
Prijs ALL IN per persoon(2) vanaf
Vertrekken 2021

4 ANKERS
Met vervoer

1779 €

BIJLAGEN

Juni: 29
September: 14

CENTRAAL-EUROPA

• 3 dagen / 2 nachten in Salzburg
• Overnachting in een 3*-hotel LN
in Salzburg of omgeving
• Bezoek aan Salzburg en het
merengebied “Salzkammergut”

THEMA-CRUISES

8 DAAGSE / 7-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. BUZ / PAZ(1) (aanvullend bij de cruises ref. BUC / PAC(1))
Salzburg is de geboorteplaats van Wolfgang Amadeus Mozart en zal u met haar
romantische charme weten te verleiden tijdens een wandeling door de oude stad.
Verder kunt u genieten van het schitterende Oostenrijkse natuurlandschap tijdens een
uitstap door het merengebied “Salzkammergut”.

INBEGREPEN:

WERELDRIVIEREN

Op ontdekking door Salzburg
en omgeving

KERST
EN NIEUWJAAR

PRAAG

EUROPE
NOORD-EUROPA
DU NORD

FRANKRIJK

1565 €

ZUID-EUROPA

Praag, de stad van honderd torens

ZEE CRUISES

Vermelde prijzen zijn inclusief vervoer vanuit Straatsburg, cruise en verlenging, gedetailleerde programma’s op aanvraag.
Gegarandeerd vertrek vanaf minimaal 25 deelnemers.

KASTEEL VAN NEUSCHWANSTEIN

(2) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be
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WENEN

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

Prijs per persoon(3) vanaf

De parels van de Donau

Vertrekken 2021

Haven/haven (2)

LINZ • WENEN • BOEDAPEST • BRATISLAVA • DÜRNSTEIN • MELK • LINZ
Tussen historische monumenten en iconische steden, van Oostenrijk tot Duitsland, via
Hongarije en Slowakije: een cruise door de landen van het Oosten.
U ontdekt de historische en culturele schatten van de grote Donau-hoofdsteden, van een
kijkje achter de schermen van het beroemde Konzerthaus in Wenen tot de barokke paleizen
van Bratislava.

Hoogtepunten
• De contrasten van de Donau: tussen
traditionele landschappen, de Hongaarse
steppe en de luxueuze architectuur van
de beroemde steden
• Wenen(1) en de erfenis van de
Habsburgers
• Boedapest(1), parel langs de Donau

4 ANKERS  5 ANKERS

Juni: 24
Juli: 18, 24, 30
Augustus: 5, 11, 17, 23, 29
Oktober:
4, 8, 14

1075 €

1429 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

265 €

371€

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

290 €

406 €

• Daguitstap naar de Poesta ,
de Hongaarse steppe, het land van
paarden en ruiters
• Bratislava(1), Slovakije
• De abdij van Melk(1), een juweeltje van de
barokke architectuur
(1)

Maak deze cruise compleet met de ontdekking van Praag
9-DAAGSE / 8-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. PPU
Vanaf 1609 € /pers.(3)
Data en gedetailleerd programma op aanvraag.

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

De hoofdsteden van de Donau:
Wenen - Boedapest - Bratislava

Scheep in voor een cruise naar het hart van de Donau-hoofdsteden, Wenen, Boedapest en
Bratislava, en geniet van een indrukwekkende reis die u zeker zal verbazen.

Prijs per persoon(3) vanaf
Vertrekken 2021

5 ANKERS

Maart: 19, 23, 27, 31
April: 4, 8
November: 2, 6, 10, 14, 18,
22, 26

665 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

73 €

103 €

Hoogtepunten
Kennismaking met(1):
• Wenen, de keizerlijke stad
• Boedapest, tweeduizend jaar oude stad
• Bratislava en zijn barokke paleizen
• De coulissen van het Konzerthaus in
Wenen(4)

• De Grote Markthal in Boedapest: shopping
en Art nouveau
• De Gellert-Baden
• Oostenrijks en Hongaars diner
aan boord

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137. REF. VBV: de Hongaarse
folkloreavond aan boord.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137. REF. PAV: middagmaal op D4.

(1) Facultatieve excursies.
(2)	Haven / haven formule, inscheping in Linz D1 om 18u en ontscheping in Linz om 9u
(3)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(4)	Het bezoek aan het Konzerthaus kan vervangen worden door een bezoek aan de Wiener Musikverein of de
opera indien er voorstellingen zijn of het gebouw niet beschikbaar is.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES

11-DAAGSE / 10-NACHTEN CRUISE • REF. PUC / PUC_PP

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma

440 €
501€

Zonder concert

464 €
524 €

Zonder concert

WENEN • MELK • DÜRNSTEIN • BRATISLAVA • KALOCSA • BOEDAPEST • ESZTERGOM • WENEN
Ontdek de overvloed aan schatten van Oostenrijk en Hongarije tijdens een unieke cruise op
ontdekkingstocht naar de geheimen van de Donau.

Of met concert

650 €
736 €
CENTRAAL-EUROPA

• Tocht door de Poesta ,
de Hongaarse steppe
• De kastelen van Gödöllö(1)
en Artstetten(1)
(1)

De parels van het OostenrijksHongaarse rijk

Prijs per persoon(4) vanaf
4 ANKERS
Vertrekken 2021
April: 15
Mei: 8, 13, 15, 20, 27
Juni: 3, 10, 14, 17, 21,
24, 28
Juli: 1ste, 5, 8, 12, 15, 19, 22,
1219 €
26, 29
Augustus: 2, 5, 12, 16, 19,
26, 30
September: 2, 9, 16, 23
Oktober: 7

5 ANKERS

1359 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

Hoogtepunten

KLASSIEKE pakket volgens het programma

• De Hofburg , winterresidentie van de
keizerlijke familie
(1)

Zonder concert
Of met concert

• Folkloristische avond in Boedapest
• Concert met Weense muziek in Wenen

354 €
440 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
Zonder concert

Muzikale tradities :
(1)

252 €
313 €

Of met concert

276 €
337€

389 €
475 €

WANDEL CRUISE

KERST
EN NIEUWJAAR

• De abdij van Melk(1), een pareltje boven
de Donau en de Wachau
• Wandeling(1) door de kleine Karpaten
• Boedapest(1), een architecturaal pareltje

616 €
702 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma

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

• Van de Oostenrijkse hoofdstad
tot de Hongaarse steppe

1525 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie


Of met concert

Hoogtepunten

1599 €

THEMA-CRUISES

Maak een koninklijke reis tussen het kasteel van Artsetten en Gödöllö, die u zal meenemen
terug in de tijd. Breng een bezoek aan het museum van keizerin Sissi, die u haar privéleven zal
onthullen, met de nadruk op haar gedichten evenals de keizerlijke crypte van de kapucijnen.

Mei: 18, 28
Juni: 7
Juli: 4
Augustus: 13
September: 19

Haven/
haven (3)

WERELDRIVIEREN

Straatsburg • PASSAU • MELK • WENEN • ESZTERGOM • BOEDAPEST • BRATISLAVA
WENEN • MELK • PASSAU • Straatsburg

4 ANKERS
Met
transfer (2)

EUROPE
NOORD-EUROPA
DU NORD

Vertrekken 2021

FRANKRIJK

Prijs per persoon(4) vanaf

De mooie blauwe Donau,
van Passau tot Boedapest

• Een passionele ontmoeting tussen
geschiedenis, traditie en cultuur
• Drie dagen om Boedapest(1) in al haar
facetten te ontdekken
• Wenen(1) tussen traditie en cultuur

ZUID-EUROPA

BRATISLAVA

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137. REF. PUC: de transfert(2)
per autocar vanuit Straatsburg H/T.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137. REF. PUC: het middagmaal D6.

(1) Facultatieve excursies.
(2) Formule met vervoer per autocar Straatsburg / Passau H/T en middagmalen op D1 en D11. Onze transferts zijn
gegarandeerd vanaf minimaal 20 personen.
(3)	Passau D11 om 9u.
(4) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

BIJLAGEN

REF. WBB_RANPP (zie blz. 87)
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TISZAMEER

9-DAAGSE / 8-NACHTEN CRUISE • REF. BUT_PP / TBU_PP(2)

Van de Donau naar de Tisza, het authentiek Hongarije
BOEDAPEST • MOHACS • BEZDAN • NOVI SAD • TITEL • KANJIZA • SZEGED • CSONGRAD • SZOLNOK • TISZAFÜRED • Tiszameer • TOKAJ
Van Boedapest tot Tokaj, tussen wilde schoonheid en authenticiteit, ga op reis naar het hart
van de oostelijke landen, waar je van de Donau naar de Tisza vaart en landen met unieke
tradities bezoekt.

Prijs per persoon(3) vanaf
Vertrekken 2021

4 ANKERS

1489 €

Mei: 3, 11(2)

I N B E G R E P E N : bezoek aan nationaal park Opusztaszer

Hoogtepunten
• Ongerepte schoonheid, authenticiteit en traditie
in het hart van een onaangetaste en rustgevende
natuurszer
Onvergetelijke uitstapjes(1):
• Pécs, de betoverende charme van Zuid-Hongarije

• Szeged, “zonnestad”
• Nationaal park Hortobagy,
de grootste steppe
van Centraal-Europa
• Tokaj badend in de rivieren Tisza
en Bodrog

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

267€

376 €

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

Boedapest en de IJzeren Poort
BOEDAPEST • MOHACS • OSIJEK • BELGRADO • ORSOVA • De IJzeren Poort • NOVI SAD • ILOK • MOHACS • KALOCSA • BOEDAPEST
Neem deel aan het grootste spektakel van de riviercruises in Europa: de Iron Gates, op de
grens van Roemenië en Servië. Op deze plaats biedt de prachtige blauwe Donau, de meest
kosmopolitische en vredige rivier van het continent, zijn meest spectaculaire landschappen.
Ontdek veelzijdige steden zoals Belgrado, een jonge en moderne hoofdstad op het kruispunt
van oosterse, Slavische en Oostenrijkse invloeden.

4 ANKERS 5 ANKERS
Haven/haven (4)

Mei: 13
Juni: 22
Juli: 8

1205 €

met 5% korting aan boord
inbegrepen

• Belgrado(1), betoverende
“witte stad” met een unieke
architectuur
• Novi Sad(2), parel van Vojvodina
• Pécs(1), de betoverende charme
van Zuid-Hongarije

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137. REF. BTU: folkloreavond
in Belgrado.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

306 €

429 €

(1) Facultatieve excursies.
(2) Vraag het gedetailleerde programma van de cruise ref. TBU_PP.
(3)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(4)	Formule haven/haven: inscheping in Boedapest D1 om 18u en ontscheping in Boedapest D8 om 9u.
Beperkte plaatsen.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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1505 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie


Hoogtepunten
• Kennismaking met de Hongaarse, Kroatische,
Roemeense en Servische culturen
• De adembenemende pracht van de IJzeren
Poort, het kloofdal van de Donau tussen de
Karpaten en de Balkan
• Osijek(1) en de indrukwekkende Sint-Pietersen Sint-Paulkathedraal

Prijs per persoon(3) vanaf
Vertrekken 2021

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES
voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma

• Boekarest(1), verbazende hoofdstad van
Roemenië
• Authentiek Bulgarije met Veliko Tarnovo
en de betoverende stad Roese(1)

• Culturele en architecturale rijkdommen
van Servië: Belgrado en Novi Sad(1)
• Het orthodoxe klooster van Krusedol(1)
en zijn opmerkelijke schilderijen

12-DAAGSE / 11-NACHTEN CRUISE • REF. TUL / TUL_PP / LIT(5) / LIT_PP(5)

Parijs • Constanta • TULCEA • Donaudelta • OLTENITA • GIURGIU • ROESE
Doorvaart langs de beroemde IJzeren Poort • BELGRAD0 • NOVI SAD • BEZDAN
MOHACS • KALOCSA • BOEDAPEST • BRATISLAVA • WENEN • MELK • LINZ • München

• Boekarest(1), verbazende hoofdstad
van Roemenië
• Roese(1), stad met buitengewone
schatten
• Ontdekking van Belgrado(1)
• Novi Sad(1), parel van de Vojvodina

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137. REF. TBD: de transfert(2)
luchthaven / haven / luchthaven • de vlucht(2) Parijs / Constanta en Boedapest / Parijs • de luchthaventaksen(2) (99 € - tarief 2020) • de folklorische avonden in Tulcea en Roese. REF. TUL: de
heenvlucht(2) Frankrijk / Constanta • de luchthaventaksen(2) (59 € - tarief 2020) • de transfer(2)
luchthaven / haven • de transfer(2) autocar Linz / München • de folkloreavonden in Roese en
Tulcea.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

4 ANKERS

FRANKRIJK

5 ANKERS

Met
Haven/
Met
Haven/
vervoer (2) haven (3) vervoer (2) haven (3)

2199 € 1915 € 2299 € 1999 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
REF. TUL met concert
REF. TUL zonder concert
REF. LIT met concert
REF. LIT zonder concert

Hoogtepunten

419 €
439 €

Prijs ALL IN per persoon(4) vanaf

April: 24 (5)
Mei: 25
Juni: 7, 18(5),
19 (5), 29
Juli: 10 (5)
Augustus: 2,
16, 27(5), 27(5)
Sept.: 7, 23
Okt.: 2(5), 10(5), 21

Van de Donaudelta tot de Ijzeren Poort kan u het ongelooflijke schouwspel bewonderen dat
de majestueuze blauwe rivier u biedt bij het doorkruisen van 8 landen en 4 hoofdsteden. Op
de achtergrond ontdekt u landschappen van opvallende schoonheid waar de natuur koningin
is. Van Wenen tot Belgrado via Bratislava en Boedapest, zal u unieke architectonische,
historische en culturele juwelen ontdekken.

298 €
314 €

REF. TBD
REF. BUE

Van de Zwarte Zee naar de Blauwe Donau
Langs de IJzeren Poort vanaf de Donaudelta

334 €
354 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma

Vertrekken
2021

• Kennismaking met 6 landen
en hun culturele verscheidenheid
• Het indrukwekkende kloofdal, de IJzeren Poort
• De delta van de Donau(1), de grootste en best
bewaarde delta van Europa

238 €
254 €

REF. TBD
REF. BUE

378 €
317€
470 €
409 €

CENTRAAL-EUROPA

Hoogtepunten

EUROPE
NOORD-EUROPA
DU NORD

1849 € 1389 € 2099 € 1629 €

531€
445 €
662 €
576 €

THEMA-CRUISES

Van Roemenië tot Hongarije, via Servië, zal u worden meegesleurd door een wervelwind van
emoties en onvergelijkbare smaken. Laat u verrassen en verheugen door deze cruise die u
meeneemt naar het hart van Oost-Europa, waar u steden met tijdloze elegantie zal ontdekken.

5 ANKERS

WERELDRIVIEREN

Parijs • Constanta • TULCEA • SULINA • KRISAN • OLTENITA • ROESE
De IJzeren Poort • BELGRADO • NOVI SAD • OSIJEK • MOHACS • BOEDAPEST • Parijs

Mei: 5, 17(5),
30 (5)
Juni: 30
Juli: 21, 25(5)
Augustus: 8(5)
September:
7, 15(5)
Oktober: 13

4 ANKERS

Met
Haven/
Met
Haven/
vlucht (2) haven (3) vlucht (2) haven (3)

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
REF. TUL met concert
REF. TUL zonder concert
REF. LIT met concert
REF. LIT zonder concert

449 €
389 €
534 €
473 €

632 €
546 €
753 €
667€

(1) Facultatieve excursies.
(2) Ref. TBD: formule met vlucht vanuit Parijs en transfer naar het schip. ref. TUL. met vlucht Parijs/Constanta en
transfer per autocar Linz/Munchen. Ref. LIT met transfer per autocar Munchen/Linz en vlucht Constanta/
Parijs - voor meer details gelieve u te begeven naar transportinformatie op pagina’s 138 tot 140.
(3) Haven/haven formule: ref. TBD, inscheping in Tulcea D1 om 18u en ontscheping in Boedapest D9 om 9u ref. BUE, inscheping in Boedapest D1 om 16u en ontscheping in Tulcea om 9u. Ref. LIT, inscheping in Linz D1
om 18u en ontscheping in Tulcea D12 om 9u - ref. TUL, inscheping in Tulcea D1 om 18u en ontscheping in Linz
D12 om 9u. Beperkte plaatsen.
(4) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(5) Vraag het gedetailleerde programma van de cruise ref. BUE / BUE_PP et LIT / LIT_PP, programma en
excursiepakket verschillend.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

KERST
EN NIEUWJAAR

De Donau, zijn delta
en het Balkanse schiereiland

Prijs ALL IN per persoon(4) vanaf
Vertrekken
2021

BIJLAGEN

9-DAAGSE / 8-NACHTEN CRUISE • REF. TBD / TBD_PP / BUE(5) / BUE_PP(5)

ZUID-EUROPA

DE IJZEREN POORT

81

NÜRNBERG

13-DAAGSE / 12-NACHTEN CRUISE • REF. SBU_PP / BUS_PP(3)

Van Straatsburg naar Boedapest,
per Trans-Europese cruise
STRAATSBURG • MAINZ • FRANKFURT • MILTENBERG • WERTHEIM • WÜRZBURG
KITZINGEN • Rothenburg • BAMBERG • NÜRNBERG • MÜLHAUSEN • REGENSBURG
PASSAU • MELK • WENEN • ESZTERGOM • BOEDAPEST
Geniet van een unieke cruise langs drie rivieren en vier landen van Straatsburg tot Boedapest.
Van de Rijn tot de Donau via de Main, zal u versteld staan van de schoonheid van idyllische
landschappen, maar ook van de zoetheid van deze rivieren die een verbinding vormen
tussen volkeren, culturen en tradities. Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Hongarije zullen u hun
geschiedenis en rijke erfgoed onthullen tijdens een ongeëvenaarde transeuropese reis.

Hoogtepunten
• De Rijn, de Main en de Donau
in één enkele cruise
• Niet te missen voor liefhebbers
van geschiedenis en cultuur
• Schilderachtige middeleeuwse wijken
in beroemde keizerlijke en koninklijke
hoofdsteden

Prijs per persoon(2) vanaf
Vertrekken 2021

4 ANKERS 5 ANKERS
Haven/haven (4)

April: 2
Mei: 1ste, 5, 19 (3)
Oktober: 4 (3), 13 (3), 21(3)

1619 €

2089 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma

386 €
428 €
489 €

REF. SBU
REF. BUS zonder concert
REF. BUS met concert

542 €
601€
687€

DYNAMISCHE pakket volgens het programma

414 €
457€
518 €

REF. SBU
REF. BUS zonder concert
REF. BUS met concert

580 €
639 €
725 €

• Frankfurt(1), tussen traditie en moderniteit
• Op ontdekking door charmante, stenen
steden: Rothenburg, Nürnberg en
Regensburg(1)
• Authentiek Wenen(1)
• Boedapest(1), buitengewoon en romantisch

14-DAAGSE / 13-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. SBZ / ZBU(3)

Trans-Europese cruise: Rijn - Main - Donau
STRAATSBURG • MAINZ • FRANKFURT • WÜRZBURG • NÜRNBERG • REGENSBURG • PASSAU • LINZ • WENEN
BOEDAPEST • Salzburg • Straatsburg
Van Mainz tot Salzburg, ontdek historische steden en monumenten tijdens een magische
cruise op de Rijn. U kunt de Abdij van Melk bewonderen, een waar juweel van barokke
architectuur, het monument van Walhalla, het beroemde Beierse pantheon in neoklassieke stijl
en het prachtige kasteel van Schönbrunn, ontworpen door een barokke architect die wordt
beschouwd als een van de uitvinders van de stijl.
UITBREIDING INBEGREPEN:
verblijf van 2 dagen/1 nacht in Salzburg (of omstreken)
met het geleid bezoek in Salzburg, geboortestad van Mozart
• Frankfurt(1), tussen traditie en moderniteit
• Charmante kasseien stadjes ontdekken(1):
Rothenburg, Nüremberg en Regensburg

• Authentiek Wenen(1)
• Boedapest(1), ongewoon
en romantisch

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137. REF. SBZ / ZBU: de
transfer per autocar • een overnachting in 3*LN hotel in Salzburg (of omgeving) • de TransEuropese cruise .
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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Prijs per persoon(2) vanaf
Vertrekken 2021

4 ANKERS
Met vervoer (5)

April: 2
Mei: 18(3)

1799 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

386 €

542 €

DYNAMISCHE pakket
volgens het programma

414 €

580 €

(1) Facultatieve excursies.
(2) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(3)	Vraag het gedetailleerde programma van de cruise, ref BUS_PP en ZBU, programma en excursiepakket
verschillend.
(4)	Haven/haven formule: ref. SBU, inscheping in Straatsburg D1 om 18u en ontscheping in Boedapest D13
om 9u. Ref. BUS, inscheping in Boedapest D1 om 18u en ontscheping in Straatsburg D13 om 14u. Beperkte
beschikbaarheid.
(5)	Ref. SBZ / ZBU: Formule met vervoer inbegrepen: de transfer per autocar, een overnachting in 3*LN hotel in
Salzburg (of omgeving) en de Trans-Europese cruise.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES

BOEDAPEST • MOHACS • OSIJEK • VUKOVAR • ILOK • NOVI SAD • BELGRADO • BRCKO
SLAVONSKI BROD • JASENOVAC • SISAK • Zagreb • SISAK • Balatonmeer • Boedapest
Scheep in voor een unieke cruise van Boedapest tot het Balatonmeer om de majestueuze
Donau en de authentieke Sava te ontdekken. Natuurparken, middeleeuwse steden,
multi-etnische hoofdsteden en een mengelmoes van architecturen met meerdere invloeden
brengen u naar een vreemd harmonieuze mix van contrasterende culturen.

Vertrekken 2021

4 ANKERS

1515 €

April: 15, 23 (2)

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie


FRANKRIJK

De Donau, de authentieke Sava
en het Balatonmeer

Prijs per persoon(3) vanaf

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
REF. DSA
REF. SDA

257€
313 €

359 €
438 €

EUROPE
NOORD-EUROPA
DU NORD

11-DAAGSE / 10-NACHTEN CIRCUIT-CRUISE • REF. DSA_PP / SDA_PP(2)

ZUID-EUROPA

BALATONMEER

CENTRAAL-EUROPA

I N C LU S I E F U I T B R E I D I N G : 2 dagen / 1 nacht aan het Balatonmeer met overnachting
in een 3* hotel LN in Balatonfüred en een bezoek aan Varazdin en het schiereiland Tihany

Hoogtepunten
• De middeleeuwse stad Ilok
• Novi Sad
• Het orthodoxe klooster van
Krusedol en Sremski Karlovci

KERST
EN NIEUWJAAR

WERELDRIVIEREN

THEMA-CRUISES

Kennismaking met(1):
• Zagreb en Belgrado,
contrasterende hoofdsteden
• Het natuurpark van Kopacki Rit
• Osijek

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • de folkloreavond in
Brcko • de transfers per autocar op D10 en D11 • de geleide bezoeken aan Varazdin en Tihany •
het middagmaal in Varazdin • het verblijf in halfpension hotel 3* LN in Balatonfüred of omgeving.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

(1) Facultatieve excursies.
(2)	
Vraag het gedetailleerde programma van de cruise ref. SDA_PP, programma en excursiepakket
verschillend.
(3) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

BIJLAGEN

Klooster van Krusedol

83

THEMA-CRUISES

84

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA
FRANKRIJK

in de Elzas en aan de Rijn
BLZ.

90

DE FEESTELIJKE
RIJN
BLZ.

91

GLACIER EXPRESS
BLZ.

92

IMPRESSIONNISTEN
MUZIEK
BLZ.

93

BLZ.

94

CRUISE
WEEKENDS

CENTRAAL-EUROPA

EUROPE
NOORD-EUROPA
DU NORD

GASTRONOMIE

THEMA-CRUISES

89

BLZ.

WERELDRIVIEREN

“FERIA” IN
ANDALUSIË
WIJN CRUISES

KERST
EN NIEUWJAAR

86

BLZ.

BIJLAGEN

WANDELINGEN

85
VALLEI VAN DE SEINE

Wandelcruises
Rivieren stromen vaak doorheen valleien die tussen opmerkelijk fraaie heuvels gelegen zijn.
Daarom was het ook logisch om de rust van een cruise op het water te combineren met
wandeltochten op hetzelfde ritme langs de mooiste paden.
Een wandelcruise is niet bedoeld om records te breken, wel om maximaal te profiteren van
de charmes van het landschap, dankzij tochten die niet al te veel lichamelijke inspanning
vereisen. De voorgestelde wandelingen duren daarom niet langer dan twee tot vijf uur, op een
rustig tempo. Op sommige cruises kunt u kiezen voor een wandeltocht van een hele dag. En
om iedereen tevreden te houden, planden we tijdens de wandelingen ook rondleidingen en
uitstappen: dat is het programma voor “begeleiders”.
De wandelingen worden geleid door een of meer officiële berggidsen. De routes worden
voorgesteld op het schip, vaak nog met uitleg over de geschiedenis of de flora die u
onderweg tegenkomt. Elke voorgestelde wandeling werd vooraf uitgetest door de Club
Vosgien.

HET NIVEAU VAN DE
WANDELTOCHTEN
• De wandelingen die we tijdens
onze cruises aanbieden, duren
2u tot 5u, met kleine of grotere
hoogteverschillen naargelang van
de bestemming.
• De tijden vermeld in de
programma’s zijn slechts
richtwaarden en houden geen
rekening met pauzes.
• Voor deze wandelingen hoeft u
geen atleet te zijn, toch gaat u
beter uitgerust en in vorm op pad
als u maximaal van uw cruise wilt
genieten.

En vergeet niet:

Één dag op pad, dat is gezondheid voor
een dag of acht!

WANDEL CRUISE 8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. ROP_PP

De Dourovallei, een natuurreservaat
PORTO • RÉGUA • PINHAO • VEGA DE TERON • BARCA D’ALVA • SENHORA DA RIBEIRA • FERRADOSA
PINHAO • BITETOS • PORTO
Scheep in voor een authentieke cruise in het hart van Portugal, waar u de Portugese
wijngaard en het natuurpark van de Douro zal kunnen verkennen, allemaal plekken waar de
natuur volop heerst.

Prijs per persoon(1) vanaf
Vertrek 2021

4 ANKERS
Haven / haven (2)

GEMEENSCHAPPELIJKE EXCURSIES:
Porto en haar historische pareltjes • Salamanca, universiteitsstad bij uitstek
DE
WANDELEXTRA’S
• Het natuurpark van Alvão
• Het natuurpark van de Douro,
een klif vol roofvogels
• De Portugese wijngaarden
• De kust van Porto
• Niveau:

April: 26

1555€

Voor begeleiders:
een aangepast programma
• Vila Réal en de tuinen van het huis van Mateus
• Figueira de Castelo Rodrigo, een van de
twaalf historische dorpjes van Portugal
• De wijnroute van Porto
• Guimarães
Salamanca

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • de bezoeken en de wandelingen in het programma • de begeleiding van een erkende wandelgids • de flamenco-, fadoen folkloreavonden aan boord.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

(1) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(2) Haven/haven formule: inscheping in Porto D1 om 17u en ontscheping in Porto D8 om 9u. Beperkt aantal
plaatsen.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA

KASTEEL VAN AGGSTEIN

De Rhône en de Saône onthullen de rijkdom van hun terroirs
LYON • CHAVANAY • AVIGNON • ARLES • VIVIERS • VIENNE • LYON

Prijs per persoon(1) vanaf

1205 €

Liefhebbers van leven in het wild zullen de omgeving van de grot van de Madeleine,
geklasseerd met 3 sterren in de Michelin gids, met veel plezier willen ontdekken.
GEMEENSCHAPPELIJKE EXCURSIES: Avignon, de ongerepte Camargue, Viviers, Vienne
Voor begeleiders:
een aangepast programma
• Chavanay en wijnproeverij
aan boord
• Les Baux-de-Provence, pareltje
van de Alpilles
• De Madeleine-grot

THEMA-CRUISES

Lyon

WANDEL CRUISE 8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. WBB_RANPP

Wandelcruise langsheen de Donau

WENEN • MELK • DÜRNSTEIN • BRATISLAVA • KALOCSA • BOEDAPEST • ESZTERGOM • WENEN
Scheep in voor een ongelooflijke cruise langs de Donau voor een ontspannen wandeling
en prachtige landschappen. Van Oostenrijk tot Hongarije via Slowakije ontdekt u
adembenemende uitzichten en wandelt u door plaatsen die zijn getroffen door de
geschiedenis, zoals het kasteel van Aggstein, het natuurreservaat Devinska Kobyma of de
burcht van Visegrad.

Prijs per persoon(1) vanaf
Vertrek 2021

4 ANKERS

1535 €

September: 30

DE
WANDELEXTRA’S
• In het hart van Wachau tot aan de overblijfselen van het kasteel
van Aggstein
• Door de Kleine Karpaten en het natuurreservaat Devinska
Kobyla
• Buitengewone stadswandelingen in Boedapest en Wenen
• Betoverend panorama aan de Donauknie vanuit de burcht
van Visegrád
• Niveau:
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • de excursies en
wandelingen beschreven in het programma • de begeleiding door een officiële gids.
REF. LON: de folkloreavond aan boord.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket” blz. 137. REF. WBB_RAN: het concert van Weense muziek.

KERST
EN NIEUWJAAR

GEMEENSCHAPPELIJKE EXCURSIES: de abdij van Melk
de Poesta, grote ongerepte vlakte • Wenen en kasteel Schönbrunn

Voor begeleiders:
een aangepast programma
• Dürnstein
• Bratislava
• Boedapest
• De Hofburg
Esztergom
Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
(1) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

BIJLAGEN

DE
WANDELEXTRA’S
• Het Pilat-massief
• De Alpilles en Les Baux-de-Provence
• Het natuurreservaat van de kloof van
de Ardèche
• Niveau:

EUROPE
NOORD-EUROPA
DU NORD

5 ANKERS

Mei: 1 ste

CENTRAAL-EUROPA

Vertrek 2021

WERELDRIVIEREN

Verken de Rhône en de Saône via een cruise doorheen landschappen met een
ongeëvenaarde schoonheid. Dwaal door magische plaatsen zoals de Alpilles, een keten van
kalkstenen heuvels en een betoverende natuurlijke site, of Les Baux de Provence, één van de
oudste dorpen in Frankrijk, gevestigd in een buitengewone omgeving.

FRANKRIJK

WANDEL CRUISE 6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. LON_PP

87

DUBROVNIK

WANDEL CRUISE

NIEUW VOOR 2021 7-DAAGSE / 6-NACHTEN CRUISE • REF. RSB_RAN / RSB_RANPP

Wandelingen langs 4 rivieren, de valleien van de Moezel,
de Saar, de romantische Rijn en de Neckar
Straatsburg • REMICH • Luxemburg • SAARBURG • TRIER • COCHEM • KOBLENZ
RÜDESHEIM • MANNHEIM • Heidelberg • STRAATSBURG
GEMEENSCHAPPELIJKE EXCURSIES: Luxemburg • Koblenz
DE
WANDELEXTRA’S
• In de wijngaarden van Remich
• Stadswandeling in Trier
• In de Endert-vallei
• Rond de cisterciënzer abdij van
Eberbach
• Heidelberg langs de Neckar
• Niveau:

WANDEL CRUISE

Voor begeleiders:
een aangepast programma
• Remich, bezoek aan een wijnkelder en
wijndegustatie
• Historisch centrum van Trier
• Het kasteel van Cochem
• Rüdesheim en het muziekmuseum
• Heidelberg

Prijs per persoon(3) vanaf
Vertrek 2021

4 ANKERS

Juni: 24

Met
transfer (1)

Haven/
haven(2)

1395

1375 €

€

NIEUW VOOR 2021 8-DAAGSE / 7-NACHTEN CRUISE • REF. DCA_RAN / DCA_RANPP

Wandelcruise in de Balkan:
Kroatië, Griekenland, Albanië en Montenegro
DUBROVNIK • CORFU • SARANDIË • VLORE • DÜRRES • BAR • DUBROVNIK
GEMEENSCHAPPELIJKE EXCURSIES: Butrint, één van de mooiste archeologische
sites van de Balkan • De oude citadel van Gjirokastra • Stari Bar
DE
WANDELEXTRA’S
• In de voetsporen van het oude aquaduct
van Dubrovnik
• Gastouri en de berg Agia Kyriak
• In het nationaal park Llogara en Col de
César
• De zwarte grot van Pellumbas
• Niveau:

Voor begeleiders:
een aangepast programma
• Dubrovnik
• Corfu, paradijs van de Ionische Zee
• Apollonia, het grootste archeologische
park in Albanië en Berat, de stad met
duizend ramen
• Tirana, Albanese hoofdstad

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • de bezoeken en de
wandelingen in het programma • de begeleiding van een erkende wandelgids. REF. RSB: de
transfer(1) Straatsburg / Remich D1. REF. DCA: de vlucht(1) Parijs / Dubrovnik H/T • de transfer(1)
luchthaven / haven / luchthaven • de luchthaventaksen(1) (89€ - tarief 2020).
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Prijs per persoon(3) vanaf
Vertrek 2021

Mei: 20

5 ANKERS
Met vlucht
Haven/
vanuit Parijs (1)
haven (2)

2389 €

Corfu

(1) Ref. RSB: formule met transfer per autocar van Straatsburg naar Remich D1. Onze transfers zijn gegarandeert
vanaf 20 personen. Ref. DCA: formule met vlucht vanuit Parijs en transfer tot het schip. Voor meer details, gelieve
u te wenden naar transportinformatie op pagina’s 138 tot 140.
(2) Haven / haven formule: ref. RSB: inscheping in Remich D1 om 18u, ontscheping in Straatsburg D7 om 9u.
Ref. DCA: inscheping in Dubrovnik D1 om 18u en ontscheping in Dubrovnik D8 om 9u. Beperkt aantal plaatsen.
(3) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek (ref. RSB) of benedendek (ref. DCA).

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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2049 €

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA

FERIA VAN SEVILLA

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

De charmes van Andalusië Special “Feria”
SEVILLA • Cordoba • CÁDIZ • EL PUERTO DE SANTA MARIA • ISLA MINIMA • Granada • SEVILLA
Prijs per persoon(1) vanaf
5 ANKERS
Haven/haven (2)

1275 €

April: 22

ALLE BEZOEKEN INBEGREPEN
• Het beste van Andalusië: Sevilla,
Cordoba, Granada en Cádiz
• Nieuw: bezoek aan het paleis
van las Dueñas

• Bezoek aan een stierenfokkerij in Jerez
• Ontdekking van een echte Andalusische haciënda
• Proeverij van streekproducten in een bodega

WIJN CRUISE 6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. CMM / CMM_PP

Op ontdekking in de fabelachtige wereld van de wijnranken en wijn

EUROPE
NOORD-EUROPA
DU NORD

Vertrek 2021

CENTRAAL-EUROPA

Een echte duik in Andalusië, deze cruise stelt je in staat om de steden en karakteristieke
plaatsen van deze typische regio van Spanje te bezoeken terwijl je zijn unieke tradities viert in
het hart van de Feria van Sevilla.

4 ANKERS
Met
transfer (4)

Haven/
haven (2)

939

859 €

€

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137. REF. SHF_FERIPP:
de excursies vermeld in het programma • de flamencoavond. REF. CMM: de conferenties
door een persoonlijkheid van de wijnwereld • de excursies en degustaties vermeld in het
programma.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137. REF. CMM: de dranken (enkel te betalen aan boord).

Vertrek 2021
November: 14

Vanaf 819 € /pers.

Vraag naar het gedetailleerde programma.

(1)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(2)	Haven/haven formule: ref. SHF_FERIPP, inscheping in Sevilla D1 om 18u en ontscheping in Sevilla D8 om 9u.
Beperkte plaatsen. Ref. CMM, inscheping in Chalon-sur-Saône D1 om 18u en ontscheping in Martigues D6
om 9u.
(3)	In functie van de beschikbaarheden van de aanlegsteigers, de aanlegplaats in Martigues kan worden
vervangen door Port-Saint-Louis-du-Rhône.
(4)	Ref. CMM: formule met transfers per autocar: transfers Lyon / Chalon-sur-Saône D1 en Martigues / Lyon D6.
Onze transfers zijn gegarandeerd vanaf een minimum van 20 personen.
Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

KERST
EN NIEUWJAAR

Uitzonderlijke cruise op de Saône om
de Beaujolais Nouveau te verwelkomen

WERELDRIVIEREN

• Neem deel aan het grote spel
aan boord en win een gastronomische
cruise op de Rijn met Marc Haeberlin,
“twee sterren” in de Michelingids

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

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

Vertrek 2021

Oktober: 16

Hoogtepunten
• Degustatie bij regionale producenten
• Conferenties door een persoonlijkheid
uit de wijnwereld
• Ontdekking van de grote wijngaarden:
Bourgondië, Beaujolais, Côtes du Rhône, Côtes
du Vivarais, Châteauneuf-du-Pape en Cassis

Prijs per persoon(1) vanaf

BIJLAGEN

Al uw zintuigen zullen geprikkeld worden op het melodisch ritme van de rivier tijdens deze
cruise. Liefhebbers van oenologie en natuur zullen beroemde wijngaarden en authentieke
terroirs ontdekken.

THEMA-CRUISES

Lyon • CHALON-SUR-SAÔNE • MÂCON • LYON • TAIN L’HERMITAGE • VIVIERS • CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE • AVIGNON • MARTIGUES(3) • Lyon
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STRAATSBURG, PETITE FRANCE

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

De pittoreske en verrukkelijke Elzas
Cruise van de wijnoogsten op de Rijn

STRAATSBURG • BREISACH • Eguisheim • BREISACH • STRAATSBURG
Vertrek op ontdekking van de Elzas, het land van traditie en gastronomie, gelegen in het hart
van Europa. Vaar langs de Elzas tijdens onze cruise en bezoek plaatsen die u zeker moet gezien
hebben in deze regio vol charme, tussen gastronomische specialiteiten en zeer gekende wijnen.

Prijs per persoon(1) vanaf
Vertrekken 2021

4 ANKERS

Oktober: 20, 21, 24, 25,
26, 27, 28

515 €

Hoogtepunten
• Smaak, authentiek karakter
en genieten van het leven
• De Elzas, authentiek en overheerlijk

• Eguisheim, één van de mooiste dorpen
van Frankrijk
• De wijnroute van de Elzas

GASTRONOMIE CRUISE 4-DAAGSE / 3-NACHTEN CRUISE • REF. GAS_PP

Gastronomie op
de Rijn
(2)

met Marc Haeberlin en Serge Dubs

(2)

Prijs per persoon(1) vanaf
Vertrek 2021

4 ANKERS

November: 6

695 €

STRAATSBURG • RHINAU • BREISACH • STRAATSBURG
Liefhebbers van gastronomie, fijnproevers en oenofielen, scheep in voor een cruise met Marc
Haeberlin(2), Franse chef-kok met 2 sterren in de Michelin-gids (2019), en Serge Dubs(2), op
zijn beurt de beste sommelier van de Elzas, Frankrijk, Europa en de wereld van 1974 tot 1989.
CroisiEurope neemt u mee over de Rijn voor een reis die uw smaakpapillen zal prikkelen.

Hoogtepunten
• Culinair hoogstaand gerecht
aan boord
• Verrassingsdiner van Marc Haeberlin,
chef van L‘Auberge de l‘Ill
(twee sterren in de Michelingids 2020)
• Begeleide wijnproeverij met
Serge Dubs, beste sommelier
ter wereld in 1989

SE RG E DU BS

MAR C HAE BER LIN

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137. REF. SBS: de Elzasser
avond geanimeerd door een folkloristisch ensemble • de bezoeken genoemd in het
programma. REF. GAS: het grote, gastronomische diner van Marc Haeberlin van de Auberge
de l’Ill te Illhaeusern • de uitleg van de sommelier Serge Dubs.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137. REF. SBS: het flaneren per rondvaartboot op de Ill. REF. GAS: de dranken (enkel te
betalen aan boord).

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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Wijnroute van de Elzas
(1)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(2)	Bij onbeschikbaarheid zal een vervanger aangesteld worden door één van deze personaliteiten.
Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA

DE RIJN IN VLAMMEN

De feestelijke vallei van de Rijn
STRAATSBURG • MAINZ • SAINT-GOARSHAUSEN • RÜDESHEIM • NIERSTEIN • STRAATSBURG

Prijs per persoon(1) vanaf
Vertrek 2021

4 ANKERS

FRANKRIJK

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

605 €

Oktober: 26

ALLE BEZOEKEN INBEGREPEN

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

De heerlijke wereld rond
Prijs per persoon(1) vanaf

505 €
THEMA-CRUISES

• Smaak, authentiek karakter
en genieten van het leven
• Een cruise vol verrassingen

4 ANKERS

November: 2

• Explosie van smaken tijdens
een proeverij met wereldspecialiteiten

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISES • REF. RFL _PP / REF. CFL_PP(2)

De Rijn in vlammen

Feeëriek spektakel aan de rand van het water
STRAATSBURG • RÜDESHEIM • KOBLENZ • RÜDESHEIM • MANNHEIM • STRAATSBURG

Vertrekken 2021

5 ANKERS

Juli: 2
Augustus: 13 (2)

985 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie


Hoogtepunten
• Sprookjesachtig spektakel in
de vallei van de romantische Rijn

Prijs per persoon(1) vanaf

• Afspraak(3) met de geschiedenis,
kunst en cultuur in Straatsburg,
Rüdesheim en Heidelberg

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
REF. CFL / RFL

87€

123 €

DYNAMISCHE pakket volgens het programma
REF. RFL

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137. REF. FES: de genoemde
bezoeken in het programma.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

WERELDRIVIEREN

Hoogtepunten

Vertrek 2021

89 €

125 €

(1) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(2) Vraag het gedetailleerde programma van de cruise ref. CFL_PP, andere route en excursiepakket.
(3) Facultatieve excursies.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

KERST
EN NIEUWJAAR

STRAATSBURG • EBERBACH • MANNHEIM • STRAATSBURG

CENTRAAL-EUROPA

• Proef de “Rüdesheimer Kaffee”
in een cafeetje
• Gastronomisch genieten in een kasteel
boven de romantische Rijn

BIJLAGEN

• Kennismaking met gastronomisch
Duitsland via haar tradities
• Drink een kopje koffie en eet een stukje
taart, het traditionele Duitse vieruurtje

EUROPE
NOORD-EUROPA
DU NORD

Hoogtepunten
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GLACIER EXPRESS

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. GSB_PP EXCLUSIEVE AANBIEDING

Cruise in de 3-grensregio en reis aan boord
van de “Glacier Express”

Prijs per persoon(1) vanaf

STRAATSBURG • BREISACH • Mulhouse • BAZEL • Glacier Express • BAZEL
Eiland Mainau • Bodenmeer • Schaffhausen • STRAATSBURG
Scheep in voor een adembenemende cruise in het hart van Zwitserland en beleef er
onvergetelijke momenten. We zullen het eiland Mainau bezoeken, een oase van natuurlijke
schoonheid, harmonie en rust. We zullen ook de Rheinfall bewonderen, de grootste waterval
van Europa, en aan boord gaan van de Glacier Express.

Vertrekken 2021

4 ANKERS

Mei: 9, 20
Juni: 4, 18, 28
Juli: 14, 26
Augustus: 10, 17, 21
September: 8, 22, 24

985 €

ALLE BEZOEKEN INBEGREPEN: het grootste automuseum in Mulhouse,
het Bodenmeer en de watervallen van de Rijn

Hoogtepunten
• Een unieke reis door een streek met drie landen:
Frankrijk, Duitsland en Zwitserland

• Eerste klasse(2) voor eerste boekingen aan boord
van de Glacier Express-trein

Watervallen van de Rijn
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • de bezoeken genoemd
in het programma • de Glacier Express-treinreis en lunch (exclusief drankjes) • de binnenkomst
en lunch op het eiland Mainau.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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(1) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(2)	Eerste klasplaatsen aangeboden aan de eerste 40 ingeschrevenen indien het minimumaantal van 130
passagiers is bereikt.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES

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

De Seine en de impressionistische schilders
PARIJS • Giverny • VERNON • ROUEN • DUCLAIR • HONFLEUR
ALLE BEZOEKEN INBEGREPEN

BEZOEK AAN DE HOOGTEPUNTEN
UIT DE KUNST:
• Het kasteel van Auvers-sur-Oise,
impressionistisch universum
• Het Marmottan museum in Parijs, de grootste
collectie schilderijen van Claude Monet

MUZIKALE CRUISE

• Het huis van Claude Monet
in Giverny, een onderdompeling
in het leven van de artiest
• Het museum voor Schone Kunsten
in Rouen en de kathedraal
• Honfleur, bakermat van
het impressionnisme

4 ANKERS

5 ANKERS

1325 €

1475 €

CENTRAAL-EUROPA

• Ontdekking van de mooiste plekjes die door
artiesten als Monet, Renoir, Boudin en tal van
anderen gebruikt werden als inspiratiebron

Vertrekken 2021
April: 13
Mei: 21
Juni: 13, 14
Juli: 10, 21
Augustus: 25
September: 12, 23
Oktober: 15

CONFERENTIES AAN BOORD

UNIEK EVENEMENT 9-DAAGSE / 8-NACHTEN CRUISE • REF. BCD_MUSPP

THEMA-CRUISES

De geweldige muzikale cruise

Van Bazel tot Amsterdam: muzikale romantiek langs de Rijn
BAZEL • BREISACH • STRAATSBURG • MAINZ • BONN • KEULEN • DÜSSELDORF • AMSTERDAM
INBEGREPEN: privéconcert in de Mozart zaal in Straatsburg en in het geboortehuis
van Beethoven in Bonn • Orgelconcert in de Sint-Stefanuskerk in Mainz

Prijs per persoon(1) vanaf

Hoogtepunten

Juni: 26

Vertrek 2021

5 ANKERS

• De Rijn, van Zwitserland tot Nederland, een unieke mix van natuur en cultuur
• Met deelname(2) van:
Alain DUAULT,
De grote muziek
specialist van Radio
Classique en France 3,
artistiek directeur van
onze cruises

KERST
EN NIEUWJAAR

Patrick
POIVRE
d'ARVOR

2990 €

WERELDRIVIEREN

Hoogtepunten

EUROPE
NOORD-EUROPA
DU NORD

Prijs per persoon(1) vanaf

en van internationaal gerenommeerde muzikanten
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137. REF. IMP: de thema
lezingen • de vermelde bezoeken in het programma • de guinguette- en de dansavond.
REF. BCD_MUSPP: de bezoeken, conferenties en concerten voorzien in het programma • de
aanwezigheid van de artiesten.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137. REF. IMP: de inkom voor het museum van Eugène Boudin in Honfleur.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

(1) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(2) In geval van overmacht wordt een andere spreker of artiest aangesteld.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

BIJLAGEN

IMPRESSIONISME CRUISE

ZUID-EUROPA

PIERRE-AUGUSTE RENOIR, LES CANOTIERS À CHATOU
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Feestelijke weekends per cruise
MET VERTREK UIT PARIJS • LYON • ARLES • STRAATSBURG • MULHOUSE • BORDEAUX

THEMA’S
VOOR IEDERS SMAAK
ONZE REISWEG
4 ANKERS

5 ANKERS

SEINE

4 ANKERS

5 ANKERS

RIJN
Dubbele kajuit
€
€

199

Parijs • Poissy • Parijs
(Ref. THD)

245

Eenpersoonskajuit
€
€

264

310

RHÔNE

Dubbele kajuit
€
€

Straatsburg • Breisach
of Rhinau • Straatsburg (Ref. THE)

175

Mulhouse • Breisach • Mulhouse

Eenpersoonskajuit
€
€

(Ref. TMH)

240

219

284

GIRONDE
Dubbele kajuit

Lyon • Vienne • Lyon (Ref. THL)
Arles • Châteauneuf-du-Pape • Arles
(Ref. AWT)

175 €

219 €

Eenpersoonskajuit
€
€

240

284

Dubbele kajuit

Bordeaux • Blaye • Pauillac • Bordeaux
(Ref. THX)

175 €

219 €

Eenpersoonskajuit

240 € 284 €

Opties
Tussendek
Bovendek
Suite

94

26 €
29 €
49 €

Deze prijs omvat: de themacruise • het diner en de dansavond • een overnachting aan boord • het ontbijtbuffet
• het middagmaal • de thema-animatie • de haventaksen • bijstands- en repatriëringsverzekering.
Deze prijs omvat niet: de dranken (enkel te betalen aan boord) • de annulatie-en bagageverzekering.
NB: om veiligheidsredenen zijn uitsluitend de rederij en de kapitein van het schip bevoegd om de reisweg
van de cruise te wijzigen.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW

PROGRAMMA VAN HET WEEKEND
ZEE CRUISES

ZATERDAG: Inscheping om 15u aan boord van ons schip dat speciaal werd versierd
volgens het thema. Installatie in uw kajuit. We vertrekken voor een feestweekend!
U kan tijdens de vaart mooie landschappen bewonderen tot we aanleggen
voor de avond. De chef-kok nodigt u uit in het restaurant voor zijn kookkunsten
volgens het thema. De avond wordt voortgezet in het salon in het gezelschap
van onze hostess, die u laat dansen op de tonen van het thema van uw weekend
tot in de late uurtjes.

Sfeer verzekerd! Ontdek of herontdek de
Franse successen en de internationale
hits van de jaren 90. Dance, techno, rock,
grunge, rap maar ook de hits van de
onvergetelijke boys bands zullen de avond
ritmeren.

LATINO
Begin aan een kleurrijk weekend met
muziek uit Latijns-Amerika. Het hart van de
fiesta, dans op het ritme van gitaarakkoorden en percussieklanken. Bruisende sfeer
op de dansvloer!

DISCO
Flashback naar het schitterende epos
van de disco, naar onze liefdes,
naar onze wildste herinneringen,
naar John Travolta, een van
onze grootste verleiders, en
naar de onweerstaanbare Olivia
Newton-John, van wie wij houden alsof het gisteren was!

DE SUCCESJAREN
Capri c’est fini, Alexandrie, Mirza, Retiens la
nuit, Les Champs-Elysées, Le temps des
copains, Tombe la neige, Gigi l’Amoroso...
Alom bekend, alom bemind, alom gezongen. Deze succesnummers, deze liedjes
die we in ons hart dragen. Waarom ze niet
komen meezingen op het water?

DE JAREN 80
Sfeer verzekerd! Ontdek of
herontdek de Franse successen en de internationale
hits van de jaren 90. Dance,
techno, rock, grunge, rap maar
ook de hits van de onvergetelijke boys bands zullen de
avond ritmeren.

KALENDER 2021
MAART
ZAT
ZON

6
7

DE JAREN 90

ZAT
ZON

13
14

DE JAREN 80

ZAT
ZON

20
21

DISCO
OF DE JAREN 80

ZAT
ZON

27
28

LATINO
OF DE JAREN 90

NOVEMBER / DECEMBER
ZAT
ZON

6
7

DE JAREN 60

ZAT
ZON

13
14

DE JAREN 80

ZAT
ZON

20
21

DE SUCCESJAREN

ZAT
ZON

27
28

DE JAREN 90

ZAT 4/12
ZON 5/12

DE JAREN 80

EUROPE
NOORD-EUROPA
DU NORD

DE JAREN 90

Ex-fan van de Sixties... Herontdek Elvis, de
Beatles, de Rolling Stones, Johnny, Sylvie
en Sheila, Dick Rivers en de grote Chmol,
keer terug naar de hippie-tijd. Peace and
love, een echt moment van voldoening.

CENTRAAL-EUROPA

DE JAREN 60

THEMA-CRUISES

OM DE WEEKENDCRUISE VERTREKKEN VANUIT UW STAD TE KENNEN, CONTACTEER ONS

WERELDRIVIEREN

Hopelijk laat dit leuke weekend u een onvergetelijke herinnering achter.

FRANKRIJK

ZUID-EUROPA

ZONDAG: Na een feestelijke nacht, wordt u een uitgebreid ontbijtbuffet geserveerd
in het restaurant. Afvaart tussen 8u en 10u naar uw vertrekhaven. U kunt genieten
van de vrije tijd of uw aperitief winnen vooraleer aan tafel aan te schuiven.
Middagmaal tijdens de vaart op uw geliefde muziek. Ontspanning tijdens de namiddag
waarna we aankomen op ons eindpunt om 16u.

Van 29 tot 31 januari 2021 • REF. SAL_PP
De solden in Parijs, de hele koortsige sfeer van het weekend… In volle week! Stel u voor: u verblijft in het
centrum van Parijs en vanuit uw hotel op het water kunt u goede zaken gaan doen, die u in uw kajuit
kan opbergen om er de volgende dag opnieuw op uit te trekken, na een avond vol ontspanning en een
verkwikkende nachtrust.

155€ 5 ANKERS: 215€

Deze prijs omvat: 2 diners • 2 overnachtingen • 2 ontbijten.
Deze prijs omvat niet: de dranken (enkel te betalen aan boord) • de lunches • de annulatie/bagage verzekering.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

BIJLAGEN

Prijs per persoon vanaf: 4 ANKERS:

KERST
EN NIEUWJAAR

DE SOLDEN IN PARIJS

95

NOUVEAUTÉS

CROISIÈRES
MARITIMES

’S WERELDS MEEST
ADEMBENEMENDE
LANDSCHAPPEN

96

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA
FRANKRIJK
NOORD-EUROPA
CENTRAAL-EUROPA
THEMA-CRUISES

BLZ.

102

RUSLAND

BLZ.

106

BIRMA

BLZ.

108

CHINA

BLZ.

110

INDIA

BLZ.

112

EGYPTE

BLZ.

114

KERST
EN NIEUWJAAR

VIETNAM EN
CAMBODJA

WERELDRIVIEREN

98

BLZ.

BIJLAGEN

ZUIDELIJK
AFRIKA

97
ZONNEDEK (RV INDOCHINE)

KARIBAMEER

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

Zuidelijk Afrika: een unieke ervaring
aan het uiteinde van de wereld
Brussel • ZUID-AFRIKA • BOTSWANA • NAMIBIË • ZIMBABWE • Brussel
Aan de rand van de bekende wereld toont zuidelijk Afrika zijn grandioze locaties en
majestueuze landschappen, zijn pracht en mysteries, natuurlijke rijkdommen en voorouderlijke
culturen, in een flamboyant sprookjesland dat de zintuigen verblindt.
Deze uitzonderlijke safaricruise door vier landen (Zuid-Afrika, Botswana, Namibië en
Zimbabwe) combineert elegantie en exotisme, tussen een luxueuze lodge en een prestigieus
schip en nodigt u uit voor een uniek en fascinerend avontuur om echte ongerepte paradijsjes
te ontmoeten met een uitzonderlijke diversiteit aan flora en fauna.
Van Johannesburg tot de Victoriawatervallen ontdekt u spectaculaire panorama‘s, het
parcours van Nelson Mandela, grote zoogdieren en roofdieren, een zeer verfijnde gastronomie,
de mooiste natuurreservaten, de geheimen van het Karibameer, en de indrukwekkende
Victoriawatervallen.

Prijs ALL IN per persoon(1) vanaf
Vertrekken 2021

5 ANKERS

Februari tot december

5 449 €

Specifieke programma’s voor
oudejaarsavond, contacteer ons
(prijs per passagier)
Facultatieve
 reserverenexcursie
Te
bij bevestiging
Helikoptervlucht over
de Victoriawatervallen (12 min.)

199 €

Hoogtepunten
• Een intieme ervaring dicht bij
de natuur in hoogwaardige lodges
en aan boord van onze schepen
• 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, een van de
adembenemende wereldwonderen
• Ontdekking van een authentieke
gastronomie en de Afrikaanse tradities

De Victoriawatervallen
Deze prijs omvat: het pakket “verblijf aan boord Zuidelijk Afrika” gedetailleerd blz. 99.
Deze prijs omvat niet: de niet inbegrepen diensten van het pakket “verblijf aan boord Zuidelijk
Afrika” gedetailleerd blz. 99.

(1)	Prijs van de safaricruise op basis van kajuit/tweepersoonskamer. Prijs van het voorprogramma aan het
Kaapse Schiereiland op basis van een tweepersoonskamer vanaf 10 deelnemers, toe te voegen aan de prijs
van de safaricruise. Prijzen onder voorbehoud.
Toeslag internationale vluchten in business class mogelijkheid vanaf 3 200 € (incl. luchthaventaksen).

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons

98

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA

RV AFRICAN DREAM

ZAMBEZI-RIVIER

Vanaf 1790
/pers.(1)
Data en gedetailleerd programma op aanvraag.
€ ALL IN

KARIBAMEER
KASANE
Nationaal
Park
Chobe

NAMIBIË

JOHANNESBURG

ZUIDAFRIKA

CENTRAAL-EUROPA

KAAPSTAD

THEMA-CRUISES

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

ZIMBABWE

BOTSWANA

Hoogtepunten
•
•
•
•

VICTORIA WATERVALLEN

NOORD-EUROPA

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

ZAMBIA
FRANKRIJK

Maak deze safaricruise compleet met de
ontdekking van het Kaapse Schiereiland

CHOBERIVIER

Inbegrepen in dit pakket:

Niet inbegrepen in dit pakket:

• de vluchten vermeld in het programma en de luchthaventaksen (530 €/passagier
- onder voorbehoud van wijzigingen.)
• de vluchten Kasane / Kariba / Victoria Falls
• de vlucht Kaapstad/Johannesburg en zijn taksen (90 €/passagier - tarief 2020)
indien u voor het voorprogramma Schiereiland Kaap de Goede Hoop kiest
• 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 pre-programma van het Kaapse Schiereiland),
in Johannesburg en Victoria watervalen, 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 diensten van lokale gidsen, onze cruisedirecteur van CroisiEurope aan boord
en onze lodge-directeur
• de bijstands-/repatriëringsverzekering

•d
 e annulerings-/bagageverzekering (4,45 % van het totale bedrag van de reis per
persoon)
• het visum voor Zimbabwe (momenteel 30 US$/passagier, ter plaatse te betalen
met US$)
• de optionele excursie
• de fooien voor boot- en lodgepersoneel (ter indicatie: voorzie 5 US$/dag
passagier)
• de inreistaks in Botswana (30 US$/passagier ter plaatse te betalen in US$,
die waarschijnlijk in de loop van het jaar zal worden ingevoerd)
• het Namibische visum (kan ingevoerd worden in de loop van het jaar)

KERST
EN NIEUWJAAR

PAKKET “VERBLIJF AAN BOORD ZUIDELIJK AFRIKA”

WERELDRIVIEREN

Kaap de Goede Hoop

* Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus met mate.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

BIJLAGEN

Fooien: om het verblijf te vergemakkelijken, Séville,
zijn de fooienplace
voor de
lokale
d’Espagne
dienstverleners (exclusief personeel van de boten en lodges) voor 20 € ALL
IN/passagier (+ 40 € ALL IN/passagier voor het voorprogramma het Kaapse
Schiereiland), inbegrepen. Ze worden door ons bepaald op basis van de lokale
gewoonten en gebruiken.
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ONZE SCHEPEN:

RV AFRICAN DREAM 5 ANKERS
• RV ZIMBABWEAN DREAM 5 ANKERS
•

In een elegante en comfortabele atmosfeer vaart dit prachtige schip op het Karibameer door emblematische
landschappen met verdorde bomen die uit de wateren tevoorschijn komen.

SALON / BAR

TERRAS

Bouwjaar

RV African Dream : 2018
RV Zimbabwean Dream : 2020

Lengte

33 m

Breedte

8m

Kajuiten

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

Diensten

Een observatiedek waar u zich volledig kunt
onderdompelen in de natuur.
Een sfeervol terras 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.

KAJUIT

ZONNEDEK

Buitendek
Solarium

TRAP

BOVENDEK

KLEIN
ZWEMBAD

ONTHAAL
BUITENDEK

TRAP

RESTAURANT

SALON - BAR

KEUKEN

Boeken en gezelschapsspelletjes.

BUITENDEK

BAR

HOOFDDEK
TRAP

PRIVÉBALKON

STUURHUT

RUIMTE
BEMANNING

PRIVÉBALKON

INKOM

6 suites
van 18 m2
Kajuiten van 17 m²

100

2 suites van 18 m2
met privébalkon
Kajuiten van 17 m² met privébalkon

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

Niet contractueel plan

Vrije tijd

TRAP

NIEUW

ONZE LODGES:
•

CASCADES LODGE

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 thee- en koffiemachine. Voor het welzijn van onze
gasten heeft elke bungalow ook een privézwembad met een
buitendouche en een terras met ligstoelen.

Diensten

Restaurant, bar, zithoek, groot panoramisch terras met uitzicht op een
van de zijrivieren van de Zambezi, Wi-Fi, wasserij (extra kosten).

Activiteiten

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

PRIVÉZEMBAD

NOORD-EUROPA

RESTAURANT

FRANKRIJK

ZUID-EUROPA

ZEE CRUISES

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.

•

CENTRAAL-EUROPA

BUNGALOW

KAZA LODGE

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, koffieen 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.

BIJLAGEN

TERRAS

KERST
EN NIEUWJAAR

WERELDRIVIEREN

THEMA-CRUISES

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

SALON / BAR

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be
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ANGKOR WAT

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

Van de tempels van Angkor tot de Mekongdelta:
van Siem Reap naar Ho Chi Minhstad (of omgekeerd)
Brussel(3) • SIEM REAP • Tempel van Angkor • MEER TONLÉ • KAMPONG CHHNANG • KAMPONG TRALACH • KOH CHEN
PHNOM PENH • CHAU DOC • SA DEC • VINH LONG • CAI BE • MY THO • HO CHI MINHSTAD • Brussel(3)
Van de hoogten van de Himalaya tot de zuidelijke oevers van de Chinese Zee, na een reis
van 4.500 km, fascineert de Mekong, waar hij ook stroomt, mensen en geeft ze vorm aan
hun leven.
We raden u aan deze grote en genereuze «waterslang» af te dalen, van de overblijfselen
van Angkor tot de rivier en het Tonlé-meer in de voetsporen van Henri Mouhot, vervolgens
Phnom Penh en Ho Chi Minh-stad, een stad die nog steeds sterk doordrenkt van de koloniale
Franse aanwezigheid. Een reis die bevorderlijk is voor meditatie die u in staat stelt om te
leven op het ritme van de Mekong en zijn zijrivieren aan boord van een boot die comfort en
koloniale charme combineert.
Een riviercruise in Azië is een spectaculaire, onvergetelijke en avontuurlijke ervaring.

Hoogtepunten
• 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, ...

Prijs ALL IN per persoon(1) vanaf
Vertrekken
2021/2022
Augustus 2021
tot april 2022

4 ANKERS

5 ANKERS

3 429 €

3 839 €

Specifieke programma’s voor
oudejaarsavond, contacteer ons
Optie - visumkosten per passagier(2)
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 €

Mekongdelta
Deze prijs omvat: het pakket “verblijf aan boord op de Mekong” gedetailleerd blz. 103.
Deze prijs omvat niet: de niet inbegrepen diensten van het pakket “verblijf aan boord op de
Mekong” gedetailleerd blz. 103.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons
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(1)	Prijs van het cruisecircuit, op basis van dubbele kajuit op het hoofddek. Prijs van voor- of naprogramma’s van
4 of 7 dagen in de baai van Halong, op basis van een tweepersoonskamer / kajuit, vanaf 20 passagiers die
dezelfde taal spreken, toe te voegen aan de prijs van het cruisecircuit. Prijzen onder voorbehoud.
(2)	Prijzen onder voorbehoud.
(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).
Toeslag internationale vluchten in business class mogelijkheid vanaf 2 800 € (incl. luchthaventaksen).

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES
BAAI VAN HALONG

Amarapura
Sagaing
Ava

IRRAWADDY
Maak dit
cruisecircuit
compleet met:
CHINDWINN

ZUID-EUROPA

Mingun

MANDALAY

HANOI

Yandabo

BIRMANIE
Hanoi en de baai
van
Halong
Mont Popa

FRANKRIJK

BAAI VAN
HALONG

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

BAGAN

Vanaf 995 € ALL IN /pers.(1)
Heho
Data en gedetailleerd programma op aanvraag.

Hoogtepunten
Een cruise in de baai van Halong, werelderfgoedlijst van de UNESCO
Vietnamese kookworkshop
GOLFE DU
Hanoi,
B Ehistorisch
N G A L Ehart van het land
YANGON
Ritje met een tuk-tuk door de steegjes
van de wijk van de 36 gildes

HUÉ

LAOS

DA NANG

MY SON

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

AD AMAN

MEER
TONLÉ

Vanaf 1 455 € ALL IN /pers.(1)
Data en gedetailleerd programma op aanvraag.

ANGKOR

KAMPONG TRALACH
PHNOM PENH

Hoogtepunten
•
•
•
•
•

MEKONG

KAMPONG
CHHNANG

VIETNAM
KOH
CHEN

HO CHI MINHSTAD

CHAU DOC

Een cruise in de baai van Halong, de werelderfgoedlijst van de UNESCO
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, ...

SA DEC

MY THO
CAÏ BE

THEMA-CRUISES

SIEM REAP

GOLF VAN
THAILAND

PAKKET “VERBLIJF AAN BOORD MEKONG”
Inbegrepen in dit pakket:

Niet inbegrepen in dit pakket:

• de vluchten vermeld in het programma en de luchthaventaksen (210€/passagier
+ 40€/passagier voor de 4-daagse uitbreiding en 55€/passagier voor de 7-daagse
uitbreiding - onder voorbehoud van wijzigingen)
• de transfers
• de cruise naargelang de gekozen categorie van kajuit
• het verblijf in het hotel van 1e categorie in een tweepersoonskamer
• het volpension 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
• onze CroisiEurope-cruisedirecteur aan boord van de RV Indochine en de
RV Indochine II
• de bijstands-/repatriëringsverzekering
• de haventaksen

• de annulerings-/bagageverzekering (4,45% van het totale bedrag van de reis per
persoon)
• de visa voor Vietnam/Cambodja
• de fooien voor de bemanning (ter indicatie, voorzie 5 $/dag/passagier)
en voor de 2 uitbreidingen (ter indicatie, voorzie 20 $/passagier voor de 4-daagse
uitbreiding, en 35 $/passagier voor de 7-daagse uitbreiding)
• de niet vermelde drank
Fooien: om het u gemakkelijker te maken tijdens uw verblijf zijn de fooien voor
alle lokale dienstverleners tijdens de cruisetocht ten belope van 35 € ALL IN/
passagier (exclusief bemanning van de RV Indochine en de RV Indochine II),
ze worden door ons bepaald rekening houdend met de lokale gewoonten en
gebruiken.
* Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus met mate.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

WERELDRIVIEREN

De keizerlijke steden,
Hanoi en de baai van
MERHalong
D ES

CENTRAAL-EUROPA

HOÏ AN

THAILAND

KERST
EN NIEUWJAAR

•
•
•
•

NOORD-EUROPA

LAC INLE

BIJLAGEN

Sale
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ONZE SCHEPEN:
•

RV INDOCHINE 4 ANKERS

Dit schip in koloniale stijl is volledig bekleed met exotische houtsoorten.

SALON / BAR

RESTAURANT

KAJUIT

Comfort

Vrije tijd

Alle kajuiten hebben grote ramen en geven uit op de buitengangboorden. Ze zijn
uitgerust met twee bedden die tegen elkaar geschoven kunnen worden, grote
opbergruimtes, badkamer met lavabo, eigen douche en toilet, airconditioning,
kluisje, föhn, kaptafel, badjassen. Wi-Fi aan boord.

Lenen van boeken en gezelschapsspelletjes, spektakel en massages aan boord.

Culturele activiteiten
Films over de cultuur en geschiedenis van Indochina en Azië, conferenties en
rondetafelgesprek.
RV INDOCHINE
RVRV
INDOCHINE
INDOCHINE
PONT
SOLEIL

Bouwjaar

2008

Lengte

51 m

Breedte

11 m

Vaardiepte

1,6 m

Kruissnelheid

12 knopen

Aantal kajuiten

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

Paviljoen

Cambodjaans

Diensten

Een panoramisch restaurant van 90 m2, een groot salon,
een bar, zonnedek van 250 m2, wasserij en massagekamer
met toeslag.

ZONNEDEK

PONT
SOLEIL
PONT
SOLEIL

ZONNEDEK
ZONNEDEK
ZONNEDEK

OVERDEKT
TERRAS
OVERDEKT
OVERDEKT
TERRAS
TERRAS

BAR
BARBAR

PONT SUPÉRIEUR

BOVENDEK

PONT
SUPÉRIEUR
PONT
SUPÉRIEUR

RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT

KEUKEN
KEUKEN
KEUKEN

PONT PRINCIPAL
PONT
PRINCIPAL
PONT
PRINCIPAL

BENEDENDEK

Tweepersoonskajuiten
Tweepersoonskajuiten
Tweepersoonskajuiten

Tweepersoonskajuiten 16 m2
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De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

Niet contractueel plan

2

NIEUW

•

RV INDOCHINE II 5 ANKERS

CENTRAAL-EUROPA

NOORD-EUROPA

FRANKRIJK

ZUID-EUROPA

ZEE CRUISES

Dit schip in eigentijdse stijl, volledig bekleed met edele materialen, is een knap staaltje van spitstechnologie.

KAJUIT

Comfort

Vrije tijd

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.

Lenen van boeken en gezelschapsspelletjes, spektakel en massagekamer aan boord.

WC

TRAP
TRAP
WC
WC

KERST
EN NIEUWJAAR

MINITERRAS
MINITERRAS
MINITERRAS
MINITERRAS

Tweepersoonskajuiten
Tweepersoonskajuiten met miniterras
Tweepersoonskajuiten
Tweepersoonskajuiten met miniterras
Tweepersoonskajuiten
met miniterras
Tweepersoonskajuiten
met miniterras 18 m2

Tweepersoonskajuiten
Tweepersoonskajuiten
18 m2

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

Niet contractueel plan

TRAP
RECEPTIE
RECEPTIE

ONTHAAL
ONTHAAL

RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT

ONTHAAL

TRAP
TRAP

KEUKEN
KEUKEN

TRAP
TRAP

WINKEL

RECEPTIE
KEUKEN

WERELDRIVIEREN

TRAP
TRAP

BENEDENDEK

PONT PRINCIPAL
PONT PRINCIPAL
PONT PRINCIPAL

TRAP

TRAP

TRAP

TRAP
TRAP

TRAP

MINITERRAS

TRAP

TRAP

Diensten

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

BOVENDEK

MINITERRAS

Cambodjaans

BAR
BAR

TRAP

Paviljoen

PONT SUPÉRIEUR
PONT SUPÉRIEUR
PONT SUPÉRIEUR

STUURHUIS

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

SALON - BAR
SALON - BAR
SALON - BAR

STUURHUIS
STUURHUIS

Aantal kajuiten

TRAP
TRAP

BAR

WINKEL
WINKEL

12 knopen

WC

Kruissnelheid

ZWEMBAD
ZWEMBAD
ZWEMBAD

WCWC

1,6 m

TRAP
TRAP

Vaardiepte

ZONNEDEK

OVERDEKT
OVERDEKT
TERRAS
OVERDEKT
TERRAS
TERRAS

TRAP
TRAP

13 m

MINITERRAS

Breedte

PONT SOLEIL
PONT SOLEIL
PONT SOLEIL

TRAP

65 m

RV INDOCHINE II
RV INDOCHINE II
RV INDOCHINE II

MINITERRAS

2017

Lengte

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

TRAP
MINITERRAS
TRAPMINITERRAS
MINITERRAS
MINITERRAS

Bouwjaar

Culturele activiteiten

THEMA-CRUISES

RESTAURANT

BIJLAGEN

ZONNEDEK MET ZWEMBAD
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SINT-PETERSBURG, MUSEUM VAN HERMITAGE

LADOGAMEER

11-DAAGSE / 10-NACHTEN CRUISE • REF. 11S / 11G

Over de Russische rivieren,
van Sint-Petersburg naar Moskou

KIZJI

ONEGAMEER

SVIR
MANDROGI

SINT-PETERSBURG

Brussel • SINT-PETERSBURG • MANDROGI • KIZJI • GORITSY • JAROSLAVL • ROSTOV
OEGLITSJ • MOSKOU • Brussel

GORITSY

OEGLITSJ
JAROSLAVL

Door zijn meest prestigieuze waterwegen worden boslandschappen onthuld, dorpen met grillige huizen
verschijnen, bij de uitgang van een sluis lachen kinderen je toe. Rusland mengt genres en herinnert ons eraan
dat er elke dag geschiedenis wordt geschreven ...

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

RYBINSKMEER

RUSLAND

Een culturele cruise die ideaal is om de juweelsteden van het Heilige Rusland met hun overvloed aan koepels,
kloosters en kleurrijke kerken diepgaand te verkennen. Van Sint-Petersburg naar Moskou, een uitzonderlijke
rivierroute met zijn heilige steden, kleine dorpjes en de charme van hun dagelijkse leven.

Hoogtepunten

WITTE MEER

WOLGA
MOSKOU

Prijs ALL IN per persoon(1) vanaf

• Twee beroemde steden van de Gouden
Ring: Rostov de Grote en Jaroslavl
• Uitstap naar het ongerepte platteland:
Goritsy, Mandrogi

Vertrekken
2021

3 ANKERS

4 ANKERS

Mei tot
2 146 €
2 210 €
september
Voorgestelde optionele excursies,
contacteer ons
Optie - visumkosten per passagier(2)
Visumkosten
Indien boven 45 dagen voor vertrek

Visa Express kosten

125 €
225 €

Indien minder dan 45 dagen

12-DAAGSE / 11-NACHTEN CRUISE • REF. 12M / 12W

Van de Wolga tot de Neva, Van Moskou naar Sint-Petersburg
Brussel • MOSKOU • OEGLITSJ • JAROSLAVL • ROSTOV • GORITSY • KIZJI • MANDROGI • SINT-PETERSBURG • Brussel

Hoogtepunten
• Sites die terug te vinden zijn op de
werelderfgoedlijst van de UNESCO:
Sint-Petersburg, Kizji, het Kremlin en het
Rode Plein en Jaroslavll
• Een excursie naar het Paleizencomplex
in Peterhof om het “Russische Versailles”
te bewonderen

Prijs ALL IN per persoon(1) vanaf

• Twee beroemde steden van de Gouden
Ring: Rostov de Grote en Jaroslavl
• Uitstap naar het ongerepte platteland
in Goritsy en Mandrogi

Vertrekken
2021

3 ANKERS

4 ANKERS

Mei tot
september

2352€

2 529 €

Voorgestelde optionele excursies,
contacteer ons
Optie - visumkosten per passagier(2)
Visumkosten
Indien boven 45 dagen voor vertrek

Visa Express kosten

Indien minder dan 45 dagen

Deze prijs omvat: het pakket “verblijf aan boord in Rusland” gedetailleerd blz. 107.
Deze prijs omvat niet: de niet inbegrepen diensten voor het pakket “verblijf aan boord in Rusland” gedetailleerd blz. 107.

(1)	Prijs van de cruise, basis dubbele kajuit op het benedendek. Prijzen onder voorbehoud.
(2) Prijzen onder voorbehoud.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons
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125 €
225 €

NIEUW

ONZE SCHEPEN:

De kajuiten
Alle kajuiten naar buiten gericht 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.

De diensten
2 restaurants, 3 bars, conferentiezaal, muzieksalon, souvenirshop, stomerij, medische
dienst, zonnedek met solarium en ligbedden, 1 sauna.

Activiteiten aan boord

16,7 m

Aantal kajuiten

147 - 4 dekken

Spanning

220 V

Gebouwd in Duitsland

•

KAJUIT

RESTAURANT

COMFORT 4 ANKERS

Met zijn ideale grootte (212 passagiers) biedt deze zeer comfortabele boot, in 2018 volledig gerenoveerd, u de mogelijkheid om volop van de cruise
te genieten, in een gezellige sfeer. Op het brede zonnedek kunt u de prachtige landschappen bewonderen die aan u voorbijtrekken op de rivier.
De kajuiten
Standaardkajuiten (ong. 10 m2): buitenkajuiten met lage bedden (2 tweelingbedden),
wastafel, eigen douche en toilet, airconditioning, radio en een groot venster. 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 m2): kajuit met 2 eenpersoonsbedden tegen elkaar geschoven
en niet scheidbaar, wastafel, koelkast, eigen douche en toilet, airconditioning en radio.
Suites (30 m2): kajuit met slaapkamer en salon, een groot bed, wastafel, eigen
douche en toilet, airconditioning, koelkast, radio, TV en video.
Gewicht

3078 ton

Kruissnelheid

25 km/u

Lengte

125 m

Lengte

16,7 m

Aantal kajuiten

116 - 4 dekken

Spanning

220 V

Gebouwd in Duitsland

De diensten
2 restaurants , 2 bars , vergaderzaal, muzikaal salon.
Souvenirwinkeltje, medische dienst. Zonnedek met ligstoelen,
solarium, wasserij.

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

KAJUIT

De beschrijving en de plannen van de schepen worden ter indicatie
gegeven, de cruises kunnen worden uitgevoerd op schepen van
vergelijkbaar comfort maar met een andere configuratie. Schepen
die niet behoren tot de CroisiEurope-vloot.

PAKKET “VERBLIJF AAN BOORD RUSLAND”
Inbegrepen in dit pakket:
• de internationale vluchten en belastingen daarop (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
• de entertainment aan boord: lezingen over de Russische beschaving,
initiatiecursus Russisch, dansavonden en muzikale sfeer

•d
 e diensten van onze CroisiEurope-cruisedirecteur
•d
 e bijstands-/repatriëringsverzekering
• de haventaksen

NOORD-EUROPA

129 m

Breedte

CENTRAAL-EUROPA

Lengte

THEMA-CRUISES

26 km/u

WERELDRIVIEREN

3830 ton

Kruissnelheid

KERST
EN NIEUWJAAR

Gewicht

FRANKRIJK

Uitleendienst van boeken en gezelschapsspelen, muziekavond. Conferenties,
Russische dans en liedjes.

ZUID-EUROPA

Deze boot met standaard comfort is perfect aangepast voor de riviervaart en kan 284 passagiers onthalen in een knusse sfeer. Een
ruime keuze aan activiteiten en recreatie wordt aangeboden in de bars, conferentiezaal, het muzieksalon... Op het grote buitendek geniet
u niet alleen een onbeperkt gevoel van ruimte en vrijheid, maar profiteert u ook van uitzonderlijke landschappen.

ZEE CRUISES

COMFORT 3 ANKERS

Niet inbegrepen in dit pakket:
• de annulerings-/bagageverzekering: 4,45% van het totale bedrag van de reis
per persoon
• Russisch visum
• de lunch van de 1ste en laatste dag
• de niet vermelde drank
• de optionele excursies
• de fooien: ter indicatie voorzie 10€/dag/passagier
* Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus met mate.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

BIJLAGEN

•
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PAGODES EN TEMPELS VAN PAGAN

INDIA

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

Sagaing

Het geheime en ongerepte Birma:
cruise op de Irrawaddy
van Mandalay naar Pagan

CHINDWINN

Ava

Mingun
MANDALAY
Amarapura

Yandabo
Pakokku

IRRAWADDY

PAGAN

BIRMA

NAPROGRAMMA

Heho
INLEMEER

Brussel • Yangon • MANDALAY • SAGAING • MINGUN • MANDALAY • SAGAING • AVA
AMARAPURA • SAGAING • YANDABO • PAKOKKU • PAGAN • Yangon • Brussel (4)
(4)

Het mysterieuze en raadselachtige Birma is een bestemming “als geen andere”. Wij stellen
u voor om het te ontdekken tijdens een cruise op de Irrawaddy, de “Moederrivier” genoemd
door de Birmanen.
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.

Hoogtepunten
• Bezoek aan de beroemde
Schwedagonpagode in Yangon
• Ontdekking van vier beroemde
keizerlijke steden: Mandalay, Sagaing,
Ava en Amarapura
• Bezoek aan de betoverende site van
Pagan en haar vele tempels en pagodes

YANGON

Prijs ALL IN per persoon(1) vanaf

• Ontmoeting met de dorpsbewoners:
Yandabo, Mingun
• Optie: vlucht over Pagan
met een luchtballon

Vertrekken 2021/2022
November 2021: 24
Maart 2022: 2

4 ANKERS

3 959 €

Optie - visumkosten per passagier(2)
Visumkosten Myanmar

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

90 €

excursie (prijs per passagier)
Facultatieve

Reserveren
mogelijk bij reservatie

Maak dit cruisecircuit compleet met de
ontdekking van het Inlemeer en zijn wonderen

Luchtballonvaart boven Pagan((2-3)

389 €

3-DAAGSE / 2-NACHTEN NAPROGRAMMA • REF. 14Y
Vanaf 850 € ALL IN /pers.(1)
Data en gedetailleerd programma op aanvraag.

Hoogtepunten
•
•
•
•

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

Deze prijs omvat: het pakket “verblijf aan boord in Birma” gedetailleerd blz 109.
Deze prijs omvat niet: de niet inbegrepen diensten van het pakket “verblijf aan boord in Birma”
gedetailleerd blz.  109.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons
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Inlemeer
(1)	Prijs van het cruisecircuit op basis van een dubbele kajuit op het hoofddek. Prijs van het naprogramma aan het
Inlemeer op basis van een dubbele kamer vanaf 20 passagier, toe te voegen aan het tarief van het cruisecircuit.
Prijzen onder voorbehoud.
(2)	Prijzen onder voorbehoud.
(3)	Vlucht over Pagan met een luchtballon onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden.
(4)	Rechtstreekse vluchten vanuit Brussel op dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Op de andere
dagen via Parijs, vervoer met Thalys van Brussel naar Parijs CDG (mits toeslag).
Toeslag internationale vluchten in business class mogelijkheid vanaf 2 800 € (incl. luchthaventaksen).

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW

ONS SCHIP:
•

COMFORT 4 ANKERS

CENTRAAL-EUROPA

NOORD-EUROPA

FRANKRIJK

ZUID-EUROPA

ZEE CRUISES

Dit in exotisch hout ontworpen schip vaart in het hartje van een “gouden” land.

Bouwjaar

2002 - Birmaans paviljoen

Afmetingen

Lengte: 60 m - Breedte : 11 m

Kajuiten

Bovendek: 15 kajuiten
Hoofddek: 8 kajuiten

Diensten

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

KAJUIT

Comfort
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

THEMA-CRUISES

ZONNEDEK

Culturele spektakels, Birmaanse animatie, lezingen, rondetafelgesprek.
Het plan van de boot wordt gegeven als een indicatie. Cruises kunnen worden gedaan op een boot van vergelijkbare
comfort maar met een andere configuratie. Boot die niet behoort tot de CroisiEurope-vloot.

WERELDRIVIEREN

RESTAURANT

Niet inbegrepen in dit pakket:

• vluchten vermeld in het programma en 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 in het programma vermelde bezoeken en excursies
• de diensten van een Franstalige lokale gids tijdens de circuit-cruise en van onze
cruise-directeur CroisiEurope, en voor de uitbreiding, de diensten van onze
cruisedirecteur vanaf 15 passagiers
• het volpension
• de drank bij alle maaltijden (1 mineraalwater + 1 bier* of 1 frisdrank + 1 koffie of
thee per persoon)
• de bijstands-/repatriëringsverzekering
• de haventaksen
• de fooien

• de annulerings-/bagageverzekering: 4,45% van het totale bedrag van de reis per
persoon
• het Birmese visum
• de optionele excursie
Fooien: om het u gemakkelijker te maken tijdens uw verblijf zijn de fooien voor
alle lokale dienstverleners tijdens de cruisetocht ten belope van 50 € ALL IN/
passagier; (+20€/passagier als u deelneemt aan het naprogramma Inlemeer).
Ze worden door ons bepaald, rekening houdend met de lokale gewoonten en
gebruiken.
* Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus met mate.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

BIJLAGEN

Inbegrepen in dit pakket:

KERST
EN NIEUWJAAR

PAKKET “VERBLIJF AAN BOORD IN BIRMA”
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SHANGHAI

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

China gisteren en vandaag
over de Jangtsekiang

BOURG

PEKING

DORDOGNE

GELE
ZEE

CHINA

SHANGHAI

XI’AN

Brussel (3) • SHANGHAI • YICHANG • CRUISE OP DE JANGTSEKIANG
CHONGQING • DAZU • CHONGQING • Brussel (3)

DAZU

Vanaf de Tibetaanse hoogtes loopt de Jangtsekiang over 6397 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. Met zijn drie kloven vormt het een onvermijdelijke bestemming.

OOST-CHINA
ZEE

YICHANG

CHONGQING

JANGTSEKIANG

Tijdens de cruise geniet u van een prachtig schouwspel met steile hellingen, een oceaan
van groen, voorouderlijke dorpen, indrukwekkende kloven en prachtige stranden.
U ontdekt ook 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.
Prijs ALL IN per persoon(1) vanaf
Vertrekken 2021

Hoogtepunten
• Vaartocht over de Jangtsekiang
aan boord van een luxeboot
• Shanghai, tussen moderniteit en tradities
• De drie kloven en hun spectaculaire
panorama’s

• Wandeling in het hart van traditionele
dorpjes aan de klif
• De uitzonderlijke rotssculpturen
van Dazu, ingeschreven op de
werelderfgoedlijst van de UNESCO

5 ANKERS

Mei: 21
Oktober: 8

3 512€

Optie - visumkosten per passagier(2)
Kosten Chinees visum

Met uitzondering van minder dan 45 dagen:
180 €
een toeslag van 100 € voor een visum express
Voor sommige staatsburgers eist de Chinese overheid
het nemen van vingerafdrukken. Raadpleeg ons.

Maak dit cruisecircuit compleet
met de ontdekking van Xi’An en Peking
5-DAAGSE / 5-NACHTEN NAPROGRAMMA • REF. 15C
Vanaf 1 430 € ALL IN /pers.(1)
Data en gedetailleerd programma op aanvraag.

Hoogtepunten
•
•
•
•

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

Deze prijs omvat: het pakket “verblijf aan boord China” toegelicht op blz. 111.
Deze prijs omvat niet: de prestaties die niet inbegrepen zijn in het pakket “verblijf aan boord
China” toegelicht op blz. 111.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons

110

(1) Prijs van het cruisecircuit op basis van een dubbele luxekajuit. Prijs van het naprogramma in Xi’An en Peking
op basis van een dubbele kamer, vanaf 20 passagiers, toe te voegen aan het tarief van het cruisecircuit. Prijzen
onder voorbehoud.
(2) Prijzen onder voorbehoud.
(3)	Vlucht vanuit Brussel afhankelijk van beschikbaarheid op het moment van boeking. Beperkte plaatsen.
Toeslag internationale vluchten in business class mogelijkheid vanaf 2600 € (incl. luchthaventaksen).

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW

ONS SCHIP:
•

COMFORT 5 ANKERS

FRANKRIJK

ZUID-EUROPA

ZEE CRUISES

Met dit luxe schip vaart u op de Jangtsekiang, de bakermat van de Chinese beschaving.

MACHU
PICCHU

RESTAURANT

141 m

Breedte

19,8 m

Aantal
kajuiten

204 kajuiten
408 passagers
Deluxe kajuit: 28 m2 met balkon
Executive suite: 38 m2 met balkon

Paviljoen

Chinees

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

De diensten aan boord
Het schip beschikt over twee restaurants, een loungebar, een bibliotheek, een fitnessruimte, een zonnedek
met ligstoelen, een zwembad (met toeslag), een bioscoop en een spa. Wi-Fi (met toeslag in dubbele luxekajuit).
Boot die niet behoort tot de CroisiEurope-vloot.

PAKKET “VERBLIJF AAN BOORD IN CHINA”
Inbegrepen in dit pakket:

Niet inbegrepen in dit pakket:

• de vluchten en de luchthaventaksen (420 €/persoon, onder voorbehoud van
wijzigingen)
• binnenlandse vluchten en hun taxen voor de verlenging (50 € / persoon, onder
voorbehoud)
• 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)
• de diensten van een Franstalige lokale gids en onze CroisiEurope begeleider
voor het cruisecircuit en voor de uitbreiding, de diensten van onze
cruisedirecteur vanaf 15 passagiers
• de bijstands-/repatriëringsverzekering
• de haventaksen
• de fooien

• de annulerings-/bagageverzekering: 4,45% van het totale bedrag van de reis per
persoon
• het visum voor China
• de niet vermelde drank
Fooien: om het u gemakkelijker te maken tijdens uw verblijf zijn de fooien
voor alle lokale dienstverleners tijdens de cruisetocht ten belope van 70 € ALL IN/
passagier (+ 40 €/passagier als u deelneemt aan het naprogramma Xi’An
en Peking). Ze worden door ons bepaald, rekening houdend met de lokale
gewoonten en gebruiken.

WERELDRIVIEREN

2013

Lengte

KERST
EN NIEUWJAAR

Bouwjaar

KAJUIT

* Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus met mate.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

BIJLAGEN

SALON / BAR

THEMA-CRUISES

CENTRAAL-EUROPA

Lima

NOORD-EUROPA

Maranon
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DELHI

AMBER
DELHI
JAIPUR

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

FATHEPUR
SIKRI

FATHEPUR
SIKRI

CALCUTTA, VICTORIA MEMORIAL

NEPAL
AGRA

GH

AG
HA
RA
NG NEPAL
ES
VARANASI

GA

Cruise op de Ganges:
het mystieke, mysterieuze en
authentieke India tussen Calcutta en Varanasi
AMBER
JAIPUR

AGRA

GH

AG

GA

NG

ES

HA

GANGES

RA

INDIA

Brussel (3) • CALCUTTA • BANDEL • KALNA • MATIARI • KHUSHBAGH • BARANAGAR
MURSHIDABAD • MAYAPUR • CHANDERNAGORE • CALCUTTA • VARANASI • Brussel (3)

BANG

MURSHIDABAD
KHUSHBAGH

VARANASI

GANGES

MATIARI

KALNA MAYAPU
BANGLADESH
BANDEL

MURSHIDABAD
CHANDERNAGOR
KHUSHBAGH
CALCUTTA
MATIARI
KALNA MAYAPUR
BANDEL
GOLF VAN
CHANDERNAGOR
BENGALEN
CALCUTTA

INDIA

Maak een cruise op de Ganges om de geschiedenis te ontdekken van een duizend jaar oud land dat fascineert
en je niet onverschillig laat. Inderdaad, India fascineert, onthoudt, verrast, verbaast evenzeer als het boeit. Een
heilige rivier voor hindoes en de bakermat van de Indiase beschaving, de Ganges is van oneindig belang.

GOLF VAN
BENGALEN

Ontdek het culturele hart van de natie: het ongewone Calcutta, het fascinerende , waar de geschiedenis wordt
getekend door de monumenten. Dan Benares, een van de zeven heilige steden van het hindoeïsme waar
mensen hun zonden komen wassen door zich onder te dompelen in de Ganges.
Een cruise in India is een boeiende ervaring die een andere blik op de wereld biedt.

Hoogtepunten
• Varen op de Ganges, aan de grenzen van
de voormalige kolonies van de Fransen
en Britten
• Bezoek aan het fascinerende Calcutta
• Varanasi, heilige stad van het hindoeïsme
met zijn ghats en vele rituelen

Prijs ALL IN per persoon(1) vanaf

• Onderdompeling in authentieke dorpjes
• De fabuleuze terracottatempels
van Kalna
• Vaar aan boord van een prachtige,
koloniaal geïnspireerde boot

Vertrekken 2021
September: 30
November: 19

5 ANKERS

4 385 €

Optie - visumkosten per passagier(2)
Kosten Indiaas Visum

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

230 €

Maak dit cruisecircuit compleet met de
ontdekking van de pracht van Rajasthan
6 -DAAGSE / 5-NACHTEN NAPROGRAMMA • REF. 1G7
Vanaf 1 329 € ALL IN /pers.(1)
Data en gedetailleerd programma op aanvraag.

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
• New Delhi, tumultueuze en verrassende
hoofdstad
Deze prijs omvat: het pakket “verblijf aan boord India” toegelicht op blz. 113.
Deze prijs omvat niet: de prestaties die niet inbegrepen zijn in het pakket “verblijf aan boord
India” toegelicht op blz. 113.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons

112

Taj Mahal
(1) Prijs van het cruisecircuit op basis van een dubbele kajuit, Suite Signature op het hoofddek. Prijs van het
naprogramma in Rajasthan, op basis van een dubbele kamer vanaf 30 passagiers, toe te voegen aan het tarief
van het cruisecircuit Prijzen onder voorbehoud.
(2) Prijzen onder voorbehoud.
(3) Vlucht vanuit Brussel afhankelijk van beschikbaarheid op het moment van boeking. Beperkte plaatsen.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW

ONS SCHIP:
•

COMFORT 5 ANKERS

RESTAURANT

56,5 m

Gewicht

1444 ton

Kruissnelheid 10 knopen

Diensten

Paviljoen

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

Alle kajuiten zijn ruim (tussen 24 m² en 37 m²) en verlicht dankzij de panoramische ramen en Franse balkons.
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.
Alle suites zijn zeer comfortabel met hun kleine zithoek en bureau. Ze zijn uitgerust met Wi-Fi, een flatscreen-tv,
2 eenpersoonsbedden die kunnen worden samengeschoven in de Signature en Colonial suites en een groot
tweepersoonsbed in de Heritage, Viceroy en Maharaja suites, een minibar, badjassen, sandalen, een kluisje,
haardroger, individuele airconditioning en veel bergruimte. De badkamers zijn uitgerust met een douche,
toilet en wastafel, evenals welkomstproducten. De Heritage, Viceroy en Maharaja Suites zijn ook voorzien
van hemelbedden, Perzische tapijten, koffie- en theefaciliteiten en een keuze uit kussens. De Maharaja-suite
heeft het voordeel van een douche en een ligbad.

Recreatie aan boord
Animatie, culturele show, conferenties, ronde tafel gesprekken, films over cultuur en Indiase geschiedenis,
yogalessen elke ochtend.
Boot die niet behoort tot de CroisiEurope-vloot.

PAKKET “VERBLIJF AAN BOORD IN INDIA”
Inbegrepen in dit pakket:

Niet inbegrepen in dit pakket:

• de vluchten en de luchthaventaksen (330 €/persoon onder voorbehoud van
wijziging)
• 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
• een CroisiEurope directeur tijdens de circuit-cruise en de diensten van onze
cruise-directeur tijdens de uitbreiding, vanaf 15 passagiers
• de bijstands-/repatriëringsverzekering
• de haventaksen
• de fooien

• de annulerings-/bagageverzekering : 4,45% van het totale bedrag van de reis per
persoon
• het visum voor India
• de niet vermelde dranken
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 € ALL IN/passagier
voor het cruisecircuit en € 70 ALL IN/passagier voor de uitbreiding, door ons
bepaald met inachtneming van lokale waarden en normen.

THEMA-CRUISES

Lengte

Comfort

WERELDRIVIEREN

2014

KERST
EN NIEUWJAAR

Bouwjaar

KAJUIT

* Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus met mate.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

BIJLAGEN

SALON / BAR

CENTRAAL-EUROPA

NOORD-EUROPA

FRANKRIJK

ZUID-EUROPA

ZEE CRUISES

Koloniaal en verfijnd, de Ganges Voyager verkent met elegantie en onderscheid de Ganges, voedende rivier van het Indiase subcontinent.
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LUXOR

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

Prijs per persoon(1) in haven/haven vanaf

Cruise op de Nijl:
in het land van de Farao’s
LUXOR • ESNA • EDFU • KOM OMBO • ASWAN • KOM OMBO • LUXOR
Het oude Egypte, moeder van alle beschavingen, houdt de hele wereld al sinds
mensenheugenis in de ban. Al eeuwenlang putten avonturiers, diplomaten, schrijvers en
schilders inspiratie uit de vruchtbare oevers van de Nijl en ook vandaag nog proberen we de
geheimen bloot te leggen van een mysterieus land dat ooit geregeerd werd door farao’s op
zoek 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, van Luxor tot Aswan, en ontdek de majestueuze tempels,
necropolissen, piramides, duizend jaar oude parels, maar zeker ook de kleine, levendige
dorpjes. Deze reis door het oude Opper-Egypte is geen klassieke reis waar architectuur
centraal staat. Dit is een reis naar het eeuwige leven.

Vertrekken 2021

5 ANKERS

Januari: 30
Februari: 13, 20, 27
Maart: 6, 13, 20, 27
April: 3, 10
Oktober: 2, 9, 16
November: 6, 13

1 299 €

Optionele excursie (prijs per passagier)
Enkel

te kopen vóór vertrek

135 €
32 €

Bezoek in Aboe Simbel
Klank- en lichtspektakel in Karnak
Voorprogramma in Caïro

M I KlankD D E en
L Llichtspel
A N D Saan
E de
Z Epiramiden
E

35 €

CAÏRO

MIDDELLANDSE ZEE

GIZEH

Hoogtepunten
• 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

• ONGEWOON: tochtje in een tuktuk in het
hart van authentieke dorpen
• Fantastisch klank- en lichtspel in Karnak
(optioneel)
• Bezoek aan Aboe Simbel (optioneel)

NIJL

CAÏRO
GIZEH

RODE
ZEE

NIJL
EGYPTE

Maak dit cruisecircuit compleet met de ontdekking van Caïro
VOORPROGRAMMA - 3 DAGEN / 3 NACHTEN • REF. 10N_PP
Vanaf 870 € /pers.(1)
Data en gedetailleerd programma op aanvraag.

LUXOR

EDFU

NIJL KOM OMBO
EGYPTE ASWAN LUXOR
ESNA
EDFU

Aboe Simbel

Hoogtepunten
• 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

NIJL
NASSERMEER

Aboe Simbel

GEOATLAS® WORLD VECTOR - GRAPHI-OGRE® - France - 1997
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KOM OMBO
ASWAN

NASSERMEER

Sfinx en piramiden van Gizeh

Deze prijs omvat: het pakket “verblijf aan boord Egypte” toegelicht op blz. 115.
Deze prijs omvat niet: de prestaties die niet inbegrepen zijn in het pakket “verblijf aan boord
Egypte” toegelicht op blz. 115.
GEOATLAS® WORLD VECTOR - GRAPHI-OGRE® - France - 1997

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons

RODE
ZEE

ESNA

(1) Prijs van het cruisecircuit op basis van een dubbele kajuit op het Nijl-dek. Prijs van het voorprogramma in Caïro
op basis van een dubbele kamer, vanaf 19 passagiers, toe te voegen aan het tarief van het cruisecircuit. Prijzen
onder voorbehoud.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW

ONS SCHIP:

De kajuiten

Bouwjaar /
vernieuwing

1998 / 2018

Lengte

72 m

Breedte

13,80 m

De diensten

Kajuiten

48 standaard kajuiten
+ 2 suites

1 restaurant, 3 bars, 3 lounges, een souvenirwinkel, een wasserij, een terras met ligstoelen, een buitenzwembad met jacuzzi,
een massageruimte, een sportruimte uitgerust met een fiets, een roeier en een loopband, 2 speeltafels. Wi-Fi is beschikbaar
op de boot. Er is geen lift aan boord.

Spanning

220 V

Diepte

1,80 m

Standaard kajuiten: 20 m². Alle kajuiten zijn buitenkajuiten met grote ramen die open kunnen (met uitzondering van
die op het “Nijl”-dek). Ruim en zeer comfortabel, 2 bedden die tegen elkaar kunnen worden geplaatst, airconditioning
met individuele bediening, kluisje, individuele badkamer met douche, toilet, haardroger.
Suites: 40 m2. Extra voorzieningen voor de suites zijn: een kingsize bed, een zithoek, slippers en badjassen.

Activiteiten aan boord
Conferenties, ontdekking van de Egyptische cultuur, 2 shows aan boord, boeken en bordspellen, geanimeerde avonden.
Boot die niet behoort tot de CroisiEurope-vloot.

PAKKET “VERBLIJF AAN BOORD IN EGYPTE”
Inbegrepen in dit pakket:

Niet inbegrepen in dit pakket:

• de cruise naargelang de gekozen categorie van kajuit
•h
 et verblijf in het hotel 4* LN, in een tweepersoonskamer, voor de uitbreiding in Caïro
• 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: mineraalwater + 1 frisdrank of 1 biertje* of 1 glas
wijn* + 1 koffie of 1 thee per persoon. Voor maaltijden tijdens de uitbreiding in
Caïro: 1 water + 1 frisdrank + 1 thee + 1 koffie
• de bijstands-/repatriëringsverzekering
• het Egyptische visum
• de haventaksen
• de fooien

• de internationale vluchten en de luchthaventaksen
• de transfers
• de annulerings-/bagageverzekering: 4,45% van het totale bedrag van de reis, per
persoon
• de wijnen*, bieren* buiten het schip genomen
• 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 50 € ALL IN/passagier voor
de cruisetocht en 21 € ALL IN/passagier toe te voegen voor de uitbreiding, door
ons bepaald met inachtneming van lokale waarden en normen.
* Alcohol kan de gezondheid schaden, drink dus met mate.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

THEMA-CRUISES

KAJUIT

WERELDRIVIEREN

RESTAURANT

KERST
EN NIEUWJAAR

SALON / BAR

CENTRAAL-EUROPA

NOORD-EUROPA

FRANKRIJK

ZUID-EUROPA

De Steigenberger Royale volledig gerenoveerd in 2018, verwelkomt 100 passagiers in een warme en vriendelijke sfeer.
De brede bovendekken maken het mogelijk de prachtige navigatie te waarderen die een uitzonderlijk panorama onthult.

ZEE CRUISES

STEIGENBERGER ROYALE 5 ANKERS

BIJLAGEN

•
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KERST EN NIEUW

116

KERST

per cruise

NIEUWJAAR

per cruise

STRAATSBURG

118

BLZ.

122

BLZ.

128

WERELDRIVIEREN

BLZ.

KERST
NOËL
EN
NIEUWJAAR
ET NOUVEL
AN

KERSTMARKTEN

BIJLAGEN

THEMA-CRUISES

CENTRAAL-EUROPA

EUROPE
NOORD-EUROPA
DU NORD

FRANKRIJK

ZUID-EUROPA

ZEE CRUISES

NIEUW

JAAR
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KERSTMARKTEN PER CRUISE AAN BOORD VAN ONZE PENICHES
5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. FAN / NAF(1) EXCLUSIEVE AANBIEDING

Santons en kersttradities uit de Provence
AVIGNON • TARASCON • ARLES • AIGUES MORTES • Avignon
De kersttradities in de Provence die rijk zijn aan symbolen en vol sterke emoties en sensaties
zitten, geven betekenis en kleur aan het feest.
Laat u van Aigues-Mortes tot Avignon betoveren door de magie van de provinciale
kerstmarkten en verbazen over de ontdekking van een kaarsenfabriek wiens vlammetjes alle
harten zullen verwarmen.

Prijs per persoon(2) vanaf
Vertrekken 2020
December: 1ste, 5(1)

545 €

ALLE EXCURSIES INBEGREPEN

Hoogtepunten
• Aan boord van onze boten, in een gezellige
sfeer, genieten van kersttradities in de
Provence
• Avignon en haar sprookjesachtige lichtjes

• De legendarische santons van Paradou
• Aigues-Mortes, middeleeuwse stad

4-DAAGSE / 3-NACHTEN CRUISE • REF. PMN_P1PP

De Kerstmarkten in de Elzas
STRAATSBURG • De dorpen op de wijnroute • STRAATSBURG

Prijs per persoon(2) vanaf
Vertrekken 2020
November: 28
December: 1ste, 4, 7, 10, 13, 16

595 €

Ontdek Straatsburg en de dorpen langs de wijnroute tijdens een magische cruise in het hart
van de kerstmarkten van de Elzas. Laat u meeslepen door de feestelijke en dromerige sfeer
die de hoofdstad van de Elzas en de omliggende dorpen bezielt in deze magische tijd van het
jaar, een compleet geheel van romantiek en authenticiteit voor een uitzonderlijk verblijf.
ALLE EXCURSIES INBEGREPEN

Hoogtepunten
• Aan boord van onze boten, in een gezellige sfeer,
genieten van kersttradities in de Elzas
• Leef, beleef en ontdek de unieke sfeer van de Elzas
• De kerstmarkten van Eguisheim, Obernai en Straatsburg
• De keldergeheimen van de hospices van Straatsburg

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • de excursies en
bezoeken volgens het programma. REF. FAN: de transfert Aigues-Mortes / Avignon op D5.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137 • de dranken (enkel te betalen aan boord).

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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Kerstmarken in Elzas
(1) Vraag het gedetailleerde programma van de cruise in omgekeerde richting, ander programma.
(2)	Prijs voor dubbele kajuit.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA

COLMAR

4-DAAGSE / 3-NACHTEN • REF. MNO_PP
FRANKRIJK

Kerstmarkten in de Elzas
STRAATSBURG • De Wijnroute en Colmar • STRAATSBURG

Vertrekken 2020

4 ANKERS

5 ANKERS

November: 30
December: 7, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16

355 €

419 €

Tussen- en bovendek supplement AANGEBODEN

Hoogtepunten
• De wijnroute
met haar typische dorpjes
• Colmar, de sfeer
van weleer

4-DAAGSE / 3-NACHTEN • REF. MNA_PP

De Pottenbakkersroute en spektakel
in de Royal Palace

CENTRAAL-EUROPA

• De Elzas is dé bestemming om
de magie van de kerstmarkten te
ontdekken
• Straatsburg en zijn lichtjes

EUROPE
NOORD-EUROPA
DU NORD

ALLE EXCURSIES INBEGREPEN

Prijs per persoon(1) vanaf

Prijs per persoon(1) vanaf
Vertrekken 2020

4 ANKERS

5 ANKERS

November: 29
December: 1ste, 2, 4,
7, 8, 13

405 €

465 €

Tussen- en bovendek supplement AANGEBODEN

STRAATSBURG • De Pottenbakkersroute • Kirrwiller • STRAATSBURG

WERELDRIVIEREN

Vertrek voor een betoverend avontuur in het hart van de Elzas. U zal er Straatsburg en
zijn kerstmarkten ontdekken die u zullen onderdompelen in een heel aparte wereld
waar sprookjes, gezelligheid en lichtjes u laten wegdromen, maar ook de route van de
pottenbakkers, het land van heuvels, van valleien, van bossen en pittoreske dorpjes die de
hele charme bepalen van deze authentieke route.
U zal er ook het bekende spektakel van het Royal Palace kunnen bijwonen
dat u zeker zal kunnen boeien.

THEMA-CRUISES

Reis door de culturen en tradities van meerdere landen voor een reis door een wereld van
smaken die al uw zintuigen zullen prikkelen. Geniet in de Neckar en de romantische Rijn van
majestueuze landschappen terwijl u geniet van heerlijke en zeer smakelijke gerechten.

ALLE EXCURSIES INBEGREPEN

• De Elzas is dé bestemming om de magie
van de kerstmarkten te ontdekken
• Straatsburg en zijn lichtjes
• Het Royal Palace(2), de shows van “Las Vegas” in de Elzas!
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • het verblijf in
halfpension vanaf het avondmaal van de D1 tot het ontbijt van de D4 aan boord • de diensten
aan de haven • het middagmaal op D2 en D3 • de bezoeken volgens het programma. REF. MNA:
de show in het Royal Palace in Kirrwiller.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137 • de dranken (enkel te betalen aan boord).

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

Royal Palace van Kirrwiller
(1) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(2)	Lunch met spektakel in het Royal Palace in Kirrwiller, alleen geldig op dinsdag, woensdag en donderdag.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

BIJLAGEN

KERST
NOËL
EN
NIEUWJAAR
ET NOUVEL
AN

Hoogtepunten
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4-DAAGSE / 3-NACHTEN CRUISE • REF. MNC_PP

Kerstmarkten van de Elzas en het Zwarte Woud
STRAATSBURG • BREISACH • Freiburg • Het Ecomuseum van Elzas • Colmar • STRAATSBURG
Prijs per persoon(1) vanaf

ALLE EXCURSIES INBEGREPEN

Vertrekken 2020

Hoogtepunten
• Authentieke kerstmarkten
in de Elzas en het Zwarte Woud
• De kerstmarkt van Freiburg,
één van de mooiste van Duitsland

4 ANKERS

429 €

December: 1ste, 4, 7, 10, 13

• Kerstsfeer en tradities in de Elzas,
een echt openluchtmuseum
• Betoverende kerstsfeer
in de oude stad van Colmar

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. SKC / SKC_PP / CKS(4) / CKS_PP(4) NIEUW 2020

De magische sfeer van de kerstmarkten langs de Rijn
STRAATSBURG • MANNHEIM • RÜDESHEIM • KOBLENZ • KEULEN • Straatsburg

Vertrekken 2020

Hoogtepunten(5)
• Colmar en Riquewihr, de poort tot de
• De kerstmarkt van Heidelberg
magische wereld van de tradities van de Elzas
behoort tot de mooiste kerstmarkten
van Duitsland
• Rüdesheim, waar de zachte melodieën
voortklinken in het Museum van
• Koblenz en fort Ehrenbreitstein
Mechanische Muziekinstrumenten
Mogelijkheid om op de 2 e dag om 18.00 uur in Straatsburg in te schepen. REF. SKL_PP / KLS_PP (4) vanaf 649€ per persoon.

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. MVI / MVI_PP

De grote hoofdsteden langs de Donau
Straatsburg • WENEN • BOEDAPEST • BRATISLAVA • WENEN • Straatsburg

• De charme van Centraal-Europese
kerstmarkten

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137. REF. MNC: de cruise in
volpension vanaf het avondmaal van D1 tot het ontbijt van D4 aan boord • lde lunch op D2 (aan
boord) en D3 (in een restaurant) • de bezoeken volgens het programma.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137 • de dranken (enkel te betalen aan boord).

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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5 ANKERS

November: 30
December: 5(4)

Met
transfer (2)

Haven/
haven (3)

865 €

799 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

188 €

265 €

Prijs per persoon(1) vanaf
Vertrekken 2020

November: 30
Décember: 8, 12

5 ANKERS
Met
transfer (2)

Haven/
haven (3)

729 €

649 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie


Hoogtepunten
• De grote hoofdsteden langs
de Donau: Wenen, Boedapest en
Bratislava

Prijs per persoon(1) vanaf

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

79 €

110 €

(1) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(2)	Formule met transfer per autocar H/T in Straatsburg. Onze transfers zijn gegarandeerd voor een minimum
van 20 personen.
(3)	Formule haven/haven: Ref. SKC_PP, inscheping in Straatsburg D1 om 18u en ontscheping in Keulen D6 om 9u.
Ref. MVI_PP, inscheping in Wenen D1 om 18u en ontscheping in Wenen D5 om 9u.
(4) Vraag het gedetailleerde programma van de cruise ref. CKS_PP ou KLS_PP, andere route.
(5) Facultatieve excursies.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA

STRAATSBURG

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. MNL_PP EXCLUSIEVE AANBIEDING

FRANKRIJK

Kerstmagie, smaken en tradities van de Advent
op de Rijn
Prijs per persoon(1) vanaf
Vertrekken 2020

Hoogtepunten

610 €

• Straatsburg, dé kersthoofdstad
• Vervaardiging aan boord van
traditionele kerstbredele

CENTRAAL-EUROPA

• Rüdesheim en zijn internationale
kerstmarkt
• Mainz en het Gutenberg Museum
• Het Lalique Museum, de feeërieke
wereld van kristal

4 ANKERS

December: 1ste, 10, 14

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. MNT_PP EXCLUSIEVE AANBIEDING

Kerstmarkten in het Neckardal en
Rothenburg-ob-der-Tauber, parel van Beieren
STRAATSBURG • MANNHEIM • HEIDELBERG • EBERBACH • Rothenbourg-ob-der-Tauber • HEIDELBERG • SPEYER • STRAATSBURG
ALLE EXCURSIES INBEGREPEN

Prijs per persoon(1) vanaf
4 ANKERS

December: 6

799 €

• Rothenbourg-ob-der-Tauber en zijn
kerstmarkt, net uit een winterverhaal
• Spire, voormalige keizerlijke stad

KERST
NOËL
EN
NIEUWJAAR
ET NOUVEL
AN

• Heidelberg, symbool van de Duitse
romantiek
• Eberbach, charmant
middeleeuws stadje

Vertrek 2020

WERELDRIVIEREN

Hoogtepunten

THEMA-CRUISES

ALLE EXCURSIES INBEGREPEN

EUROPE
NOORD-EUROPA
DU NORD

Straatsburg • SAINT-GOARSHAUSEN • RÜDESHEIM • MAYENCE • GAMBSHEIM • Straatsburg

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

(1) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

BIJLAGEN

Heidelberg

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • de dranken • de
bezoeken volgens het programma.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.
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STRAATSBURG

3-DAAGSE / 2-NACHTEN CRUISE • REF. NOY_PP

Kerstmis op de Rijn
STRAATSBURG • BREISACH • STRAATSBURG
Scheep in voor een magische cruise op de Boven-Rijn terwijl u Kerstmis kan vieren en nieuwe
tradities kan ontdekken.
Laat u betoveren door de warme en feestelijke sfeer van de beroemde kerstmarkten
in Straatsburg en Colmar. Na een heerlijk kerstavonddiner kan u ook de middernachtmis
in Breisach bijwonen.
I N B E G R E P E N : Colmar, de kerstmarkt in het hart van de oude stad

Hoogtepunten

Prijs per persoon(1) vanaf
Vertrek 2020

4 ANKERS

December: 23

419 €

Toeslag eenpersoonskajuit AANGEBODEN

Mogelijkheid tot een extra nacht aan boord.
Een formule in half pension, incl. met diner, de
overnachting en het ontbijt.

• Kerstvakantie voor een uitzonderlijke avond
• Ontdekking van de kerstmarkt van Straatsburg

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

Kerst in de romantische Rijnvallei
STRAATSBURG • RÜDESHEIM • BOPPARD • MAINZ • STRAATSBURG
Ga voor een betoverend avontuur in het romantische Rijndal dat rijk aan symbolen en emoties
zal zijn. U zal de beroemde kerstmarkt van Straatsburg kunnen ontdekken, één van de
grootste van Europa die u zal onderdompelen in de gezellige sfeer van de eindejaarsfeesten.
U zal ook de beroemde kerstmis in Boppard kunnen bijwonen en de authentieke en
traditionele steden Rüdesheim en Mainz ontdekken.

Prijs per persoon(1) vanaf
Vertrek 2020

4 ANKERS

December: 23

619 €

Toeslag eenpersoonskajuit AANGEBODEN

I N B E G R E P E N : Mainz en haar schilderachtige historische centrum

Hoogtepunten
• Rüdesheim(2), wijnstad, haar beroemde “Drosselgasse”
en het museum van mechanische muziekinstrumenten

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • het Kerstcadeau •
Kerstavond met haar aperitief en wijn. REF. NOY: de excursie in Colmar. REF. NOW: de excursie
in Mainz.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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(1)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(2) Facultatieve excursies.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

Boppard

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA

AMSTERDAM

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. NOL_PP
FRANKRIJK

Romantische Kerst in het land van de Lorelei
STRAATSBURG • BRAUBACH • RÜDESHEIM • SPEYER of WORMS • STRAATSBURG

Er zal magie in de lucht hangen op de kerstmarkt van Straatsburg, één van de meest
majestueuze in Europa. Woon de kerstviering bij in Speyer of Worms om één van de meest
verfijnde kerstavonddiners in schoonheid af te sluiten.

Prijs per persoon(1) vanaf
Vertrek 2020

5 ANKERS

December: 22

795 €

EUROPE
NOORD-EUROPA
DU NORD

Maak een betoverende cruise op de Rijn, waar u de beroemde legende zal ontdekken van de
Lorelei-rots, ondergedompeld in de feestelijke en warme sfeer van een romantische Kerst.

Toeslag eenpersoonskajuit AANGEBODEN

I N B E G R E P E N : Braubach en het kasteel van Marksburg

CENTRAAL-EUROPA

Hoogtepunten
• De vallei van de romantische Rijn en de Lorelei-rots
• De kerstmarkten van Straatsburg

5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. NOB / NOB_PP
THEMA-CRUISES

Kerst in Nederland en op de Rijn
STRAATSBURG • De romantische Rijnvallei • KEULEN • AMSTERDAM • Straatsburg

Het kerstavonddiner zal gevolgd worden door een uiterst memorabele kerstmis in Keulen
vooraleer door te varen naar Nederland.

Prijs per persoon(1) vanaf
Vertrek 2020

December: 23

4 ANKERS
Met
transfer (3)

Haven/
haven (4)

829 €

789 €

Toeslag eenpersoonskajuit AANGEBODEN

Hoogtepunten

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • het Kerstcadeau •
Kerstavond met haar aperitief en wijn. REF. NOL: de excursie van het Kasteel van Marksburg.
REF. NOB: de transfer(3) met autocar Amsterdam / Straatsburg.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

89 €

126 €
KERST
NOËL
EN
NIEUWJAAR
ET NOUVEL
AN

• Volendam(2): typisch Hollands
stadje en Zaanse Schans met haar
traditionele houten huisjes

(1) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(2)	Facultatieve excursies.
(3) Formule met transfert met autocar Amsterdam / Straatsburg D5. Onze transfers zijn gegarandeerd voor een
minimum van 20 personen.
(4) Formule haven/haven: inscheping in Straatsburg D1 om 15u en ontscheping in Amsterdam D5 om 9u.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

BIJLAGEN

• Keulen(2), één van de oudste steden
van Duitsland
• Amsterdam(2), “de stad met
honderd grachten”

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie


WERELDRIVIEREN

Geniet van een prachtige cruise op de Rijn van Straatsburg naar Amsterdam in de magische
sfeer van Kerstmis! U zal de beroemde kerstmarkt in Straatsburg ontdekken, magisch en
gemoedelijk tussen lokale ambachten en glühwein met gedenkwaardige smaken.
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BORDEAUX

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

Kerst in de vallei van de Seine
PARIJS • LES ANDELYS • ROUEN • HONFLEUR • ROUEN • PARIJS

Prijs per persoon(1) vanaf
Vertrek 2020

4 ANKERS

December: 23

795 €

Toeslag eenpersoonskajuit AANGEBODEN

Scheep in voor een prachtige cruise langs de Seine en vier samen Kerstmis in het hart van
iconische steden. U zal Rouen ontdekken: zowel middeleeuws als spiritueel heeft ze de ziel
van haar verleden kunnen bewaren.

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

58 €

81€

I N B E G R E P E N : rondleiding door Honfleur, een charmant maritiem stadje

Hoogtepunten
• De magie van Kerstmis op de Seine
• Kasteel van Martainville(3),
museum van Normandische tradities
en kunsten

• Rouen(3), oude hoofdstad van
Normandië en stad met honderd
klokkentorens

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

Kerst in de Gironde en de Garonne
BORDEAUX • PAUILLAC (2) • De Médoc • BLAYE • BORDEAUX • LIBOURNE(2)
Saint-Émilion • BORDEAUX
Liefhebbers van authenticiteit en oenologie beginnen aan een magische cruise door de
Gironde. U zal tijdens deze hele reis Kerstmis kunnen vieren waarbij u de meest waardevolle
juwelen van de regio zal ontdekken.
Bordeaux, gehuld in haar feestkledij, zal u verwelkomen voor een onvergetelijke mis na één
van de meest verfijnde eindejaarsdiners. Uw verblijf zal ook de gelegenheid zijn om het circuit
van de Grands Crus van de Médoc evenals Blaye en de “Route de la Corniche” te ontdekken.

Prijs per persoon(1) vanaf
Vertrek 2020

5 ANKERS

December: 23

805 €

Toeslag eenpersoonskajuit AANGEBODEN

Hoogtepunten
• Kerstmis in de streek van de Grands
Crus van Bordeaux
• De Médoc(3) met haar prestigieuze
kastelen

Parijs

• Saint-Émilion(3),
een buitengewoon erfgoed
• Bordeaux(3) by night

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • het Kerstcadeau •
Kerstavond met haar aperitief en wijn. REF. NPA: de excursie in Honfleur.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

187€

(1)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(2) Afhankelijk van de beschikbaarheid van de aanmeerhaven, kan de stop in Libourne vervangen worden door
die van Bourg en die van Pauillac door Cussac-Fort-Médoc.
(3) Facultatieve excursies.
Deze cruise is afhankelijk van de getijden en de aankomsturen op de aanlegplaatsen kunnen wijzigen.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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262 €

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA

AVIGNON

4-DAAGSE / 3-NACHTEN CRUISE • REF. LVA_PP
FRANKRIJK

Provençaalse kerst en de vallei van de Rhône
LYON • VIVIERS • AVIGNON

Toeslag eenpersoonskajuit AANGEBODEN
voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie


Kerstmis op de Loire, de koninklijke rivier
NANTES • SAINT-NAZAIRE • ANCENIS • Angers • BOUCHEMAINE(3)
De kastelen van de Loire • NANTES
Laat u meedrijven door een magische cruise langs de Loire tussen middeleeuwse kastelen
en Escal’Atlantic. Ontdek Saint-Nazaire waar u de scheepswerf kan bewonderen die u
onderdompelt in de wereld van stoomboten, tussen gigantische constructies en het leven aan
boord. Geniet van de magie van de kastelen van de Loire en bezoek Nantes en zijn historische
schatten.

89 €

Mogelijkheid tot een extra nacht aan boord.
Een formule in half pension, incl. met diner, de
overnachting en het ontbijt.

Prijs per persoon(1) vanaf
Vertrek 2020

5 ANKERS

December: 22

895 €

Toeslag eenpersoonskajuit AANGEBODEN
voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

189 €

265 €

U kan de kerstmis in Ancenis bijwonen en Kerstmis vieren op de Loire in een warme en
feestelijke sfeer.
I N B E G R E P E N : Renaissancekasteel van Azay-le-Rideau en kasteel
van Chinon

Hoogtepunten
• Exclusief bij CroisiEurope, de magie
van Kerstmis aan de Loire

• Nantes(2), historische hoofdstad
van Bretagne

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • het Kerstcadeau •
Kerstavond met haar aperitief en wijn. REF. NLO_PP: de excursie naar het renaissancekasteel
van Azayle-Rideau en het koninklijke fort van Chinon.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137. REF. NLO_PP: de dranken tijdens de lunch op D5.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

(1) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(2)	Facultatieve excursies.
(3) De stop in Bouchemaine kan misschien vervangen worden door die van Chalonnes-sur-Loire.
REF. NLO: deze cruise is afhankelijk van de getijden en de aankomsturen op de aanlegplaatsen kunnen wijzigen.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

WERELDRIVIEREN

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

64 €

KERST
NOËL
EN
NIEUWJAAR
ET NOUVEL
AN

• Lyon, de lichtstad
• De nougat van Montélimar(2)

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

EUROPE
NOORD-EUROPA
DU NORD

645 €

CENTRAAL-EUROPA

5 ANKERS

December: 22

THEMA-CRUISES

Vertrek 2020

met 5% korting aan boord
inbegrepen

Hoogtepunten
• De betoverende kerstsfeer aan de
Rhône

Prijs per persoon(1) vanaf

BIJLAGEN

Sprookjes en magie zijn de sleutelwoorden van deze cruise op de Rhône voor kerstfeestjes
in Provençaalse stijl! U zal Lyon ontdekken, een UNESCO-werelderfgoedstad die u 2000 jaar
geschiedenis vertelt door zijn oude geplaveide straatjes, maar ook de stralende stad van
Avignon die u zal betoveren met zijn historische rijkdom en levensvreugde. De hoofdstad
van de Vaucluse en de Côtes du Rhône, de stad van de pausen, de stad van kunst en musea,
kortom, laat u betoveren door deze stad vol verrassingen.
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DRESDEN

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. NVI / NVI_PP

Kerst in de grote hoofdsteden van de Donau
Straatsburg • WENEN • BOEDAPEST • BRATISLAVA • WENEN • Straatsburg
Scheep in voor een cruise op de Donau in een warme en feestelijke sfeer op kerstavond.
Op het programma zijn wandelingen voorzien langs de mooiste pleinen van Wenen die
omgevormd worden tot betoverende kerstmarkten waar de geur van kleine kerstkoekjes en
warme punch u in een feestelijke en aangename sfeer onderdompelen.

Prijs per persoon(1) vanaf
Vertrek 2020

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

1219 €

December: 22

Hoogtepunten
• Echt kleuren- en geurenfestival
• Hartelijke kerst in drie symbolische
hoofdsteden

1139 €

Toeslag eenpersoonskajuit AANGEBODEN

• Wenen(2) en haar kerstmarkt
• Boedapest(2), parel langs de Donau

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

Kerstmis op de Elbe van Berlijn naar Dresden
BERLIJN TEGEL • MAAGDENBURG • WITTENBERG • MEISSEN • DRESDEN
Scheep in voor een cruise op de Elbe om Kerstmis te vieren. U komt voorbij emblematische
steden in een droomkader en een magische sfeer, zoals Berlijn dat schittert dankzij zijn
duizenden lichtjes en zijn kerstmarkten die u uitnodigen om er in rond te wandelen.
In Dresden, wiens artistieke en culturele rijkdom ongeëvenaard is, kan u een onvergetelijke
kerstmis bijwonen. U zal ook verrast zijn door de schilderachtige charme van de steden
Magdeburg, Wittenberg of Meissen, die een overvloed hebben aan zeer authentieke
kerstmarkten.

Reservatie voor
het vertrek
Reservatie

EXCURSIEPAKKET met 5% korting aan boord



inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

125 €

176 €

Prijs per persoon(1) vanaf
Vertrek 2020

5 ANKERS

December: 20

1049 €

Toeslag eenpersoonskajuit AANGEBODEN
voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

266 €

372 €

I N B E G R E P E N : afsluitingsconcert van Johann Sebastian
Bach, in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Dresden

Hoogtepunten
• Echt kleuren- en geurenfestival
• Ontdekking van de oudste kerstmarkten van Duitsland(2)
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • het Kerstcadeau •
Kerstavond met haar aperitief en wijn. REF. BMD_PP: het afsluitingsconcert in de Onze-LieveVrouwekerk van Dresden.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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(1)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(2) Facultatieve excursies.
(3) Formule met transfert met autocar H/T van Straatsburg. De transfer is gegarandeerd vanaf minimum 20
personen.
(4) Formule haven/haven, inscheping en Wenen D1 om 18u en ontscheping en Wenen D6 om 9u.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA

CÓRDOBA

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

Aangename zandstranden zowel in de zomer als in de winter, het Romeinse theater en
middeleeuwse kastelen zullen van uw verblijf in Cadiz een verbazingwekkende artistieke,
historische en culturele ervaring maken.

Vertrek 2020

5 ANKERS

December: 22

695 €

Toeslag eenpersoonskajuit AANGEBODEN
voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
Zonder Córdoba
Of met Córdoba

Hoogtepunten
• Cádiz(2), één van de oudste steden
van Europa

184 €
293 €

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • het Kerstcadeau •
Kerstavond met haar aperitief en wijn.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

(1) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(2)	Facultatieve excursies.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

BIJLAGEN

KERST
NOËL
EN
NIEUWJAAR
ET NOUVEL
AN

WERELDRIVIEREN

THEMA-CRUISES

• Sevilla(2) lichtgevend en zijn
prestigieuze verleden

131€
209 €

EUROPE
NOORD-EUROPA
DU NORD

Geniet van een cruise op de Guadalquivir waarbij u de warme steden van Andalusië kan
ontdekken en Kerstmis vieren. U zal Sevilla ontdekken dat vreugde en plezier uitstraalt in elk
van zijn straten en pleinen van de oude stad die een boeiende reeks monumenten herbergt.

Prijs per persoon(1) vanaf

CENTRAAL-EUROPA

SEVILLA • CÁDIZ • EL PUERTO DE SANTA MARIA • Jerez • Córdoba • SEVILLA

FRANKRIJK

Andalusische kerst: de Guadalquivir
en de baai van Cadiz
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3-DAAGSE / 2-NACHTEN CRUISE • REF. REX_PP

Oudejaar op de Rijn op de oevers van de Boven-Rijn
STRAATSBURG • BREISACH • STRAATSBURG
Ga op een feestelijke cruise langs de Bovenrijn om op een onvergetelijke wijze het nieuwe jaar
in te luiden!
In een warme sfeer van Straatsburg naar Breisach am Rhein, ontdekt u één van de mooiste
steden in Europa met zijn majestueuze kathedraal en zijn grachten, evenals de charme van
het oude Breisach die romaanse en gotische stijlen combineert: deze stad gebouwd rond een
rots zal u zeker charmeren!

Prijs per persoon(1) vanaf
Vertrek 2020

4 ANKERS

December: 30

459 €

Mogelijkheid tot een extra nacht aan boord.
Een formule in half pension, incl. met diner, de
overnachting en het ontbijt.

Hoogtepunten
• Een korte uitstap om het nieuwe jaar
origineel in te zetten

3-DAAGSE / 2-NACHTEN CRUISE • REF. REG_PP

Oudejaar langs de romantische Rijn
STRAATSBURG • De Lorelei-rots • RÜDESHEIM • STRAATSBURG
Geniet van een cruise op de romantische Rijn voor een onvergetelijke oudejaarsavond!
U zal de beroemde rots van de Lorelei kunnen ontdekken, evenals de legende die er bij hoort,
maar ook Rüdesheim en zijn museum van mechanische muziek die de grootste collectie
mechanische muziekinstrumenten van Europa herbergt.

Hoogtepunten

Prijs per persoon(1) vanaf
Vertrek 2020

4 ANKERS

December: 30

545 €

Mogelijkheid tot een extra nacht aan boord.
Een formule in half pension, incl. met diner, de
overnachting en het ontbijt.

• De vallei van de Romantische Rijn
en de Lorelei-rots

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • het Nieuwjaarsdiner en
de wijnen • het glaasje champagne.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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(1)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

Rijndal

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA

HEIDELBERG

Oudejaar op de Rijn: de romantische Rijn en zijn kastelen
STRAATSBURG • ST GOAR • RÜDESHEIM • MANNHEIM • Heidelberg • SPEYER • STRAATSBURG

U zal Heidelberg ontdekken, een stad vol liefdesverhalen, maar ook Rüdesheim en haar
middeleeuwse stadscentrum of Speyer en haar majestueuze Romaanse kathedraal.
I N B E G R E P E N : avond in een typisch cafeetje in Rüdesheim,
met een “Rüdesheimer Kaffe”

Prijs per persoon(1) vanaf
Vertrek 2020

4 ANKERS

December: 29

675 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

69 €

98 €

EUROPE
NOORD-EUROPA
DU NORD

Scheep in voor een magische cruise langs de romantische Rijn, waar u het nieuwe jaar
langsheen adembenemende panorama’s zal kunnen vieren.

FRANKRIJK

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

Vertrek 2020

5 ANKERS

December: 28

975 €

STRAATSBURG • KOBLENZ • RÜDESHEIM • MANNHEIM • STRAATSBURG
Scheep in voor een feestelijke cruise en verwelkom het nieuwe jaar in een aangename
en warme sfeer! U zal door het romantische Rijndal varen in het hart van uitzonderlijke
landschappen.
Ontdek Koblenz, de thuisbasis van één van de rijkste erfgoederen in Duitsland, maar ook
Rüdesheim met zijn museum van mechanische muziek of Heidelberg, een symbool van de
Duitse romantiek met mooie architectuur.

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

63 €

Hoogtepunten
• Vaartocht langs het fraaiste stuk
van de romantische Rijn

• Heidelberg(2), hoogtepunt
van de Duitse romantiek

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • de Guinguette avond
in Rüdesheim • het Nieuwjaarsdiner en de wijnen • het glaasje champagne.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

89 €

Mogelijkheid tot een extra nacht aan boord.
Een formule in half pension, incl. met diner, de
overnachting en het ontbijt.

I N B E G R E P E N : avond in een typisch cafeetje in Rüdesheim,
met een “Rüdesheimer Kaffe”

(1) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(2)	Facultatieve excursies.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

THEMA-CRUISES

De vallei van de romantische Rijn

Prijs per persoon(1) vanaf

WERELDRIVIEREN

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

Mogelijkheid tot een extra nacht aan boord.
Een formule in half pension, incl. met diner, de
overnachting en het ontbijt.

KERST
NOËL
EN
NIEUWJAAR
ET NOUVEL
AN

• Heidelberg(2), hoogtepunt
van de Duitse romantiek

BIJLAGEN

• Vaartocht langs het fraaiste stuk
van de romantische Rijn

CENTRAAL-EUROPA

Hoogtepunten
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KEULEN

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. ACS / ACS_PP

Oudejaar in Nederland en in de romantische Rijnvallei
Straatsburg • AMSTERDAM • NIJMEGEN • KREFELD • KEULEN • KÖNIGSWINTER • RÜDESHEIM • MANNHEIM • STRAATSBURG
Door weelderige landschappen en uitzonderlijke locaties zal u het nieuwe jaar op een unieke
manier kunnen vieren tijdens een cruise op de romantische Rijn!
Ontdek Amsterdam met zijn charmante grachten die in een idyllisch decor door de stad
slingeren evenals zijn talrijke bezienswaardigheden en historische schatten. U kan Heidelberg
bezoeken, één van de mooiste steden in Duitsland, maar ook Keulen, beroemd om zijn
kathedraal, en één van de meest dynamische steden in Duitsland.

Prijs per persoon(1) vanaf
Vertrek 2020

4 ANKERS
Met
transfer (3)

Haven/
haven (4)

1105 €

1055 €

December: 28

Reservatie voor

het vertrek
Reservatie
EXCURSIEPAKKET met
5% korting aan boord

inbegrepen

I N B E G R E P E N : Keulen en haar kathedraal

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

Hoogtepunten
• Unieke sfeer langs de Rijn,
van Amsterdam tot Straatsburg

86 €

122 €

• Amsterdam(2) en haar grachten
• Heidelberg(2) en zijn kasteel

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

De vallei van de romantische Rijn en de pittoreske Moezel
STRAATSBURG • COCHEM • BERNKASTEL • KOBLENZ • RÜDESHEIM • MANNHEIM of SPEYER • STRAATSBURG
De romantische Rijn en de schilderachtige Moezel verwachten u ter gelegenheid van
het nieuwe jaar! Ontdek Bernkastel, een favoriete vakantieplaats in de Moezelvallei, maar
ook Koblenz, tegenwoordig gekend als een kleine dynamische Duitse stad.

Prijs per persoon(1) vanaf
Vertrek 2020

4 ANKERS

December: 27

1149 €

Hoogtepunten
• Twee rivieren in één enkele cruise
• De Moezel en haar schilderachtige
dorpjes

Vallei van de Moezel
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • het Nieuwjaarsdiner en
de wijnen • het glaasje champagne. REF. ACS: het bezoek aan Keulen.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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(1)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(2)	Facultatieve excursies.
(3)	Formule met transfer met autocar van Straatsburg naar Amsterdam. Transfer gegarandeerd voor een
minimum van 20 personen.
(4) Formule haven/haven: inscheping in Amsterdam D1 om 18u en ontscheping in Straatsburg D6 om 15u.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. NDA / NDA_PP

Vertrek 2020

Vertrek voor een niet-alledaagse cruise en vier het nieuwe jaar op de Donau!
Bewonder de kleurrijke steegjes van Bratislava die in elkaar verweven zijn zoals in
een sprookjesachtig dorp, maar ook de historische en culturele schatten van Wenen
of Boedapest die u een indrukwekkende architecturale waaier zullen aanbieden die
een rijk verleden onthult.

December: 28

Haven/
haven (4)

1339 €

1259 €

EXCURSIEPAKKET Reservatie voor



het vertrek
Reservatie
met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

125 €

176 €

Hoogtepunten

EUROPE
NOORD-EUROPA
DU NORD

Straatsburg • WENEN • BOEDAPEST • BRATISLAVA • WENEN • Straatsburg

5 ANKERS
Met
transfer (3)

FRANKRIJK

Prijs per persoon(1) vanaf

Nieuwjaar op de Donau

CENTRAAL-EUROPA

• Wenen en kasteel Schönbrunn(2)

THEMA-CRUISES

• Nieuwjaar in het hart van de
hoofdsteden van de Donau
• Drie grote hoofdsteden
om te ontdekken

ZUID-EUROPA

BOEDAPEST

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

Nieuwjaar op de Elbe van Dresden tot Berlijn
5 ANKERS

December: 26

1235 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

Hoogtepunten
• Tussen Dresden en Berlijn,
de ziel van het oude Duitsland
onthult haar troeven
• Dresden en de Semperopera(2)

Vertrek 2020

• Wittenberg(2), geboortestad
van Luther
• Berlijn(2), stad met duizend facetten

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • het Nieuwjaarsdiner en
de wijnen • het glaasje champagne.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

328 €

460 €

Mogelijkheid tot een extra nacht aan boord.
Een formule in half pension, incl. met diner, de
overnachting en het ontbijt.

(1) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(2)	Facultatieve excursies.
(3)	Formule met transfer en met H/T van Straatsburg. Transfer gegarandeerd voor een minimum van 20
personen.
(4)	Formule haven/haven: : inscheping in Wenen D1 om 18u. Ontscheping in Wenen D6 om 9u.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

KERST
NOËL
EN
NIEUWJAAR
ET NOUVEL
AN

U zal Dresden ontdekken die een ongekende artistieke en culturele rijkdom heeft, evenals
schilderachtige steden zoals Wittenberg en Meissen. U zal Berlijn ook kunnen bezoeken via
een panoramische rondleiding door de beroemde Duitse hoofdstad.

Prijs per persoon(1) vanaf

BIJLAGEN

Kom met ons mee op een cruise langs de Elbe en verwelkom het nieuwe jaar in een
buitengewone feestelijke sfeer!

WERELDRIVIEREN

DRESDEN • MEISSEN • WITTENBERG • MAAGDENBURG • BERLIJN TEGEL
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PARIJS, ARC DE TRIOMPHE

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

Oudejaar in Parijs

Sprookjesland op de Seine
PARIJS • ROUEN • HONFLEUR • CAUDEBEC-EN-CAUX • PARIJS
Vier het nieuwe jaar op de Seine en geniet van een unieke cruise in zijn soort! U kan een
bezoek brengen aan Rouen, een echte museumstad die u zeker niet onbewogen zal laten
door zijn prachtige vakwerkhuizen, geplaveide straten en gotische kerken.
Ontdek ook de prachtige kleine haven van Honfleur en de Côte Fleurie, die u een
opeenvolging van zandstranden, kliffen en charmante badplaatsen aanbiedt. Tot slot bezoekt
u tevens Parijs: eeuwig en romantisch, ongewoon, creatief en modern, een stad met een rijk
architecturaal en cultureel erfgoed.
I N B E G R E P E N : 1 d a g H o n f l e u r e n d e C ô te Fl e u ri e

Vertrekken 2020
December: 28, 28

4 ANKERS 5 ANKERS

885 €

969 €

Reservatie voor
het vertrek
Reservatie

EXCURSIEPAKKET met 5% korting aan boord



KLASSIEKE pakket
volgens het programma

inbegrepen

57€

80 €

Mogelijkheid tot een extra nacht aan boord.
Een formule in half pension, incl. met diner, de
overnachting en het ontbijt.

Hoogtepunten
• Uitzonderlijke bestemming
om het nieuwe jaar te vieren!
• Oudejaarsavond in Parijs

Prijs per persoon(1) vanaf

• Rouen(2), een referentie
voor gotische architectuur
• Parijs(2) en zijn mythische locaties

Honfleur
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • het Nieuwjaarsdiner en
de wijnen • het glaasje champagne • de dagexcursie van Honfleur en de Côte Fleurie.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.
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(1)	Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(2)	Facultatieve excursies.
Deze cruise hangt af van de getijden en de aanleg-uren kunnen wijzigen.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA

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

Vertrek 2020

5 ANKERS

December: 29

799 €

AVIGNON • PORT-SAINT-LOUIS • ARLES • AVIGNON

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

Vertrek voor een unieke cruise op de Rhône en vier het nieuwe jaar zoals het moet! U zal de
gelegenheid krijgen om Arles te ontdekken die wel lijkt te slapen onder het meedogenloze
licht van zijn mediterrane zon en zijn meer dan 2500 jaar geschiedenis.

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

Avignon zal u betoveren door zijn historische rijkdom en zijn levenslust. Laat u charmeren
door deze stad vol verrassingen, de hoofdstad van de Vaucluse en de Côtes du Rhône, de
stad van de pausen, en tevens de stad van kunst en musea.

Mogelijkheid tot een extra nacht aan boord.
Een formule in half pension, incl. met diner, de
overnachting en het ontbijt.

83 €

116 €

Hoogtepunten

CENTRAAL-EUROPA

• De Camargue(2),
wild en ongewoon

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

THEMA-CRUISES

Provençaals oudejaar in de Rhônevallei
LYON • ARLES • AVIGNON • VIENNE • LYON

• Nieuwjaar in het hart van de vallei
van de Rhône
• Avignon(2), het indrukwekkende
Pausenpaleis

Prijs per persoon(1) vanaf
Vertrekken 2020

• Lyon(2), de lichtstad
• Vienne(2), de Romeinse stad

December: 28, 28

4 ANKERS 5 ANKERS

925 €

1009 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

91€

128 €

Mogelijkheid tot een extra nacht aan boord.
Een formule in half pension, incl. met diner, de
overnachting en het ontbijt.

WERELDRIVIEREN

Hoogtepunten

KERST
NOËL
EN
NIEUWJAAR
ET NOUVEL
AN

• Nieuwjaar in het hart van de vallei
van de Rhône
• Avignon(2), het indrukwekkende
Pausenpaleis

EUROPE
NOORD-EUROPA
DU NORD

Provençaals Oudejaar

FRANKRIJK

Prijs per persoon(1) vanaf

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

(1) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(2)	Facultatieve excursies.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

BIJLAGEN

Avignon
Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • het Nieuwjaarsdiner en
de wijnen • het glaasje champagne.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.
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5-DAAGSE / 4-NACHTEN CRUISE • REF. BOR_PP

Nieuwjaar in de Aquitaine, de Gironde en de Garonne
BORDEAUX • PAUILLAC(3) • BLAYE • LIBOURNE(3) • Saint-Émilion • BORDEAUX
Scheep in voor een onvergetelijke cruise in het hart van Bordeaux en haar regio. U zal het
nieuwe jaar kunnen vieren tijdens een unieke avond in Bordeaux!
Ontdek de citadel van Blaye die majestueus de monding domineert, maar ook het circuit van
de Grands Crus van de Medoc evenals de route naar de Corniche.

Vertrek 2020

5 ANKERS

December: 28

969 €

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

inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

Hoogtepunten
• Oudejaarsavond in het hart van een
prestigieus terroir
• Bordeaux(2) “by night”

Prijs per persoon(1) vanaf

• De route(2) van de Grands Crus
van de Médoc
• Blaye(2) en haar citadel

187€

262 €

Mogelijkheid tot een extra nacht aan boord.
Een formule in half pension, incl. met diner, de
overnachting en het ontbijt.

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

Een koninklijk oudejaar op de Loire
NANTES • Saint-Nazaire • ANCENIS • De kastelen van de Loire • BOUCHEMAINE(4) • Angers • NANTES
Kom met ons mee voor een magische cruise langs de Loire voor een onvergetelijke
oudejaarsavond!
Geniet van de magie van de middeleeuwse kastelen langs de rivier, bezoek Nantes en
zijn historische schatten en ontdek vervolgens Saint-Nazaire, waar u de scheepswerf
en de Escal’Atlantic kan bewonderen, een duik in de wereld van de stoomschepen tussen
de gigantische constructie en het leven aan boord.

Prijs per persoon(1) vanaf
Vertrek 2020

5 ANKERS

December: 28

1069 €
Reservatie voor
het vertrek
Reservatie

EXCURSIEPAKKET met 5% korting aan boord



I N B E G R E P E N : het renaissancekasteel van Azay-le-Rideau
en het koninklijk fort van Chinon

inbegrepen

KLASSIEKE pakket
volgens het programma

189 €

265 €

Hoogtepunten
• Prestigieuze oudejaarsavond
aan de Loire
• Nantes(2), historische hoofdstad
van Bretagne
• Escal’Altantic(2), de geschiedenis
van het Franse passagiersschip

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • het Nieuwjaarsdiner
en de wijnen • het glaasje champagne. REF. RLO_PP: de excursie naar het renaissancekasteel
van Azayle-Rideau en het koninklijke fort van Chinon.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

134

MS Loire Princesse
(1) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(2) Facultatieve excursies.
(3) Afhankelijk van de beschikbaarheid van de pieren, kan de tussenstop in Pauillac worden vervangen door
die van Cussac-Fort-Médoc en die van Libourne door Bourg.
(4) De stop van Bouchemaine kan vervangen worden door Chalonnes-sur-Loire.
Deze cruises is afhankelijk van de getijden en de aankomsturen op de aanlegplaatsen kunnen wijzigen.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA

SEVILLA

6-DAAGSE / 5-NACHTEN CRUISE • REF. NAA_PP
FRANKRIJK

Nieuwjaar op de Guadalquivir
SEVILLA • CÁDIZ • EL PUERTO DE SANTA MARIA • Jerez • Córdoba • SEVILLA

Vertrek 2020

5 ANKERS

December: 28

879 €

voor
EXCURSIEPAKKET Reservatie
het vertrek
Reservatie

met 5% korting aan boord
inbegrepen

KLASSIEKE pakket volgens het programma
Zonder Córdoba

Hoogtepunten

131€
209 €

• Jerez(2), de paarden- en wijnhoofdstad
• Córdoba(2) en haar moskee-kathedraal

184 €
293 €

Deze prijs omvat: de details van het “verblijfspakket” aan boord blz. 137 • het Nieuwjaarsdiner en
de wijnen • het glaasje champagne.
Deze prijs omvat niet: de details van de diensten die niet inbegrepen zijn in het “verblijfspakket”
blz. 137.

Een oplossing voor iedereen, vraag het ons.

(1) Prijs voor dubbele kajuit op het hoofddek.
(2)	Facultatieve excursies.

De gedetailleerde programma’s en prijzen zijn te vinden op onze site: www.croisieurope.be

BIJLAGEN

KERST
NOËL
EN
NIEUWJAAR
ET NOUVEL
AN

WERELDRIVIEREN

THEMA-CRUISES

• Sevilla(2), de “lichtstad” en haar
prestigieus verleden
• Cádiz(2), versterkte stad gebouwd
op een rots

Of met Córdoba

EUROPE
NOORD-EUROPA
DU NORD

Prijs per persoon(1) vanaf

CENTRAAL-EUROPA

Geniet van een cruise op de Guadalquivir waarbij u de charmante steden van Andalusië zal
kunnen ontdekken terwijl u samen het nieuwe jaar viert! Sevilla straalt vreugde en plezier uit in
elk van de straten en pleinen van haar oude stad die een prachtige verzameling monumenten
herbergt.
Aangename zandstranden in de zomer zowel als in de winter evenals het Romeinse theater en
de middeleeuwse kastelen zullen van uw verblijf in Cadiz een unieke artistieke, historische en
culturele ervaring maken. Jerez daarentegen zal u verbazen met zijn rijke architecturale erfgoed.
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BIJLAGEN

VERBLIJFSPAKKET
AAN BOORD
BLZ.

137

BLZ.
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VERVOERSINFORMATIE

ALGEMENE
VOORWAARDEN
BLZ.
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141

NIEUW

VERBLIJFSPAKKET AAN BOORD

Formaliteiten:
Voor al onze cruises, is de nationale identiteitskaart of een geldig paspoort verplicht. Inwoners van buiten de EU worden verzocht om hun
ambassade of consulaat te raadplegen.
Een toestemming om het grondgebied te verlaten is verplicht voor
minderjarigen van zodra de minderjarige het Belgische grondgebied
verlaat zonder een houder van het ouderlijk gezag.
Voor bepaalde van onze cruises is een paspoort verplicht en in precieze
gevallen moet dit paspoort een minimum geldigheidsduur hebben na
de datum van terugkomst van uw cruise. In deze precieze gevallen
wordt dit op de betroffen programma’s vermeld en zal onze service u
op de hoogte brengen.

Voor onze verste bestemmingen is een visum vereist en dienen speciale
stappen ondernomen te worden. Deze toelichtingen staan vermeld op
de betroffen programma’s. Onze diensten zullen u ervan op de hoogte
brengen en kunnen deze formaliteiten zelfs voor hun rekening nemen.

Inscheping / ontscheping:
Algemeen vindt de inscheping plaats op de eerste
dag om 18u, en de ontscheping op de
laatste dag om 9u, onder voorbehoud
van bevestiging van die uren en de
locaties voor in- en ontscheping
die worden meegedeeld in
het contract bij de reservering.

FRANKRIJK
NOORD-EUROPA

•
Tijdens de maaltijden aan boord: de champagne en drank op de
wijnkaart die een selectie aanbiedt die niet inbegrepen is in het pakket en
als supplement wordt aangerekend.
• De dranken bij de maaltijden tijdens de excursies of verplaatsingen.
• Optionele excursies (te boeken en betalen in het reisbureau of aan
boord). De in onze programma’s vermelde excursies zijn optioneel en
dus niet inbegrepen in onze prijzen, tenzij anders vermeld in de desbetreffende programma’s.
•H
 et vervoer wanneer het niet duidelijk is vermeld (formule met vervoer)
en de daaruit voortvloeiende dossierkosten.
• De annulatie-/bagageverzekering (zie hieronder).
• De persoonlijke uitgaven.
• Alle prestaties die niet in het programma vermeld worden.
Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate.

CENTRAAL-EUROPA

PRAKTISCHE INFORMATIE

Dit pakket bevat niet:

THEMA-CRUISES

• De overnachtingen in een dubbele kajuit met airconditioning, douche,
WC, satelliet- TV, radio en kluis.
• Gratis WIFI toegang aan boord. (behalve op MV La Belle des Océans).
• De cruise in volpension vanaf het diner van de eerste dag tot het ontbijtbuffet van de laatste dag (in functie van het gekozen cruise-programma):
- Al onze maaltijden worden tijdens één enkele service opgediend. Het ontbijt wordt aangeboden in buffetvorm, de lunch en het diner worden aan
tafel opgediend.
- In het kader van onze cruises met uitbreiding in een hotel, is de service
met betrekking op de catering die in detail vermeld wordt in de betroffen programma’s.
- Wij passen onze menu’s ook aan voor mensen met allergieën of die
een specifiek dieet volgen. Voor diners en feesten raden we u aan om
u gepast te kleden.
• De dranken inbegrepen in onze prijzen betreffen uitsluitend water, wijn, bier,
fruitsap naar believen en een koffie geschonken door CroisiEurope bij de
maaltijden aan boord evenals de dranken aan de bar (behalve champagne
en wijnkaart). De dranken van de wijnkaart, dranken bij de maaltijden
tijdens excursies of verplaatsingen, en ook champagne aan de bar zijn niet
inbegrepen in onze prijs. Behalve uitzonderingen.
• De bijstands- en repatriëringsverzekering (zie hieronder).
• De haventaksen.

WERELDRIVIEREN

Dit pakket is inclusief:

ZUID-EUROPA

ZEE CRUISES

Om uw cruise nog aangenamer te maken hebben we een aantal van onze diensten
in de prijs inbegrepen: “verblijfspakket aan boord”.

UW VERZEKERINGEN
BIJSTANDS-EN REPATRIËRINGSVERZEKERING is inbegrepen in onze prijs!

OPGELET: de verzekering “annulering, bagage, reisonderbreking, burgerlijke aansprakelijkheid” is niet
inbegrepen in onze prestaties. Daarom raden wij u ten stelligste aan om het facultatieve verzekeringscontract bij Europ Assistance te ondertekenen. Voor alle inschrijvingen en op aanvraag ontvangt
u een folder met daarin de voorwaarden van de maatschappij Europ Assistance.
ACTUELE PERCENTAGEBEREKENING VAN 02.01.2019 ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN NA DEZE DATUM.

Verzekeringspremie
4,45% van de prijs van de reis
ANNULERING
BURGERLIJKE
AANSPRAKELIJKHEID
BAGAGE
REISONDERBREKING

BIJLAGEN

Facultatieve verzekeringen: annulering, bagage,
reisonderbreking, burgerlijke aansprakelijkheid

KERST
EN NIEUWJAAR

Buiten verre bestemmingen: Zuidelijk Afrika, Vietnam/Cambodja, Rusland, Birma, China, India en Egypte
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VERVOERSINFORMATIE

CroisiEurope
organiseert uw pre- en
posttransfer met vertrek
uit uw regio
Per vliegtuig of per trein (of beide), CroisiEurope
stelt u verschillende mogelijkheden voor vanuit uw
regio naar uw vertrekhaven.
Aarzel niet ons te contacteren om de mogelijk
heden en tarieven te kennen.
NB: algemeen zijn de aangeboden transfers tussen
luchthaven en schip enkel toegankelijk voor de
passagiers die hun verplaatsing gereserveerd
hebben bij CroisiEurope.

Luchtvaartmaatschappijen
partners
Om u nauwkeurige informatie te geven en u gerust
te stellen over onze airline partners, hebben we
voor u een samenvatting van de luchtvaartmaatschappijen gemaakt met wie wij in 2021 zullen
werken. Ze staan in deze brochure, op elke pagina
met aankondiging van de bestemming.
Voor uw veiligheid en comfort omringen wij ons
met de beste luchtvaartpartners.
Ook deze maatschappijen voldoen aan alle normen
van de Europese veiligheid, die erkend zijn door de
meest strenge mondiale luchtvaartgemeenschap.
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BESTEMMING

VERTREKKEN

MAATSCHAPPIJEN

VLIEGTUIG/TREIN

AMSTERDAM

BRUSSEL

SNCF

Trein

BERLIJN

BRUSSEL

Brussels Airlines, Easyjet

Lijnvlucht

BRUSSEL

SNCF

Trein

BRUSSEL

Easyjet

Lijnvlucht

BRUSSEL

SNCF

Trein

BOEKAREST

BRUSSEL

Tarom, Lufthansa

Lijnvlucht

BOEDAPEST

PARIJS, STRAATSBURG

ASL Airlines France, Transavia, Travel Service

Chartervlucht

BRUSSEL

Brussels Airlines

Lijnvlucht

CONSTANTA

PARIJS, STRAATSBURG

ASL Airlines France, Transavia, Travel Service

Chartervlucht

KOPENHAGEN

BRUSSEL

Brussels Airlines , Scandinavian Airlines

Lijnvlucht

DUBROVNIK

PARIJS, BRUSSEL

Croatia Airlines, Austrian Airlines, ASL Airlines Lijnvlucht /
France, Transavia, Travel Service
Chartervlucht

LARNACA

PARIJS, BRUSSEL

ASL Airlines France, Transavia, Travel Service

Chartervlucht

LINZ

BRUSSEL

Lufthansa

Lijnvlucht

LYON

BRUSSEL

Brussels Airlines

Lijnvlucht

BORDEAUX

BRUSSEL

SNCF

Trein

MÜNCHEN

BRUSSEL

Brussels Airlines, Lufthansa

Lijnvlucht

NICE

BRUSSEL

Brussels Airlines, Austrian Airlines

Lijnvlucht

PARIJS

BRUSSEL

SNCF

Thalys

NIEUW
ZEE CRUISES
BRITISH AIRWAYS is een nationale luchtvaartmaatschappij
van Groot-Brittannië, opgericht in 1974. Het heeft meer dan
270 vliegtuigen. Het belangrijkste knooppunt bevindt zich
op London Heathrow Airport. Het is een van de oprichters
van Oneworld.
BRUSSELS AIRLINES is de Belgische nationale
luchtvaartmaatschappij. De vloot van meer dan 40
vliegtuigen bedient 70 bestemmingen over de hele wereld.

VLIEGTUIG/TREIN

ASL Airlines France, Transavia, Travel Service

Chartervlucht

BRUSSEL

Brussels Airlines, Tap portugal

Lijnvlucht

SANTA CRUZ
DE TENERIFE /
ARRECIFE

PARIJS

ASL Airlines, Easyjet, Transavia, Vueling,
Travel Service

Lijnvlucht/
Chartervlucht

BRUSSEL

Brussels Airlines

Lijnvlucht

SEVILLA

PARIJS, BRUSSEL

ASL Airlines France, Transavia, Travel Service

Chartervlucht

BRUSSEL

Brussels Airlines

Lijnvlucht

STRAATSBURG

BRUSSEL

SNCF

Trein

BRUSSEL

Brussels Airlines

Lijnvlucht

VENETIË

BRUSSEL

Brussels Airlines

Lijnvlucht

WENEN

BRUSSEL

Brussels Airlines, Austrian Airlines

Lijnvlucht

ZUIDELIJK
AFRIKA

BRUSSEL

KLM, Lufthansa, British Airways

Lijnvlucht

VIETNAM/
CAMBODJA

BRUSSEL

Thai Airways, Cathay Pacific

Lijnvlucht

BIRMA

BRUSSEL

Thai Airways

Lijnvlucht

RUSLAND

BRUSSEL

Aeroflot, Lufthansa, Air France, KLM

Lijnvlucht

CHINA

BRUSSEL

Air France/KLM, China Easterne, Air China

Lijnvlucht

INDIA

PARIJS, BRUSSEL

Air France, Emirates

Lijnvlucht

EGYPTE

PARIJS

ASL Airlines, Egypt Air, Transavia

Lijnvlucht /
Chartervlucht

CROATIA AIRLINES is de Kroatische nationale
luchtvaartmaatschappij. Opgericht in 1989 onder
de naam Zagal, heeft het een vloot van 13 vliegtuigen.
EASYJET is een Britse goedkope luchtvaartmaatschappij.
Het heeft een vloot van meer dan 210 vliegtuigen van het
type Airbus.
EMIRATES is een in Dubai gevestigde
luchtvaartmaatschappij uit 1985. Het biedt meer dan
155 bestemmingen in meer dan 80 landen. Het heeft
momenteel een vloot van meer dan 265 vliegtuigen,
waaronder Airbus A380 en Boeing 777
LUFTHANSA is de Duitse nationale luchtvaartmaatschappij.
Haar vloot van meer dan 400 vliegtuigen bedient bijna
220 reguliere bestemmingen via haar hubs in Frankfurt,
München of Düsseldorf.
SCANDINAVIAN AIRLINES is de grootste Scandinavische
luchtvaartmaatschappij. De vloot van 140 vliegtuigen
bedient vele bestemmingen over de hele wereld.
SOUTH AFRICAN AIRLINK is een Zuid-Afrikaans bedrijf
gevestigd in Johannesburg, het heeft zijn eerste vlucht
in 1934 ingehuldigd. Het heeft een vloot van meer dan
53 vliegtuigen. Ze is lid van de Star Alliance.
TAP PORTUGAL is het Portugese nationale bedrijf.
De vloot van 41 vliegtuigen bedient 58 reguliere
bestemmingen in Europa, Afrika en Amerika.
THAI AIRWAYS is de Thaise nationale
luchtvaartmaatschappij. De vloot van 93 vliegtuigen
bedient vele bestemmingen over de hele wereld.
TRANSAVIA is een Frans bedrijf, een onafhankelijke
divisie van de Air France / KLM-groep. De vloot bestaat
uit 9 vliegtuigen van het type Boeing.

Dit is geen volledige lijst, wij zullen ook andere vervoermogelijkheden voorstellen. In ieder geval zijn deze maatschappijen goedgekeurd door
de Franse en België luchtautoriteiten. In de meeste gevallen, en onder voorbehoud van wijzigingen, zal de naam van de luchtvaartmaatschappij
u 3 maand voor vertrek meegedeeld worden.

WERELDRIVIEREN

MAATSCHAPPIJEN

PARIJS, BRUSSEL

KERST
EN NIEUWJAAR

VERTREKKEN

PORTO /
LISSABON

BIJLAGEN

BESTEMMING

CATHAY PACIFIC AIRWAYS is een luchtvaartmaatschappij
gevestigd in HONG KONG. Opgericht in 1946,
heeft het meer dan 120 apparaten. Het bedient meer
dan 75 bestemmingen over de hele wereld, voornamelijk
in Azië. Het is lid van Oneworld.

FRANKRIJK

ZUID-EUROPA
AUSTRIAN AIRLINES is de Oostenrijkse nationale
luchtvaartmaatschappij. Opgericht in 1958, bedient de vloot
van 80 vliegtuigen meer dan 130 bestemmingen
over de hele wereld.

NOORD-EUROPA

ASL, voorheen Europe Airpost, is een Franse
luchtvaartmaatschappij die in 2000 werd opgericht.
De vloot omvat 15 Boeing-vliegtuigen.

CENTRAAL-EUROPA

AIR FRANCE is de Franse nationale luchtvaartmaatschappij,
opgericht op 10/07/1933. De belangrijkste activiteiten
zijn het vervoer van passagiers en vracht, evenals het
onderhoud en de service van vliegtuigen. Het bedient
de belangrijkste Franse luchthavens en vele buitenlandse
luchthavens.

THEMA-CRUISES

AEROFLOT werd opgericht op 17/03/1923, het is een van
de oudste luchtvaartmaatschappijen ter wereld en is de
nationale luchtvaartmaatschappij van Rusland.

TRAVEL SERVICE, tevens eigenaar van Smartwings,
is een Tsjechische luchtvaartmaatschappij.
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GOED OM TE WETEN
Vluchturen

Bagagegewicht

We herinneren u er aan dat de vluchturen niet
gegarandeerd kunnen worden en slechts enkele
dagen vóór het vertrek worden bevestigd.
Daarenboven kunnen de vluchten een halte inhouden tijdens de heen- en/of terugreis.
De omvang van het luchtverkeer kan eveneens
vertragingen veroorzaken. Het wordt aanbevolen
geen belangrijke verbintenissen of verplichtingen aan
te gaan op de dag van vertrek of de dag die volgt op
de dag van uw terugkomst.
Hetzelfde geldt in het geval u zelf het voor- en
natransport regelt: wij raden u ten stelligste aan
biljetten te kiezen die achteraf gewijzigd kunnen
worden en een ruime overstaptijd te voorzien,
teneinde onaangename situaties en onnodige
stress te vermijden.
De uren van vertrek en aankomst kunnen heel
vroeg ‘s morgens of heel laat ‘s avonds zijn, en
daarom is het aangeraden om schikkingen te
treffen wat betreft eventuele bijkomende kosten
(hotels, transfers, enz.).
Indien de eerste of laatste dag van uw reis kort
uitvalt omdat we laat aankomen of vroeg vertrekken als gevolg van de reistijden opgelegd door de
carriers, kan daarvoor geen vergoeding gevraagd
worden.

Over het algemeen bedraagt het gewicht aan
bagage dat gratis mee mag 1 koffer van 23 kg op
l i j n v l u c h t e n e n 1 ko f f e r v a n 1 8 kg v o o r
chartervluchten. Deze limiet zal bevestigd worden
bij uw oproeping enkele dagen voor uw vertrek.

Online inchecken
De lijnvluchtmaatschappijen en low cost luchtvaartmaatschappijen bieden u de mogelijkheid om
rechtstreeks op hun website in te checken. Wij
raden u ten stelligste aan om hun site te raadplegen om uw zetel te kiezen en in te checken.

Vertrek vanuit Brussel
Vertrek vanuit Brussel op onze chartervluchten
wordt gegarandeerd voor een minimum van 80
deelnemers. Indien het minimumaantal niet wordt
bereikt, kan een spoorweg- of luchtvaartoplossing
worden voorgesteld

Service aan boord
De service (dranken, maaltijden, ruimbagage, prioritaire registratie, ...) kan bij bepaalde luchtvaartmaatschappijen betalend zijn aan boord.
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Vergemakkelijk uw vertrek

met gepersonaliseerde assistentie
CroisiEurope kan persoonlijke assistentie voor u
organiseren op de dag van uw vertrek, op het station of op de luchthaven, om het traject naar uw
inschepingsplaats te vergemakkelijken. Onze vertegenwoordiger zorgt voor u tot het vertrek van uw
trein of uw vliegtuig. Aarzel niet om contact op te
nemen met onze adviseurs om deze service aan
uw boeking toe te voegen.

VERBINDINGEN
Dankzij uitgebreide nationale en internationale
netwerken heeft u rechtstreeks toegang tot
verschillende van onze opstappunten via de
SNCF-spoorverbinding.
In het bijzonder Bordeaux, Amsterdam,
Antwerpen, Brussel, Straatsburg, Lyon, Martigues,
Avignon, Chalon-sur-Saône of Parijs.
Aarzel niet om onze adviseurs te raadplegen
voor beschikbaarheid en prijzen in uw regio
(de reserveringskosten van CroisiEurope
bedragen 10 € per passagier).
Reserveringen zijn open vanaf 5 maanden
voor de vertrekdatum.

NIEUW

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 3 Informatie ten laste van de reiziger:
3.1 De persoon die het pakketreiscontract afsluit, moet de organisator
en de tussenpersoon alle relevante informatie verstrekken die van
invloed kan zijn op het sluiten van het contract of het goede verloop
van de reis.
3.2 Als de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra
kosten leidt voor de reisorganisator en/of tussenpersoon, dan
kunnen die kosten hem worden aangerekend.
Artikel 4 Het pakketreiscontract:
4.1 Bij het sluiten van het pakketreiscontract, of binnen een redelijke
termijn na het sluiten daarvan, verstrekt de organisator of, waar van
toepassing, een tussenpersoon, aan de reiziger een kopie of
bevestiging van het contract op een duurzame manier, zoals in een
e-mail, een papieren document of een pdf.
De reiziger heeft het recht om een papieren exemplaar te vragen
indien het pakketreiscontract wordt gesloten op een moment dat de
partijen gelijktijdig fysiek aanwezig zijn.
4.2 Het pakketreiscontract of de bevestiging daarvan bevat de
gehele inhoud van de overeenkomst, die alle informatie zoals
bedoeld in artikel 2 alsook de volgende informatie omvat:
1° 
de bijzondere eisen van de reiziger die de organisator heeft
aanvaard;
2° dat de organisator verantwoordelijk is voor de goede uitvoering
van alle reisdiensten die in het contract zijn opgenomen en dat hij
een bijstandsplicht heeft;
3° de naam van de entiteit die verantwoordelijk is voor bescherming
tegen insolventie en de bijbehorende contactgegevens;
4° 
de naam, het adres, telefoonnummer en e-mailadres van de
plaatselijke vertegenwoordiger van de organisator, of van een
andere dienst waarmee de reiziger snel contact met de
organisator kan opnemen om hulp te vragen als de reiziger in
moeilijkheden verkeert of om een klacht in te dienen over nietnaleving;

Artikel 5 De prijs:
5.1 Na het sluiten van het pakketreiscontract kunnen prijzen alleen
worden verhoogd als het contract uitdrukkelijk in deze mogelijkheid
voorziet.
Als dat zo is dan specificeert het pakketreiscontract hoe de prijs
opnieuw wordt berekend.
Prijsstijgingen zijn alleen mogelijk als ze het directe gevolg zijn van
een ontwikkeling in:
1° 
de prijs van personenvervoer als gevolg van de kosten van
brandstof of andere energiebronnen, of
2° het niveau van belastingen of heffingen op reisdiensten die zijn
inbegrepen in het contract, opgelegd door een derde partij die
niet direct deelneemt aan de uitvoering van de pakketreis, inclusief toeristenbelastingen, instap- en uitstapkosten in havens en
luchthavens, of
3° wisselkoersen in verband met de pakketreis.
Indien de mogelijkheid van een verhoging wordt voorzien, heeft de
reiziger recht op een prijsverlaging die overeenkomt met een
vermindering van de hierboven genoemde kosten.
5.2 Indien de prijsverhoging meer bedraagt dan 8% van de totale
prijs, kan de reiziger het contract opzeggen zonder annuleringskosten
te betalen.
5.3 Een verhoging van de prijs is alleen mogelijk als de organisator
dit met een verantwoording en een berekening op een duurzame
manier, zoals een e-mail, een papieren document of een pdf,
communiceert, en dit uiterlijk twintig dagen voor het begin van de
pakketreis.
5.4 Ingeval van een verlaging van de prijs heeft de organisator het
recht om zijn administratiekosten af te trekken van de terugbetaling
aan de reiziger. Op verzoek van de reiziger dient de organisator deze
kosten te bewijzen.
Artikel 6 Betaling van de prijs:
6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, betaalt de reiziger,
als aanbetaling bij het boeken van de pakketreis, een fractie van de
totale prijs van de reis zoals vastgelegd in de speciale
reisvoorwaarden.
6.2 Tenzij anders overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van
de prijs uiterlijk een maand voor vertrek.
6.3 In het geval dat de reiziger, na in gebreke te zijn gesteld, in
gebreke blijft met het betalen van de aanbetaling of de prijs van de
reis die naar behoren wordt gevorderd, hebben de organisator en/of
de tussenpersoon het recht om het contract dat hen aan de reiziger
bindt en dat zij hem in rekening brengen van rechtswege op te
zeggen.
Artikel 7 Overdracht van het pakketreiscontract:
7.1 De reiziger kan het pakketreiscontract overdragen aan een
persoon die voldoet aan alle voorwaarden die van toepassing zijn op
dit contract, op voorwaarde dat:
1° hij de organisator en eventueel de tussenpersoon zo snel mogelijk
en uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de pakketreis op een
duurzame manier op de hoogte stelt, zoals via e-mail, op papier of
in pdf, en
2° hij de extra kosten draagt die deze overdracht met zich brengt.
7.2 De persoon die de pakketreis verkoopt en de persoon die deze
terugneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
prijs en voor eventuele extra kosten die deze overdracht met zich
meebrengt. De organisator informeert de overdrager over de kosten
van de overdracht.
Artikel 8 Andere wijzigingen door de reiziger:
De organisator en/of tussenpersoon kan de reiziger alle kosten in
rekening brengen die het gevolg zijn van andere wijzigingen die
door de reiziger zijn aangevraagd en die door de organisator en/of
de tussenpersoon zijn aanvaard.

Artikel 10 Annulering voor vertrek door de reisorganisator:
10.1 De organisator kan het pakketreiscontract opzeggen:
1° als het aantal personen dat is ingeschreven voor de pakketreis
minder is dan het minimale aantal dat is aangegeven in het
contract en de organisator de beëindiging van het contract aan de
reiziger communiceert binnen de door het contract vastgestelde
termijn, doch uiterlijk:
a) twintig dagen voor het begin van de pakketreis voor reizen van
meer dan zes dagen;
b) zeven dagen voor het begin van de pakketreis voor reizen van
twee tot zes dagen;
c) 48 uur voor aanvang van de pakketreis voor reizen van niet meer
dan twee dagen,
of
2°Indien hij door uitzonderlijke en onvermijdbare omstandigheden
niet in staat is om het contract uit te voeren en de reiziger voor het
begin van de pakketreis op de hoogte brengt van de annulering
van het contract.
10.2 In deze gevallen betaalt de organisator de reiziger terug voor de
betalingen die zijn gedaan voor de pakketreis, zonder dat hij een
aanvullende vergoeding hoeft te betalen.
Artikel 11 Opzegging door de reiziger:
11.1 De reiziger kan het pakketreiscontract op elk moment voor de
pakketreis aanvangt, opzeggen. Als de reiziger annuleert, dan kan
hem worden gevraagd om de organisator annuleringskosten te
betalen.
Het pakketreiscontract kan standaard annuleringskosten bedingen,
berekend op basis van de datum dat het contract voorafgaand aan
de start van de pakketreis wordt opgezegd, en de kostenbesparingen
en verwachte inkomsten uit het aanbieden van de betreffende
reisdiensten.
Bij afwezigheid van standaard annuleringskosten, is het bedrag van
de annuleringskosten de prijs van de pakketreis verminderd met de
kostenbesparingen en inkomsten die worden gerealiseerd met het
aanbieden van reisdiensten.
11.2 De reiziger heeft het recht om het pakketreiscontract op te
zeggen zonder annuleringskosten te betalen als er zich uitzonderlijke
en onvermijdelijke omstandigheden voordoen op de bestemming
die van grote invloed zijn op de uitvoering van de pakketreis of op
het vervoer van de passagiers naar de plaats van bestemming. Als
het pakketreiscontract op grond van dit artikel wordt opgezegd, dan
heeft de reiziger recht op volledige restitutie van de reissom, maar
niet op een aanvullende schadevergoeding.
11.3 De organisator vergoedt alle betalingen die door of op rekening
van de reiziger zijn gedaan binnen veertien dagen, zo nodig
verminderd met de annuleringskosten.

ZUID-EUROPA
FRANKRIJK
NOORD-EUROPA

4.3 Ruimschoots voor het begin van de pakketreis geeft de
organisator de reiziger:
1° de betalingsbewijzen,
2° de benodigde vouchers en tickets,
3° 
informatie over de geschatte tijd van vertrek en, indien van
toepassing, de laatste inchecktijd, de geplande tijden voor
tussenstops, verbindingen en aankomst.

Artikel 9 Contractwijzigingen voor vertrek door de organisator:
9.1 De organisator mag de clausules van het pakketreiscontract niet
eenzijdig wijzigen voor de pakketreis aanvangt, met uitzondering
van de prijs en tenzij:
1° de organisator dit recht in het contract heeft voorzien, en
2° het gaat om een kleine wijziging, en
3° de organisator de reiziger op een duurzame manier op de hoogte
brengt, zoals met een e-mail, een papieren document of een pdf.
9.2 Als de organisator voorafgaand aan het begin van de pakketreis
een of meer van de belangrijkste eigenschappen van de reisdiensten
ingrijpend moet wijzigen, of als hij niet aan de specifieke eisen van
de reiziger kan voldoen die al zijn bevestigd, of als hij voorstelt om
de pakketprijs met meer dan 8% te verhogen, dan informeert hij de
reiziger:
1° over de voorgestelde wijzigingen en hun effect op de prijs van het
pakket;
2° over het feit dat de reiziger de overeenkomst kan beëindigen
zonder een annuleringsvergoeding te betalen, tenzij hij de
voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3° over de termijn waarbinnen de reiziger zijn beslissing aan de
organisator moet meedelen;
4° het feit dat, indien de reiziger de voorgestelde wijziging binnen de
voorgeschreven termijn niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, het
contract automatisch wordt beëindigd, en
5° Indien van toepassing, het voorgestelde alternatief en de prijs
ervan.
9.3 Waar wijzigingen in het pakketreiscontract of alternatieve
pakketreizen resulteren in een afname van de kwaliteit van de
pakketreis of de kosten ervan, heeft de reiziger recht op een gepaste
korting.
9.4 Indien het pakketreiscontract wordt beëindigd conform artikel
9.2 en de reiziger geen ander pakket accepteert, dan vergoedt de
organisator alle betalingen uiterlijk veertien dagen na de opzegging
van het contract.

CENTRAAL-EUROPA

Artikel 2 Informatie van de reisorganisator en de tussenpersoon
voorafgaand aan het sluiten van het pakketreiscontract:
2.1 Zowel de reisorganisator als de tussenpersoon moeten de
reiziger, voordat hij gebonden is door een pakketreiscontract, op de
hoogte stellen van de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie
en de hieronder vermelde informatie als deze van toepassing zijn op
het reispakket:
1° de belangrijkste kenmerken van de reisservices:
a) de bestemming(en), reisroute en verblijfsperioden, inclusief data
en aantal overnachtingen;
b) de middelen, eigenschappen en categorieën van het vervoer, de
plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugreis, de duur
en plaats van tussenstops en verbindingen; indien de exacte tijd
nog niet is bepaald, wordt de reiziger op de hoogte gesteld van
het geschatte tijdstip van vertrek en terugreis;
c) de situatie, de belangrijkste eigenschappen en de categorie van
de accommodatie volgens de regels in het land van bestemming;
d) maaltijden die worden verstrekt;
e) de bezoeken, excursies of andere diensten die zijn inbegrepen in
de totaalprijs die is overeengekomen voor de pakketreis;
f) wanneer niet bekend is of de reisdiensten worden verstrekt aan
een reiziger die bij een groep hoort;
g) de taal waarin andere toeristische diensten worden aangeboden;
h) 
of de reis over het algemeen geschikt is voor mensen met
beperkte mobiliteit.
2° 
de totale prijs van de pakketreis en, waar van toepassing,
eventuele bijkomende kosten die de reiziger nog moet betalen;
3° de betaalmethoden;
4° het minimale aantal personen dat vereist is voor het uitvoeren van
de pakketreis en de uiterste datum voor een eventuele annulering
van het contract mocht dit aantal niet worden bereikt;
5° algemene informatie over de voorwaarden die van toepassing zijn
op paspoorten en visa, inclusief de geschatte duur van het
verkrijgen van visa en informatie over gezondheidsformaliteiten;
6° de verklaring dat de reiziger het contract kan beëindigen door
annuleringskosten te betalen;
7° informatie over annulerings- en bijstandsverzekeringen.
2.2 De handelaar zorgt ervoor dat het juiste formulier met standaard
informatie aan de reiziger wordt verstrekt.
2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt,
vormt een integraal onderdeel van het pakketreiscontract. Deze kan
niet worden gewijzigd, behalve in onderlinge overeenstemming
tussen de contractpartijen.

5° de verplichting van de passagier om elke niet-naleving die hij / zij
tijdens de rit constateert mee te delen;
6° informatie die het mogelijk maakt rechtstreeks contact op te
nemen met een niet-begeleide minderjarige of de persoon die
verantwoordelijk is voor de minderjarige op de plaats van verblijf;
7° informatie over de interne procedures voor de behandeling van
klachten;
8° 
informatie over de Geschillencommissie Reizen en over het
EU-platform voor online geschillenbeslechting;
9° informatie over het recht van de reiziger om zijn contract over te
dragen aan een andere reiziger.

THEMA-CRUISES

Artikel 1 Toepassingsgebied: Deze algemene voorwaarden zijn
van toepassing op pakketreiscontracten die worden geboekt vanaf 1
juli 2018, zoals bepaald door de wet van 21 november 2017 op de
verkoop van pakketreizen en aan reizen gerelateerde diensten.

WERELDRIVIEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR PASSAGIERSREIZEN

KERST
EN NIEUWJAAR

Overeenkomstig de Franse wet “Informatique et Libertés” kunt u uw recht op
toegang tot uw gegevens uitoefenen en deze laten corrigeren door contact
op te nemen met een van onze agentschappen. Wanneer uw verzoek niet
goed wordt ontvangen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor
gegevensbescherming (DPO): contact@bk2a-avocats.fr

BIJLAGEN

Het bedrijf ALSACE CROISIERES CROISIEUROPE SAS respecteert de privacy
van zijn gebruikers en klanten. Het ziet erop toe dat alle informatie die het
ontvangt, als vertrouwelijk wordt verwerkt, in het bijzonder
persoonsgegevens waarmee zijn klanten kunnen worden geïdentificeerd.

ZEE CRUISES

INDIVIDUELE BROCHURE 2021 - BELGIË
Wanneer een klant zich inschrijft op een van de cruises in deze brochure,
gaat hij akkoord met de onderstaande algemene en bijzondere
verkoopsvoorwaarden. Wanneer hij het reiscontract dat is opgemaakt door
de verkoper bij wie hij de reis koopt, dateert en ondertekent, met de
vermelding dat hij de voorwaarden aanvaardt, erkent de klant uitdrukkelijk
kennis genomen te hebben van de informatie met betrekking tot de reis die
hij gekozen heeft aan de hand van onze brochures, die verkrijgbaar zijn in
de reisagentschappen of bij onze diensten. Voor alle bijzonderheden over
de reis wordt verwezen naar de informatie in die brochures. Deze brochure
stelt een selectie van cruises voor; ons aanbod is niet beperkt tot de
geselecteerde cruises. De cruises of de diensten die niet in die brochures
staan, zijn aan dezelfde voorwaarden onderworpen.
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Artikel 12 Niet-naleving tijdens de reis:
12.1 De reiziger informeert de organisator onverwijld over elke nietnaleving die wordt geconstateerd tijdens de uitvoering van een
reisdienst die onderdeel is van het pakketreiscontract.
12.2 Als een van de reisdiensten niet wordt uitgevoerd in
overeenstemming met het pakketreiscontract, dan moet de
organisator de niet-naleving verhelpen, tenzij:
1° dit onmogelijk is, of
2° dit onevenredige kosten met zich mee brengt, gezien de omvang
van de niet-naleving en de waarde van de betrokken reisdiensten.
Als de organisator de niet-naleving niet verhelpt, dan heeft de reiziger
recht op een korting of compensatie in overeenstemming met
artikel 15.
12.3 Indien de organisator de niet-naleving niet binnen een door de
reiziger gestelde redelijke termijn verhelpt, dan kan deze laatste de
niet-naleving zelf verhelpen en terugbetaling van de noodzakelijke
onkosten eisen. De reiziger hoeft geen termijn te specificeren als de
organisator weigert de niet-naleving te verhelpen of als een
onmiddellijke oplossing vereist is.
12.4 Wanneer een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet volgens plan
kan worden geleverd, dan biedt de organisator, zonder extra kosten
voor de reiziger, andere diensten aan, indien mogelijk van gelijke of
superieure kwaliteit.
Waar de andere aangeboden diensten aanleiding geven tot een
pakketreis van mindere kwaliteit, verleent de organisator de reiziger
een passende korting.
De reiziger mag andere aangeboden diensten alleen weigeren als deze
niet vergelijkbaar zijn met hetgeen is bepaald in het pakketreiscontract
of als de toegekende prijsvermindering niet passend is.
12.5 Indien een niet-naleving de uitvoering van de pakketreis aanzienlijk
verstoort en de organisator deze niet binnen een door de reiziger
gestelde redelijke tijd verhelpt, dan kan deze het pakketreiscontract
opzeggen zonder te betalen en, waar van toepassing, een verzoek
indienen voor een prijsverlaging en/of compensatie.
Als het pakket het vervoer van passagiers omvat, dan zorgt de
organisator ook voor de terugkeer van de reiziger.
Als het onmogelijk blijkt om andere diensten aan te bieden of als de
reiziger de aangeboden andere diensten weigert, dan heeft de reiziger
zo nodig recht op een korting en/of compensatie, ook zonder
annulering van het pakketreiscontract.
12.6 Als het wegens uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden
onmogelijk is om de terugkeer van de reiziger te garanderen zoals
bepaald in het pakketreiscontract, dan draagt de organisator de kosten
van de accommodatie die de reiziger nodig heeft voor een maximum
van drie nachten.
12.7 De beperking van kosten zoals bedoeld in 12.6, is niet van
toepassing op personen met beperkte mobiliteit, begeleidende
personen, zwangere vrouwen, niet-begeleide minderjarigen of
personen die specifieke medische hulp nodig hebben, op voorwaarde
dat de organisator minstens 48 uur voor aanvang van de pakketreis op
de hoogte is gesteld van hun speciale behoeften.
12.8 De organisator kan zich niet op uitzonderlijke en onvermijdelijke
omstandigheden beroepen om zijn aansprakelijkheid te beperken, als
de betrokken aanbieders van vervoersdiensten zich op grond van de
toepasselijke wetgeving van de Europese Unie niet op dergelijke
omstandigheden kunnen beroepen.
12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten met betrekking
tot de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten aan de
tussenpersoon bij wie hij de pakketreis heeft geboekt. De

tussenpersoon geeft deze berichten, verzoeken of klachten dan
zonder onnodige vertraging door aan de organisator.
Artikel 13 Verantwoordelijkheid van de reiziger:
De reiziger is verantwoordelijk voor eventuele schade die de
reisorganisator en/of de tussenpersoon, hun beambten en/of
vertegenwoordigers lijden door zijn schuld of naar aanleiding van de
niet-nakoming van zijn contractuele verplichtingen.
Artikel 14 Aansprakelijkheid van de organisator of de handelaar:
14.1 De organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
reisdiensten die zijn inbegrepen in het pakketreiscontract, ongeacht of
deze diensten door hem of door andere reisaanbieders worden
uitgevoerd.
14.2 Wanneer de organisator buiten de Europese Economische Ruimte
is gevestigd, is de in een lidstaat gevestigde tussenpersoon
onderworpen aan de verplichtingen die aan de organisatoren zijn
opgelegd, tenzij hij bewijst dat de organisator voldoet aan de
voorwaarden van de wet van 21 november 2017.
Artikel 15 Prijsvermindering en compensatie:
15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsverlaging voor elke
periode van niet-naleving van de geleverde diensten, tenzij de
organisator kan aantonen dat de niet-naleving te wijten is aan de
reiziger.
15.2 De reiziger heeft recht op een passende schadevergoeding van de
organisator voor eventuele schade die geleden is als gevolg van het
niet naleven van de verleende diensten. Compensatie dient zonder
onnodige vertraging te worden verstrekt.
15.3 De reiziger heeft geen recht op enige schadevergoeding als de
organisator bewijst dat de niet-naleving te wijten is:
1° aan de reiziger;
2°aan een derde partij die reisdiensten aanbiedt die zijn inbegrepen in
het pakketreiscontract en wiens niet-naleving van een onvoorzienbaar of onvermijdbaar karakter is, of
3° u
 itzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden.
Artikel 16 Verplichting tot bijstand:
16.1 De organisator biedt de reiziger in moeilijkheden zonder onnodige
vertraging passende bijstand, in het bijzonder:
1° het verstrekken van nuttige informatie over gezondheidsdiensten,
plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
2° 
de reiziger helpen op afstand te communiceren en andere
reisservices te vinden.
16.2 De organisator heeft het recht om deze hulp in rekening te
brengen als dit probleem opzettelijk wordt veroorzaakt door de
reiziger of het gevolg is van diens nalatigheid. De factuurprijs zal de
werkelijke kosten die de organisator maakt in geen geval overschrijden.
Artikel 17 Klachtenprocedure:
17.1 Als de reiziger voor vertrek een klacht heeft, moet hij deze zo
spoedig en adequaat mogelijk aan de organisator of de tussenpersoon
voorleggen.
17.2 De klachten die tijdens de uitvoering van het pakketreiscontract
optreden, moeten zo spoedig mogelijk ter plaatse ingediend worden,
op een geschikte wijze die als bewijs kan dienen, om een oplossing te
kunnen zoeken.
17.3 Klachten die ter plaatse niet op bevredigende wijze zijn opgelost of
die niet ter plaatse kunnen worden afgehandeld, moeten onmiddellijk
na voltooiing van de reis bij de organisator of tussenpersoon worden
gemeld op een manier die als bewijs kan worden gebruikt.

Artikel 18 Verzoeningsprocedure:
18.1 In geval van betwisting moeten de partijen eerst proberen een
minnelijke schikking te treffen.
18.2 Als deze poging tot minnelijke schikking niet lukt, kan elke partij
zich tot het secretariaat van de vzw Geschillencommissie Reizen
richten om een verzoeningsprocedure te starten. Alle partijen moeten
instemmen.
18.3 Het secretariaat zal de partijen een reglement en een
“overeenkomst tot verzoening” verstrekken.
18.4 Overeenkomstig de procedure beschreven in het reglement, zal
een onpartijdige verzoener contact opnemen met de partijen om een
eerlijke bemiddeling tussen hen te bewerkstelligen.
18.5 De overeenstemming die uiteindelijk wordt bereikt, wordt
vastgelegd in een voor de partijen bindende overeenkomst.
Artikel 19 Arbitrage of gerechtelijke procedure:
19.1 Als er geen verzoeningsprocedure is ingezet of als de
verzoeningsprocedure is mislukt, dan kan de klagende partij een
arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen of een
gerechtelijke procedure starten.
19.2 De reiziger, ongeacht of hij eiser of gedaagde is, is nooit verplicht
de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden.
19.3 De gedaagde organisator of tussenpersoon mag een
arbitrageprocedure enkel weigeren als de gevorderde bedragen meer
dan 1250 € bedragen. Hij heeft hiervoor een periode van 10
kalenderdagen vanaf de ontvangst van de aangetekende brief of
e-mail met ontvangstbevestiging, dat aangeeft dat een dossier met
een bedrag van 1251 € of meer bij de Geschillencommissie Reizen is
geopend.
19.4 Deze arbitrageprocedure is onderworpen aan geschillenbeslechting
en kan worden gestart na het indienen van een klacht bij de
onderneming zelf, zodra blijkt dat er geen minnelijke oplossing kan
worden gevonden of zodra er 4 maanden verstreken zijn sinds het
(gepland) einde van de reis (of van de dienst die de oorzaak is van het
geschil). De geschillen betreffende lichamelijk letsel kunnen enkel door
de rechtbank geregeld worden.
19.5 De arbitragecommissie is paritair samengesteld en doet een
bindende en definitieve uitspraak in overeenstemming met de
geschillenbeslechting. Er is geen hoger beroep mogelijk.
Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
- Telefoon: 02/277 62 15 (9u tot 12u)
- Fax: 02/277 91 00
- City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
- E-mail: litiges-voyages@clv-gr.be
Garantiefonds Reizen:
En geval van financiële insolventie van de reisorganisator en/of de
tussenpersoon bij wie u een reiscontract afgesloten hebt, kunt u een
beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Hiervoor neemt u ofwel
contact op met uw tussenpersoon rechtstreeks direct met het
Garantiefonds Reizen. U kunt ze bereiken op het volgende adres:
Metrologielaan 8, 1130 Brussel
Tel : 02/240 68 00 – Fax: 02/240 68 08 – E-mail: info@gfg.be
Vraag de algemene garantievoorwaarden aan uw reisorganisator of
tussenpersoon. U vindt hierin de voorwaarden waaronder u, in geval
van financiële insolventie, kunt vragen om terugbetaling van de
betaalde bedragen, of om verlenging van de reis of terugkeer als de
reis al is begonnen.
De verkoopvoorwaarden zijn vastgesteld in overeenstemming met de
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen.

SPECIALE VERKOOPVOORWAARDEN
GELDIGHEID: Brochure geldig voor vertrekdata van 30/11/2020
tot 31/12/2021.
PRIJS: Onze prijzen in euro vermeld gelden per persoon op basis
van een tweepersoonskajuit. Ze zijn vastgesteld op basis van de
economische voorwaarden op 2 januari 2019 en worden berekend
op basis van een forfaitair bedrag, inclusief een reeks diensten zoals
beschreven in de programma’s, en gereserveerd door de klant. De
prijzen zijn exclusief alle diensten die de klant aan boord reserveert
en betaald en exclusief andere onkosten en eventuele uitgaven als
gevolg van een toevallige gebeurtenis (staking, oproer, revolutie,
atmosferische omstandigheden, waterstand, ...).
Ze zijn afhankelijk van de verschillende factoren die bij de berekening
betrokken zijn, zoals transportkosten, in- en ontschepingskosten,
havenkosten, brandstofkosten, heffingen en verschillende
belastingen, en kunnen worden herzien.
In overeenstemming met artikel 5, §3 van de wet van 21 november
2017 op de verkoop van pakketreizen en aan reizen gerelateerde
diensten, omvatten de prijzen alle belastingen, kosten, vergoedingen
en andere aanvullende kosten.
Als gevolg daarvan behouden wij ons, in overeenstemming met de
algemene voorwaarden die zijn vastgelegd in de wet van 21
november 2017, het recht voor om de prijzen die in deze brochure
worden vermeld te herzien indien er veranderingen optreden:
• In de luchthaventaksen, passagiersheffingen en toeristenbelastingen, waarvan de op 16 december 2019 gekende tarieven terug te
vinden zijn in de betreffende programma’s.
•
In de kosten van de brandstoffen (Brent Crude referentie op
16/12/2019: 65 USD beschikbaar op de site https://www.lecho.be/
les-marches/bourses/west-texas-interm.61010345.html).
CroisiEurope garandeert deze tarieven van 2021 voor zover de prijs
van een vat olie maximaal 75 USD bedraagt, en zal geen
prijsherziening toepassen voor schommelingen tussen 65 USD en
75 USD, maar behoudt zich het recht een prijsherziening toe te
passen in geval van overschrijding.
Voor vliegtuigreizen zal de prijs herzien worden naargelang de
schommelingen die samenhangen met de brandstofprijzen en door
de vliegmaatschappijen in kwestie worden toegepast.
• Veranderingen in wisselkoersen en met name voor programma’s
in Vietnam / Cambodja, Myanmar, Chili en Safari-Cruises in zuidelijk
Afrika (Namibië, Botswana, Zuid-Afrika en Zimbabwe) - (Dollar referentieprijzen op 16/12/2019: 1 € = 1.11 $); voor het Safari-Cruiseprogramma in zuidelijk Afrika (Zuid-Afrika, Botswana, Namibië en
Zimbabwe) - (Rands - referentieprijs op 16/12/2019: 1 € = 16,02 ZAR);
voor het China-programma (Yuan - referentieprijs op 16/12/2019: 1 €
= 7,80 CNY); tot slot voor het India-programma (Indiase Roepie referentieprijs op 16/12/2019: 1 € = 79,23 INR).
Het aandeel van de wisselkoersen voor deze reizen varieert tussen
35% en 70% van het bedrag van de reis, afhankelijk van de
bestemming.
• Diverse heffingen zoals btw, belastingen ...
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Prijzen, inclusief alle belastingen, moeten worden bevestigd door de
verkoper van de reisagent op het moment van boeken. In geval van
wijzigingen, zal de herinnering min of meer en niet dwingend gelden
op de datum van de betaling van de diensten maar met de datum
van gebruik en enkel die zal gelden.
In elk geval kan geen enkele wijziging van de prijs plaatsvinden vanaf
20 dagen voor het vertrek.
Visakosten en optionele excursietarieven kunnen te allen tijde en
zonder kennisgeving door de bevoegde autoriteiten worden
gewijzigd en zullen in dat geval in hun geheel aan de klanten worden
doorberekend.
Alle diensten die aan boord van schepen worden gefactureerd,
moeten aan boord worden geïncasseerd voor de klanten van boord
gaan.
Voor cruises waar fooien bij inbegrepen zitten bevatten onze prijzen,
om het verblijf van de reiziger te vergemakkelijken, fooien die volledig
worden betaald aan lokale aanbieders in het land van bestemming,
door ons bepaald op basis van lokale gewoonten en gebruiken.
Elke factuur die niet op de vervaldag is betaald, draagt automatisch
en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 8 % per maand.
De factuur wordt ook verhoogd met 1,5 maal het bedrag van het
pakket.
CroisiEurope behoudt zich het recht voor om, in geval van nietbetaling van facturen binnen de gestelde termijnen, het reiscontract
te beëindigen, onverminderd het recht van CroisiEurope om een
schadevergoeding te vorderen tegen het conventionele tarief van
8 % per maand.
REIS - DUUR - ACCOMMODATIE: De aangegeven tijdsduur komt
niet overeen met het aantal dagen dat wordt doorgebracht op de
bestemming, maar met de totale duur van de reis, inclusief vervoer,
dat wil zeggen een bepaald aantal nachten, en komt niet noodzakelijk
overeen met een vast aantal hele dagen. Als de dienstroosters van
de verschillende vervoersmiddelen ervoor zorgen dat de eerste en
de laatste dag worden verkort door een late aankomst of een
vroegtijdig vertrek, dan kan er geen restitutie plaatsvinden. De duur
van de reis wordt berekend vanaf de dag van de oproep tot de dag
van terugkeer.
Maaltijden op de eerste en laatste dag zijn niet inbegrepen, tenzij
aangegeven op het programma, en behoren tot de
verantwoordelijkheid van de reiziger. De diensten van de laatste dag
stoppen na het ontbijt. Sommige maaltijden kunnen door de
luchtvaartmaatschappij worden verstrekt. De categorieën van
classificatie van hotels en schepen (met uitzondering van de vloot
van CroisiEurope), worden bepaald door de lokale autoriteiten van
het land en deze specifieke criteria voldoen niet noodzakelijk aan
de Franse normen. Elke claim in verband met de classificatiecriteria
zal niet worden vergoed.
BETALING VAN DE REIS - BOEKINGEN EN VOORSCHRIFTEN:
Boeken kan op elk moment bij elk reisbureau en voor zolang er
plaatsen beschikbaar zijn. Programma’s en contractuele prijzen staan

vermeld op onze verkoopcontracten, waarvan een kopie door de
verkoopagent moeten worden teruggenomen nadat de reiziger
deze ter aanvaarding heeft ondertekend.
De voorafgaande informatie staat in onze brochure, aangevuld met
eventuele wijzigingen en correcties die zijn medegedeeld op het
moment van de boeking bij CroisiEurope. De klant erkent uitdrukkelijk
dat hij al deze elementen heeft gelezen.
In geval van niet-naleving van de bovengenoemde termijnen,
behoudt CroisiEurope zich het recht voor om plaatsen terug te
nemen indien de klant de door de onderneming verwachte
bedragen niet binnen acht dagen nadat CroisiEurope de formele
ingebrekestelling heeft verstuurd, heeft betaald.
Late betalingen geven aanleiding tot een dagelijkse boete gelijk aan
1,5 keer de wettelijke rentevoet. Bovendien wordt geen korting
verleend voor vooruitbetalingen.
Reisdocumenten en transportbonnen worden uitgegeven na
betaling van de volledige prijs.
Voor productie CroisiEurope: U wordt als geboekt beschouwd zodra
u een aanbetaling van 30 % van de prijs van de reis hebt betaald bij
het reserveren. Het reserveringscontract moet binnen acht dagen
na verzending naar ons worden teruggestuurd, nadat u het op de
juiste manier hebt ondertekend. De reis kan niet worden
gegarandeerd als de totale betaling van het bedrag ons niet binnen
dertig dagen voor de datum van vertrek heeft bereikt. Niet-betaling
van het saldo op de vastgestelde datums vormt een schending die
het voorwerp is van een clausule die voorziet in onmiddellijke
ontbinding van het contract. Voor boekingen die binnen dertig
dagen voor de datum van vertrek worden gemaakt, moet het totale
bedrag worden betaald bij het boeken.
Voor de productie Wereldrivieren buiten Europa: U wordt als
geboekt beschouwd zodra u een aanbetaling van 30 % van de prijs
van de reis hebt betaald bij het reserveren. Het reserveringscontract
moet binnen acht dagen na verzending naar ons worden
teruggestuurd, nadat u het op de juiste manier hebt ondertekend.
Het resterende bedrag dient 45 dagen voor de datum van vertrek
te worden betaald. De reis kan niet worden gegarandeerd als de
totale betaling van het bedrag ons niet binnen 45 dagen voor de
datum van vertrek heeft bereikt. De niet-betaling van het saldo op
de vastgestelde datums vormt een schending die het voorwerp is
van een clausule die voorziet in onmiddellijke ontbinding van het
contract. Voor boekingen die binnen 45 dagen voor de datum van
vertrek worden gemaakt, moet het totale bedrag worden betaald
bij het boeken.
Contante betalingen en elektronische betalingen zijn wettelijk
beperkt tot 1 000 €. Boven dit bedrag moet u een ander betaalmiddel
gebruiken (bijvoorbeeld een overschrijving of creditcard). Deze
beperking is van toepassing op bedrijven en particulieren van wie
de fiscale woonplaats in België is gevestigd.

Annuleringskosten voor zeecruises van de productie
CroisiEurope:
• Meer dan 90 dagen voor de vertrekdag: Facturatie van 300 €
excl. btw dossierkosten per persoon
• Tussen 90 en 60 dagen: 40% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 59 en 30 dagen: 60% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 29 en 9 dagen: 75% van het totale forfaitbedrag
•
Van 8 dagen tot de dag van vertrek: 100% van het totale
forfaitbedrag
Niettegenstaande de hierboven genoemde annulerings
voorwaarden, zijn de annuleringskosten voor rivier- en zeecruises van de “Nieuwjaar” productie CroisiEurope als volgt:
• Meer dan 90 dagen voor de vertrekdag: Facturatie van 300 €
excl. btw dossierkosten per persoon
• Tussen 90 en 60 dagen: 40% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 59 en 30 dagen: 60% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 29 en 20 dagen: 75% van het totale forfaitbedrag
• Van 19 dagen tot de dag van vertrek: 100% van het totale
forfaitbedrag
Kosten voor de annulering van de cruises van de productie
Gezichten en Rivieren van de Wereld:
• Meer dan 90 dagen voor het vertrek: Facturatie van 300 € excl.
btw dossierkosten per persoon
• Tussen 90 en 61 dagen: 35% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 60 en 31 dagen: 50% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 30 en 20 dagen: 70% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 19 en 9 dagen: 80% van het totale forfaitbedrag
•
Van 8 dagen tot de dag van vertrek: 100% van het totale
forfaitbedrag
BELANGRIJK: Elke pakketreis die een vlucht omvat is onderworpen aan de algemene en bijzondere annuleringsvoorwaarden van
de betreffende luchtvaartmaatschappijen. In het geval een of meer

NIEUW
ZEE CRUISES
ZUID-EUROPA
FRANKRIJK
NOORD-EUROPA
CENTRAAL-EUROPA
THEMA-CRUISES
WERELDRIVIEREN

Voor de riviercruises van de productie CroisiEurope
themaweekend en Kerstmarkt: de annuleringskosten
gefactureerd aan meer dan 90 dagen voor het vertrek bedragen
50 € excl. btw. De overige barema hierboven blijft onveranderd
voor deze cruises.

TERUGBETALINGEN/KORTINGEN: Als de klant niet opdaagt op
de tijdstippen en plaatsen die worden vermeld in de reisoproep
die hem wordt toegestuurd, kan hem geen terugbetaling worden
verleend. Hetzelfde geldt als hij de politie- of gezondheidsdocumenten die voor zijn reis vereist zijn niet kan voorleggen (paspoorten, visum, identiteitskaart, vaccinatiebewijs ...). CroisiEurope
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een vertraging in de
heenreis per vliegtuig, per spoor of over de weg waardoor de
passagier zich niet kan aanmelden bij vertrek, om welke reden
dan ook, zelfs als de vertraging wordt veroorzaakt door overmacht,
heerkracht of handelingen van derden.
Een onderbreking van de reis kan geen aanleiding geven tot een
terugbetaling of enige vorm van vergoeding, tenzij de klant een
annulatieverzekering heeft ondertekend die deze optie voorziet
in haar algemene voorwaarden. In dat geval gebeurt de
terugbetaling rechtstreeks door de verzekeringsmaatschappij.
Het feit dat de klant afziet van een dienst die in de reisprestaties
is inbegrepen geeft geen recht op een terugbetaling. Klachten
over eventuele prijsverschillen kunnen niet in aanmerking
genomen worden. De ondertekening van het boekingscontract
en de vereffening van de factuur van de klant impliceren dat hij
akkoord gaat met de tarieven en reisvoorwaarden.
CroisiEurope kan achteraf geen rekening houden met kortingen
of promoties die worden aangeboden nadat de reis bevestigd is.
De kortingen zijn van toepassing op de basisprijs exclusief
luchthaventaksen, toeslagen, dossierkosten, visumkosten en
verzekeringen.
De verschillende kortingen zijn niet cumuleerbaar en kunnen na
boeking niet meer worden toegekend. Op promoties is er geen
enkele korting van toepassing.
KINDERKORTINGEN: Voor kinderen jonger dan 2 jaar, zijn de
maaltijd- en verblijfkosten ter plaatse te betalen ; voor kinderen
van 2 tot minder dan 10 jaar: 20% korting op de prijs van de cruise,
uitgezonderd vluchten, taksen, supplementen en dossierkosten.
Deze kortingen zijn niet van toepassing op cruises van Gezichten
en Rivieren van de Wereld, met uitzondering van de Wolga Cruise:
30% korting op de cruiseprijzen voor driedubbele of vierdubbele
kajuit, exclusief vluchten en taksen, toeslagen, het visum en
dossierskosten. Voor zuidelijk Afrika: 15% korting op de prijs van
de cruise voor één kind van 7 tot 14 jaar (voorwaarden in de
handleiding van de cruise) die de kamer/hut/bungalow deelt met
één of twee volwassenen (exclusief vluchten, belastingen,
supplementen, visum ...). Voor alle andere bestemmingen van de
productie Gezichten en Rivieren van de Wereld worden kinderen
jonger dan 7 jaar om veiligheidsredenen niet geaccepteerd.
KORTING OP DRIEDUBBELE KAJUIT: De derde reiziger uit
dezelfde familie in een cabine voor drie personen ontvangt 30%
korting op de prijs van de cruise, exclusief belastingen, vluchten,
supplementen en dossierkosten. Deze kortingen zijn niet van
toepassing op productie Wereldrivieren buiten Europa, behalve
op de Wolgacruises, waarvoor een korting van 25% op het
cruisetarief wordt toegekend aan de derde passagier in een
driedubbele kajuit, en aan de derde en vierde passagier in een
vierdubbele kajuit, exclusief vluchten, belastingen, supplementen,
visum- en dossierkosten.
KORTING VOOR HUWELIJKSVERJAARDAG: Op de CroisiEurope
riviercruises van 3 tot 13 dagen, geniet mevrouw een korting op
haar cruise per schijf van 10 jaar huwelijk. Bijv.: 10, 20, 30… jaar
getrouwd = 10, 20, 30 ... % korting. Alleen geldig op
huwelijksverjaardagen in november en december 2020 en in
2021 en op vertoon van het huwelijksattest of het familieboekje.
Deze korting geldt uitsluitend op de prijs van de cruise, exclusief
supplementen en verplaatsingskosten, is niet retroactief, niet
terugbetaalbaar en kan niet met andere aanbiedingen
gecumuleerd worden. Deze kortingen zijn niet van toepassing
op cruises van de productie CroisiEurope en Gezichten en
Rivieren van de Wereld.
AANBIEDINGEN CROISIFAMILIE: Deze aanbiedingen gelden op
welbepaalde cruises die in deze brochure aangeduid staan met
het logo CroisiFamilie, voor afreisdata in juli en augustus. Het
aanbod van een gratis cruise (exclusief vlucht, supplementen,
belastingen) geldt voor maximaal twee kinderen (tot en met 16
jaar) voor één betalende volwassene. De overige kinderen tot en
met 16 jaar betalen 30% van de prijs van de cruise (exclusief vlucht,
supplementen, belastingen). Dit aanbod is alleen geldig op
riviercruises van de productie CroisiEurope en niet op
riviercruises door Italië, zeecruises van de productie
CroisiEurope of verblijven en cruises van de productie Gezichten
en Rivieren van de Wereld.
Voor de zeecruises van de productie CroisiEurope en de
riviercruises van CroisiEurope door Italië genieten kinderen tot en
met 16 jaar 30% korting op de prijs van de cruise (exclusief vlucht,
supplementen, belastingen). Deze vermindering geldt voor
maximaal twee kinderen voor één betalende volwassene.
Voor alleenstaande ouders die reizen met 2 kinderen kunnen enkel
een individuele kajuit aanvragen als onderdeel van de
CroisiFamilie-aanbiedingen voor de rivier- en zeecruises van
CroisiEurope.
Voor cruises waarvoor een aanbieding van CroisiFamilie geldt, zijn
het aantal plaatsen beperkt volgens een vooraf bepaald quotum.
Als een cruise waarvoor een aanbieding van CroisiFamilie geldt
niet beschikbaar is, zal het management alles in het werk stellen
om andere datums op andere cruises met hetzelfde aanbod aan
te bieden, zonder enige resultaatsverbintenis.
De CroisiFamilie-aanbiedingen zijn niet cumuleerbaar en kunnen
na de inschrijving niet meer worden toegekend.
EENPERSOONSKAJUIT: Het aantal eenpersoonskajuiten zijn voor
de rivier- en zeecruises van de productie CroisiEurope beperkt tot
10% van de totale bezetting. Per schip worden er nooit meer dan
12 eenpersoonskajuiten toegestaan, behalve voor de verblijven en
cruises van de productie Wereldrivieren buiten Europa.
FORMALITEITEN: De deelnemers moeten voldoen aan alle
politie- en douaneformaliteiten die van toepassing zijn tijdens de
reis en afhankelijk zijn van hun nationaliteit. Ze moeten bovendien
alle verblijfs- en doorreisvisa en eventuele vereiste

gezondheidscertificaten kunnen voorleggen en dat voor alle
landen waarop de cruise of het verblijf betrekking heeft. NietBelgische burgers en burgers die niet in België geboren zijn
moeten bij hun consulaat informeren naar de formaliteiten die op
hen van toepassing zijn. We raden passagiers aan om elke
eventuele wijziging te checken bij hun reisagentschap of bij de
bevoegde consulaten, ambassades en gezondheidsdiensten. Een
passagier die niet mag inchecken op een vlucht of niet in een
bepaald land wordt toegelaten omdat hij de door de instanties
vereiste documenten, zoals vermeld op de door hem ondertekende
verkoopovereenkomst of factuur niet kan voorleggen, kan geen
enkele aanspraak maken op enige terugbetaling.
In geval van non-conformiteit zijn alle daaruit voortvloeiende
kosten voor rekening van de klant. Ingeval we inreisdocumenten
voor rekening van de klant (visum) opstellen, doen we dat op basis
van de gegevens die ons worden overgemaakt. Wij kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen met betrekking
tot onjuiste informatie. De gevraagde documenten moeten binnen
de noodzakelijke termijn per AANGETEKENDE BRIEF MET
ONTVANGSTBEWIJS naar het onderstaande adres worden
verzonden: CroisiEurope – Service Visas – 12, rue de la Division
Leclerc – 67000 Strasbourg – Frankrijk. De klant moet nagaan
of ze beantwoorden aan de vereisten van de zijn land. Ze worden
pas op de dag van vertrek teruggegeven. We kunnen niet
aansprakelijk gesteld worden indien het visum te laat of niet tijdig
uitgereikt wordt door de betreffende instanties. De passagier moet
de organisatie alle gevraagde informatie verstrekken opdat ze aan
haar eigen veiligheidsverplichtingen kan voldoen.
Overeenkomstig artikel 5, § 6 van de wet van 21 november 2017
betreffende de verkoop van reizen, moet de organisator of de
tussenpersoon de reiziger informeren over de voorwaarden voor
het overschrijden van landsgrenzen. Dat doet hij met bij wet
vastgelegd formulier dat hij de reiziger voor het sluiten van het
contract overhandigt. De informatie erop moet op een duidelijke,
begrijpelijke en heldere manier worden voorgesteld. Wanneer deze
informatie schriftelijk wordt voorgesteld, moet deze leesbaar zijn.
De organisator moet de reiziger ook algemene informatie
verstrekken over paspoort- en visumvoorwaarden, inclusief de
geschatte duur van de visa, evenals informatie over de
gezondheidsformaliteiten van het land van bestemming.
Door akkoord te gaan met deze algemene verkoopvoorwaarden,
erkent de reiziger dat de organisator hem op de hoogte heeft
gebracht van alle formaliteiten die nodig zijn om het verblijf in de
bezochte landen in goede banen te leiden, met name voor de
productie Wereldrivieren buiten Europa en wat betreft minderjarige
kinderen.
Let op: Tussen de publicatie van deze brochure en de afreisdatum
kunnen er zich wijzigingen voordoen. De reglementen van de
verschillende landen veranderen geregeld en onaangekondigd;
ze worden slechts ter indicatie in onze brochures vermeld. De
klant dient zelf te informeren naar de formaliteiten die vereist zijn
op de datum van zijn reis. CroisiEurope kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor de niet-naleving van de formaliteiten die ze
uiterlijk op het moment van de boeking toelicht of voor de boetes
die voortvloeien uit de niet-naleving van de douane- of
gezondheidsreglementen van de bezochte landen.
KINDEREN / MINDERJARIGEN: Boekingen door minderjarigen
worden niet aanvaard door het reisagentschap. De reis moet
geboekt worden door de ouders of andere volwassenen ouder
dan 18 jaar in het bezit van de nodige toestemmingen.
Minderjarigen onder 18 jaar mogen niet alleen aan boord reizen.
Ze moeten vergezeld zijn door de ouders of door volwassenen
ouder dan 18 jaar. Aan boord wordt er geen alcohol geserveerd
aan minderjarigen. Het boordpersoneel mag de leeftijd van de
klant controleren.
GEZONDHEID, MOBILITEIT, BIJZONDERE BIJSTAND EN
MEDISCHE CONTRA-INDICATIES: Alle passagiers moeten ervoor
zorgen dat ze medicamenteus, fysiek en/of psychisch geschikt
zijn om de reis te maken zonder hun eigen leven of dat van
anderen in gevaar te brengen. Er wordt geen medische bijstand
verstrekt op onze schepen. Elke passagier met een fysieke of
psychische incapaciteit, beperkte mobiliteitscapaciteit, een ziekte
die een behandeling of medische assistentie vereist of ook
zwangere vrouwen, moeten de reisagent van hun toestand op de
hoogte brengen bij de boeking. Er kunnen immers geen boekingen
aanvaard worden voor passagiers van wie de fysieke en/of
psychische toestand hun deelname aan de cruise of het verblijf
onmogelijk of gevaarlijk maakt voor zichzelf of anderen of die de
veiligheid van het schip in gevaar brengt of die speciale verzorging
of assistentie nodig hebben die aan boord niet verstrekt kan
worden, meer bepaald door een gebrek aan aangepaste
infrastructuren. Sommige dienstverleners (hoteleigenaars,
luchtvaart- en riviervaartmaatschappijen...) kunnen een medisch
geschiktheidsattest vragen kunnen de inschrijving weigeren indien
ze van mening zijn dat ze niet de gepaste assistentie kunnen
voorzien om de gezondheid of het welzijn van de passagier te
verzekeren. Alleen op voorwaarde dat de passagier voldoende
mobiel is, kan hij deelnemen aan een reis of een excursie.
Als CroisiEurope het strikt noodzakelijk acht voor de veiligheid en
het comfort van de passagier, kan de organisatie eisen dat
personen met een handicap of beperkte mobiliteit begeleid
worden door een capabele, begeleidende persoon die in staat is
om de passagier met een handicap of beperkte mobiliteit te
helpen. Deze eis is volledig afhankelijk van de inschatting door
CroisiEurope van de veiligheidsbehoeften van de passagier met
een handicap of beperkte mobiliteit en kan van de ene route op
de andere en/of van het ene schip op het andere variëren.
Als persoon met een handicap of beperkte mobiliteit verzoekt om
bijzondere bijstand en deze ook nodig heeft (verzorging, toezicht),
moet deze persoon worden vergezeld door een begeleidende
persoon die op eigen kosten de nodige assistentie kan verlenen.
Als de passagier zijn incapaciteit verzwijgt, zijn alle kosten die
voortvloeien uit persoonlijke ongevallen, koerswijzigingen of het
onvoorzien aanleggen van het schip waardoor het verloop van
de reis verstoord is, voor rekening van de passagier.
We adviseren schoenen met antislipzolen die geschikt zijn om aan
bood en tijdens excursies te dragen. Bepaalde vaccinaties zijn niet
verplicht, maar worden ten stelligste aanbevolen door de
gezondheidsinstanties.
WEIGERING TOT INSCHEPING EN VROEGTIJDIGE ONTSCHEPING:
Inscheping kan geweigerd worden aan elke passagier en de cruise
kan worden onderbroken voor elke passagier (voor rekening en
risico van de vertrekkende passagier) wanneer, naar de mening
van de kapitein of verantwoordelijke officier, de passagier niet in
staat is om te reizen, om administratieve redenen of andere
legitieme redenen, of andere passagiers stoort of in gevaar brengt.
Een dergelijke passagier kan in elke aanleghaven van boord
worden gestuurd, onverminderd eventuele vervolging of mogelijke
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Annuleringskosten voor de riviercruises van de productie
CroisiEurope:
• Meer dan 90 dagen voor de vertrekdag: Facturatie van 150 €
excl. btw dossierkosten per persoon (uitgezonderd themaweekend en kerstmarktcruises, zie hieronder)
• Tussen 90 en 60 dagen: 20% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 59 en 30 dagen: 50% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 29 en 19 dagen: 60% van het totale forfaitbedrag
• Tussen 18 en 9 dagen: 75% van het totale forfaitbedrag
•
Van 8 dagen tot de dag van vertrek: 100% van het totale
forfaitbedrag

passagiers annuleren, worden de volgende annuleringsvoorwaarden toegepast:
• Land-, rivier- en zeeprestaties: volgens de algemene voorwaarden
van de vennootschap CroisiEurope
•
Vervoer door de lucht: volgens de voorwaarden van de
aangewezen luchtvaartmaatschappij. Deze zijn terug te vinden
op de websites van de betrokken luchtvaartmaatschappijen of
op aanvraag bij onze reserveringsdiensten.
Wanneer de reiziger deze algemene verkoopvoorwaarden accepteert, erkent hij uitdrukkelijk dat hij van tevoren op de hoogte is
gesteld van de hierboven beschreven annuleringskosten en
aanvaardt hij de annuleringsvoorwaarden.

BIJLAGEN

DOSSIERKOSTEN IN GEVAL VAN WIJZIGINGEN DOOR DE
KLANT VOOR VERTREK: Voor de cruises: Elke wijziging van
dossier 15 dagen voor het vertrek zal 50€ excl. btw per persoon
met zich meebrengen (exclusief verzendingskosten apart
gefactureerd) die geenszins terugbetaalbaar zijn. Deze kosten zijn
onmiddellijk betaalbaar enkel per bankkaart of overschrijving
(betaling per cheque niet aanvaard). Er worden echter binnen
vier dagen voor vertrek geen wijzigingen geac-cepteerd. Deze
kosten zijn ook vereist in geval van overdracht van het contract
aan een derde partij. Houd er rekening mee dat elke wijziging
van de cruisedatum als een annulering wordt beschouwd en
dat er annuleringskosten in rekening worden gebracht.
Voor de transfers: Elke wijziging van naam/voornaam, datum of
reisweg voor de passagiers ingeschreven op lijnvluchten, low cost
of charter brengen dossierkosten van 15 € excl. btw per persoon
met zich, 5 € excl. btw voor wijzigingen betreffende het treinkaartje.
Hierbij moet worden opgemerkt dat, als een wijziging betrekking
heeft op de verandering van een of meerdere namen van de
klanten, van de datum of van de reisweg, wij alle
verantwoordelijkheid afwijzen betreffende de aanvaarding of
weigering door onze verschillende leveranciers en door de
luchtvaartmaatschappijen in het bijzonder. Deze maatschappijen
kunnen aanpassingskosten ten bedrage van 50 € excl. btw eisen
bovenop de totale prijs van het ticket per persoon (excl. btw),
bovenop de kosten aangerekend door CroisiEurope. In geval van
weigering is het barema van de annuleringskosten van toepassing.
WIJZIGINGEN VAN DE LUCHTDIENSTEN DOOR DE KLANTEN
NA VERTREK: De vliegtarieven gebruikt om de inschepingshavens
te bereiken zijn onderworpen aan specifieke reserverings- en
uitgiftevoorwaarden. Eens de reis gestart zijn er geen wijzigingen
meer toegelaten door de luchtvaartmaatschap-pijen en de reder,
en er zullen geen terugbetalingen meer gebeuren. De reder kan
de accommodatie van de vertrekkende passagier niet op zich
nemen tijdens of aan het einde van de cruise.
VERZENDINGSKOSTEN: Vergoedingen van het Chronopost-type,
urgente dienstverlening ... mogelijk als gevolg van late boeking,
staking van de postdienst of andere omstandigheden buiten onze
macht, worden ten laste van het reisagentschap of de klant
gebracht.
ANNULERING:
1) Opzeggingsrecht van de reiziger
De reiziger kan het contract op elk moment voorafgaand aan de
aanvang van de reis of het verblijf opzeggen, onder voorbehoud
van de betaling van passende afwikkelingsvergoedingen of, in
voorkomend geval, standaardafwikkelingsvergoedingen geëist
door de organisator of tussenpersoon in overeenstemming met
artikel 29 van de Wet van 21 november 2017 op de verkoop van
reizen. Elke annulering moet per e-mail aan ons worden
gecommuniceerd. Annuleringen die buiten onze openingstijden
worden gemeld, worden geacht op de eerstvolgende werkdag te
zijn gemeld.
2) Opzeggingskosten
Wanneer de klant zijn reis annuleert, worden de betaalde bedragen
overeenkomstig artikel 29 van de wet terugbetaald, verminderd
met de hieronder vermelde annuleringskosten per persoon, die
variëren naargelang de annuleringsdatum tegenover de
vertrekdatum, en verminderd met de niet terugbetaalbare kosten
zoals de verzekerings-, reservatie- en visumkosten, evenals al de
andere verzekerings- en annuleringskosten die onze leveranciers
eisen.
Als een passagier van een tweepersoonskajuit of -kamer zijn
reservatie annuleert, moet de andere passagier het supplement
voor een tweepersoonskajuit of -kamer voor individueel gebruik
betalen, tenzij de annulering plaatsvindt binnen 48u voor het
vertrek.
Elke annulering moet ons per aangetekend schrijven met
ontvangstbevestiging toegestuurd worden.
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sancties door de bevoegde autoriteiten van het betrokken land en
zonder dat de reder aansprakelijk kan worden gesteld. De
riviermaatschappij kan niet verplicht worden om de resterende
cruisedagen van de ontscheepte passagier te vergoeden, noch om
de kosten veroorzaakt door die ontscheping te vereffenen.
NALEVING VAN DE AANLEGREGELINGEN: De uiterste tijdstippen
om weer aan boord te gaan in de aanlegplaats en het vertrektijdstip
van het schip worden aan boord meegedeeld en gepreciseerd door
de boordverantwoordelijke. De passagiers moeten die tijdstippen
naleven. De maatschappij wijst elke aansprakelijkheid af ingeval een
passagier niet inscheept. Er is de passagier geen enkele vergoeding
of terugbetaling verschuldigd indien hij die regels niet naleeft.
EXCURSIES: De excursies in de brochures zijn altijd facultatief (tenzij
anders vermeld).
De excursies in de programma’s zijn facultatief en kunnen worden
aangepast
door
externe
omstandigheden
(zoals
weersomstandigheden, staking, vertraging in het vervoer, sluiting
van de site door de plaatselijke overheid) of door omstandigheden
toe te schrijven aan plaatselijke dienstverleners. Op sommige
plaatsen gelden immers strenge veiligheidsmaatregelen (zoals op
het Kremlin of het Tiananmenplein). De overheid van het betreffende
land kan zo’n plaats op elk moment sluiten en alle bezoek verbieden.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor onvoorziene sluiting. Ingeval een
excursie geannuleerd wordt, verbindt CroisiEurope zich ertoe er alles
aan te doen om een alternatief bezoek aan te bieden. In geval van
een definitieve annulering wordt de excursie terugbetaald en kan
er geen aanspraak gemaakt worden op enige andere vergoeding.
Voor de rivier- en zeecruises van de productie CroisiEurope worden
de prijzen van de facultatieve excursies ter indicatie vermeld en
exclusief pakketten, tenzij anders vermeld in het programma. Ze zijn
gewaarborgd voor een minimum van 25 personen per excursie.
Indien dat minimumaantal van 25 deelnemers niet bereikt wordt,
kan er aan boord een tariefaanpassing toegepast worden op het
moment dat de excursie plaatsvindt. De annulering van een of alle
excursies kan geen aanleiding geven tot de annulering van de cruise
door de klant aan gezien het om facultatieve excursies gaat enkel
kunnen plaatsvinden met een minimumaantal deelnemers zoals
hierboven vermeld.
Excursies die op de avond van de eerste dag of de volgende ochtend
aan boord van het schip zijn gepland, zijn alleen gegarandeerd voor
klanten die zich hebben ingeschreven voor de pakketexcursies.
Tijdens de productie Wereldrivieren buiten Europa worden excursies
die ter plaatse worden geboekt, al dan niet vermeld in onze
programma’s, uitgevoerd door lokale organisaties die onafhankelijk
zijn van
CroisiEurope. Zelfs al worden deze excursies aangeboden door onze
plaatselijke vertegenwoordigers, dan nog worden ze vrij ter plaatse
gekocht en zijn ze geen onderdeel van de reis die bij ons werd
geboekt. De bijbehorende beschrijvingen en tarieven worden alleen
ter indicatie gegeven.
Elk geschil, incident of ongeval tijdens een dergelijke excursies moet
ter plaatse geregeld worden met de betrokken dienstverlener.
CroisiEurope en het reisagentschap waar de reis geboekt werd
kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden.
PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN / BAGAGE: Dieren, gevaarlijke
voorwerpen en producten zoals illegale stoffen, vuurwapens, stompe
en scherpe voorwerpen, explosieven, zuurstof, perslucht of
ontvlambare producten zijn aan boord verboden. De reder heeft het
recht om een passagier die ze toch zou meebrengen de toegang
tot het schip te ontzeggen. De passagier is aansprakelijk voor alle
schade die de rederij zou lijden als gevolg van de niet-naleving van
voormelde verplichtingen.
Verloren voorwerpen of materiële schade moeten door de
betreffende passagier schriftelijk aan boord aangegeven worden bij
het bureau van de boordcommissaris tijdens de cruises of bij de
begeleider of verantwoordelijke tijdens een rondreis of verblijf. De
passagier moet die aangifte ook aan de maatschappij bezorgen
binnen drie dagen na het einde van het verblijf.
Tenzij haar schuld zou treffen, kan de maatschappij niet aansprakelijk
gesteld worden voor verlies, diefstal en/of beschadiging van de
goederen van de passagier. Onze bemanning staat tot uw
beschikking om u te helpen met uw bagage, maar kan hiervoor niet
verantwoordelijk worden gehouden. De aansprakelijkheid blijft
begrensd tot 450€ per passagier en betreft alleen reizen aan boord
van de schepen van de CroisiEurope-vloot. Voor verblijven en cruises
van de productie Wereldrivieren buiten Europa ligt de
verantwoordelijkheid bij de reders en lokale dienstverleners. Voor
de hele duur van de reis is de passagier aansprakelijk eigendommen
voor zijn bagage en het toezicht op zijn persoonlijke spullen.
CroisiEurope wijst de reizigers erop dat ze in geen geval aansprakelijk
gesteld kan worden voor vergeten voorwerpen en dat ze niet instaat
voor het opsporen of repatriëren ervan. Indien de klant bagage
vergeten is, dient hij dus eventuele bijkomende kosten te betalen
om ze terug te krijgen. De klant is op de hoogte gesteld dat in geval
een bagage vergeten wordt en deze door CroisiEurope terug zou
moeten gestuurd worden, de firma CroisiEurope in geen geval
verantwoordelijk gesteld kan worden voor de inhoud ervan. Het is
ten stelligste aanbevolen om een bagageverzekering te nemen.
In geval van verlies, laattijdige levering of beschadiging van bagage
in het kader van een vliegtuigtransfer, moet de passagier een
bagageonregelmatigheidsrapport bij de vliegmaatschappij in de
luchthaven invullen. De luchtvaartmaatschappij zal steeds de
originele aangifte opvragen om klachten te behandelen.
WAARDEVOLLE VOORWERPEN: De rederij is niet aansprakelijk
voor het verlies of de beschadiging van kostbare voorwerpen, geld,
effecten, juwelen en persoonlijke bezittingen. We vragen u om
waardevolle voorwerpen niet onbewaakt achter te laten. Bovendien
raden we u aan om geen waardevolle voorwerpen, sleutels,
identiteitspapieren of dringende geneesmiddelen in te pakken in de
bagage die aan carriers wordt toevertrouwd.
De rederij is niet aansprakelijk voor het verlies, de beschadiging of
de diefstal van persoonlijke bezittingen.
CLAIMS: Beoordelingen van subjectieve aard worden met de nodige
aandacht behandeld, maar kunnen geen aanleiding geven tot een
vergoeding. Mochten er zich tijdens de reis problemen voordoen,
dan wordt u van harte aangeraden uw begeleider of purser
onmiddellijk op de hoogte te stellen zodat er meteen een oplossing
kan worden geboden. Als een lokale dienst als gevolg van een
beslissing van de klant niet kan worden verstrekt of gebruikt, dan
kan er geen terugbetaling plaatsvinden. Een klacht moet steeds bij
ons ingediend worden binnen 10 dagen na het einde van de reis,
en dat op elke manier die een ontvangstbewijs voor de verkoper
verzekert. De klacht wordt alleen in beschouwing genomen als de
afgifte ervan is vastgelegd. Bij dat schrijven voegt de klant de
beoordelingsfiche die hij in zijn reisdocumenten vindt, net als alle
bewijsstukken met betrekking tot zijn klacht. CroisiEurope deelt u
mee dat de antwoordtermijn varieert van 1 tot maximaal 2 maanden,
afhankelijk van de duur van de nodige onderzoeken bij de diensten,
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hotels of dienstverleners. Bij een geschil tussen handelaars of
handelsvennootschappen zijn alleen de rechtbanken van Straatsburg
bevoegd. Als de klant de klantendienst gecontacteerd heeft, maar
binnen maximaal 60 dagen geen bevredigend antwoord heeft
ontvangen, mag hij zijn klacht richten tot de Geschillencommissie
Reizen. De contactgegevens en voorwaarden zijn raadpleegbaar op
de website: https://www.clv-gr.be/. Daarnaast is het ook mogelijk om
een klacht in te dienen via het platform voor online
geschillenbeslechting zoals bedoeld in Verordening (EU) nr. 524/2013
van het Europees Parlement en de Raad, overeenkomstig artikel 11
van de wet van 21 November 2017 op de verkoop van pakketreizen.
AANKOPEN: Alleen de klant is volledig aansprakelijk voor wat hij ter
plaatse koopt (bijv.: namaakartikelen en andere).
ANNULERING VAN CRUISES DOOR CROISIEUROPE (artikelen 30
en 31 van de wet van 21 november 2017 op de verkoop van
pakketreizen):
1. Uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden:
De reder behoudt zich het recht voor de cruises te annuleren in
geval van overmacht, weers- of natuuromstandigheden (hoogtij,
laagtij, cycloon ...) of gebeurtenissen die het onmogelijk maken
bepaalde prestaties te verlenen omwille van de veiligheid van de
passagiers, en dit op elk moment voor het vertrek, zonder andere
verplichting dan de terugbetaling van de betaalde bedragen. In dit
geval kan de klant op geen enkel bijkomstige vergoeding aanspraak
maken. CroisiEurope zal in de mate van het mogelijke een
vervangende cruise van gelijke waarde aan de passagiers voorstellen.
De passagier zal het recht hebben, om naar keuze, van deze
vervangende cruise te genieten, of terugbetaald te worden conform
de modaliteiten voorzien in onderhavige voorwaarden. Bij
aanvaarding door de passagier van de vervangende cruise, is er
geen enkele terugbetaling of schadevergoeding voorzien.
2. Aan deelnemers:
CroisiEurope behoudt zich het recht voor een cruise te annuleren
als er onvoldoende deelnemers zijn; de klant heeft in dit precieze
geval op geen enkele vergoeding recht.
Bij onvoldoende deelnemers moet CroisiEurope de reiziger
uiterlijk op de hoogte brengen van de annulering:
• 20 dagen voor aanvang van de reis of het verblijf voor reizen van
meer dan zes dagen,
• 7 dagen voor aanvang van de reis of het verblijf voor reizen van
twee tot zes dagen,
• 48 uur voor aanvang van de reis of het verblijf voor reizen die niet
langer dan twee dagen duren,
Het minimumaantal deelnemers bedraagt 80 personen voor de
rivier- en zeecruises van de productie CroisiEurope voor de schepen
die een opnamecapaciteit hebben tussen 120 en 200 personen, met
een minimum van 50 passagiers voor de schepen met een
opnamecapaciteit tussen 80 en 120 passagiers, en een minimum
van 15 passagiers voor de cruises aan boord van schuiten voor de
Franse kanalen, 130 personen voor de scheep met 4 ankers voor
de Wolga-cruises, 150 passagiers voor de boot met 3 ankers voor
de Wolga-cruises, 40 passagiers voor de Mekong-cruises aan boord
van de RV INDOCHINE en 52 passagiers aan boord van de RV
INDOCHINE II, 40 passagiers voor de cruises in Birma, 12 passagiers
voor zuidelijk Afrika, 34 passagiers voor China en Chili, 48 passagiers
voor de cruise in India, 80 passagiers voor de cruise over de Nijl en
25 personen voor de landelijke uitbreidingen gelinkt aan een cruise.
WIJZIGING VAN PROGRAMMA, ROUTE EN TIJDSTIP: In geval van
staking, opstand, slechte weersomstandigheden die een veilig
gebruik van het schip beletten of van buitengewone omstandigheden
zoals beschreven in de Considerans van voormelde EG-verordening
of om elke andere wettige reden, heeft CroisiEurope het recht om
op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving vroeger of
later te vertrekken of aan te komen of eventueel in een andere haven
aan te meren. CroisiEurope kan niet aansprakelijk gesteld worden in
geval van annulering, voortijdigheid, laattijdigheid, wijziging of
vervanging. CroisiEurope kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
de niet-naleving van de aankomst- en vertrektijden vermeld in deze
brochure, ongeacht de aanleghaven.
In het kader van de productie Wereldrivieren buiten Europa
behouden we de scheepskapiteinen, cruiseleiders, begeleiders en
plaatselijke vertegenwoordigers van Wereldrivieren buiten Europa
het recht voor om, indien de omstandigheden dat vereisen, op elk
moment de route en regeling van onze programma’s te wijzigen.
Algemeen is de veiligheid van de passagiers aan boord de absolute
prioriteit voor de kapitein van het schip; dat is een universele wet.
Ongeacht het schip of de bestemming, is de commandant de enige
baas aan boord en kan hij op elk moment beslissen om de route te
wijzigen of een aanlegplaats te annuleren. De commandant kan de
cruise annuleren of de reisroute aanpassen indien hij dat aangewezen
acht in het belang van de reizigers en de veiligheid van het schip.
Ingeval de cruise onderbroken wordt door een geval van overmacht,
dan heeft de klant recht op de terugbetaling van de niet afgemaakte
cruisedagen, maar hij kan geen aanspraak maken op een bijkomende
vergoeding.
Eventuele omstandigheden (burgerlijke of religieuze feesten, politieke
manifestaties, stakingen, panne, verkeersopstoppingen, wijzigingen
door de regerende overheid of elke andere wettige reden) kan
wijzigingen met zich meebrengen m.b.t. de aanlegplaatsen, de
bezoeken of excursies. CroisiEurope kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor dergelijke wijzigingen en is geen vergoeding
verschuldigd aan de klant.
Sommige bestemmingen zijn onderworpen aan bijzondere weers- of
klimaatomstandigheden. Sommige aanlegplaatsen kunnen
gewisseld, gewijzigd of geschrapt worden om voormelde redenen,
zonder dat dit recht geeft op enige vergoeding. De aan boord
gekochte excursies worden terugbetaald in geval van annulering.
Er is geen andere vergoeding verschuldigd. Een bepaalde
aanlegplaats is niet het reisdoel van een programma dat bedoeld is
om een streek in het algemeen en de geneugten van het varen te
ontdekken.
CroisiEurope zal niettemin alles in het werk stellen om de vastgestelde
problemen te verhelpen.
Wanneer er belangrijke wijzigingen in de boeking moeten worden
aangebracht, informeert de reiziger CroisiEurope binnen 48 uur na
de mededeling van de informatie door CroisiEurope over zijn
beslissing. Bij gebrek aan een gepaste reactie binnen de aangegeven
tijd, wordt het contract automatisch beëindigd op kosten van de
reiziger.
WIJZIGING VAN DE KAJUITCATEGORIE OF HET KAJUITNUMMER
DOOR DE REDERIJ: Om technische of operationele redenen mogen
de riviervaartmaatschappijen of rederijen de passagier een andere
kajuit toewijzen dan deze vastgelegd of gekozen bij de boeking. In
dit geval moet de nieuwe kajuit minstens in dezelfde categorie
worden ingedeeld. Een dergelijke wijziging wordt niet gezien als een
geldige reden tot annulering door de klant, noch tot een significante
wijziging van het contract en geeft geen aanleiding tot vergoeding.

VERVOER:
a) Wijziging/annulering: Door de sterke vooruitgang van het
luchtvaart- en spoorwegverkeer, door gebeurtenissen buiten onze
wil om (staking, technische incidenten, weersomstandigheden) en
door de veiligheids-vereisten is het de luchtvaartmaatschappijen en
spoorwegmaatschappijen niet altijd mogelijk om de geplande
tijdstippen te respecteren. Zowel bij het vertrek als de terugkeer zijn
er vertragingen mogelijk en gebeuren buiten de wil van de carrier,
de touroperator en het reisagentschap; er is geen andere
vergoeding verschuldigd dan deze voorzien door de vigerende
wet, ongeacht de persoonlijke of professionele gevolgen die dit met
zich meebrengt. Daarom raden we de klant aan om een ruime
termijn, vooral bij de terugkeer, te voorzien voor aansluitingen of
belangrijke verbintenissen.
Wijziging van datum en tijdstip, opgelegd door de spoorweg- of
luchtvaartmaatschappijen, zijn mogelijk zowel bij vertrek als bij
aankomst, waardoor de reis langer of korter duurt dan voorzien.
CroisiEurope, in zijn hoedanigheid van tussenpersoon tussen de
koper en de spoorweg- of luchtvaartmaatschappij, zal er alles aan
doen om een geschikte oplossing te vinden, maar kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen van die
vertragingen of wijzigingen. Voormelde wijzigingen geven in geen
geval aanleiding tot enige vergoeding op de prijs van de cruise.
Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor vluchten of treinritten die
niet via de touroperator CroisiEurope geboekt zijn. Klanten die zelf
hun reis naar de vertrek- en aankomstplaats regelen, boeken
daarom beter vervoerbewijzen die ze kunnen laten aanpassen of
terugbetalen. Geen enkele annulering van de cruise door de klant
in hoofde van het luchtvaart- of spoorwegverkeer zal in aanmerking
genomen worden.
Ter informatie: luchtvaartmaatschappijen raden aan om de
terugvlucht te bevestigen. Passagiers dienen de bevestiging zelf
tijdig te regelen.
Ter informatie: luchtvaartmaatschappijen adviseren online in te
checken op de dag voor de vlucht (zowel heen als terug). Het is aan
de passagiers om dit tijdig te doen.
Tickets uitgegeven in het kader van onze programma’s of
rechtstreeks door de klant gereserveerd en die niet gebruikt worden
bij de heen- en/of terugreis, kunnen niet terugbetaald worden, zelfs
niet ingeval de reis uitgesteld of geannuleerd wordt. Indien een ticket
wordt opgegeven om een andere vlucht of trein te nemen, kan het
ongebruikte ticket niet terugbetaald worden en kan het nieuwe ticket
evenmin vergoed worden.
Klachten over een verplaatsing met het vliegtuig of met de trein,
autocar of taxi die eventuele kosten met zich brengen (taxi, parking,
hotels, boekingsaanpassingen, niet-inruilbare tickets) kunnen in geen
geval aanleiding geven tot een vergoeding ter plaatse of bij de
terugkeer, ook niet wanneer de reiziger aankomt in een ander station
of andere luchthaven dan waar hij vertrokken is (bijv.: Paris Orly, Paris
Roissy).
b) Voor- en naverplaatsing: Voor de organisatie van het voor- en
naverplaatsing “van uw woonplaats naar het ontmoetingspunt of
naar de luchthaven van vertrek of aankomst” met de touringcar die
de reis maakt, denkt u er aan dat bustransfers alleen zullen
plaatsvinden met een minimum van 20 geregistreerde personen.
In sommige gevallen kan tijdens de transfer sprake zijn van een
wachttijd, als gevolg van het verkeer of om organisatorische redenen.
De tarieven voor vlucht- en/of treinverplaatsingen naar Brussel of
andere steden vanuit bepaalde woonplaatsen zijn strikt onderhevig
aan de voorwaarden in onze brochures en/of offertes (afhankelijk
van beschikbaarheid in de daarvoor bestemde reserveringsklasse).
Alle kosten of inwisselingen van tickets als gevolg van vlucht- of
treinvertragingen tijdens voor- en/of natransport als gevolg van
oorzaken buiten de macht van CroisiEurope zijn de
verantwoordelijkheid van de klant.
c) Chartervluchten : Vertrekken vanuit en terugkeren naar Brussel,
waar een vliegtuig gecharterd is door CroisiEurope, zijn gegarandeerd
vanaf een minimum van 80 passagiers. Indien het minimumaantal
passagiers niet bereikt wordt, zal CroisiEurope een ander voorstel
doen per vliegtuig, trein of autocar om uw cruise alsnog te bereiken.
Wijzigingen van de reisweg in geval van annulering van de halte in
Brussel kunnen zich zowel voor vertrek als terugkeer voordoen tot
21 dagen vóór uw vertrek. Deze wijziging wordt als gering beschouwd
en zal aan de hand van een duurzame drager, op een duidelijke en
begrijpelijke manier worden meegedeeld voor uw vertrek.
d) Identiteit van de vervoerders: Conform artikels R. 211-15 van het
Wetboek voor toerisme: de passagier wordt geïnformeerd over de
identiteit van de contractuele of feitelijke vervoerder(s) die de
gekochte vlucht waarschijnlijk zal/zullen uitvoeren, in de vorm van
een lijst van maximaal 3 vervoerders per verbinding. CroisiEurope
of het reisbureau deelt de klant de naam mee van de
luchtvaartmaatschappij die effectief instaat voor de vlucht(en). Deze
gegevens worden meegedeeld uiterlijk acht dagen vóór de datum
voorzien in het vervoerscontract of op het moment van de
ondertekening van het contract indien de vlucht minder dan acht
dagen vóór de aanvang van de reis gekocht wordt. Ingeval een
andere carrier de vlucht(en) zou verzorgen, dan wordt de klant
daarvan op de hoogte gebracht, uiterlijk op het moment van de
check-in.
e) Ticket: Het gangbare ticket van de luchtvaart- of spoorwegmaatschappijen, of het contramerk daarvan, vormt het enige
contract tussen deze maatschappijen en de klant. De klant is
verantwoordelijk voor zijn ticket en zal daarom de gevolgen van
verlies, diefstal of mogelijke vernietiging van zijn ticket moeten
dragen dat wij daarvoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.
f) Bagage: De bagagelimiet bedraagt doorgaans 20 kg per persoon
op lijnvluchten en 15 kg op chartervluchten. Bagage boven de limiet
moet vereffend worden met de maatschappij op het moment van
de check-in. Het vervoer van grote objecten (rolstoelen,
ademhalingstoestellen, wandelwagens) moet bij de inschrijving
gemeld worden en hiervoor kan een supplement gevraagd worden,
naargelang van de luchtvaartmaatschappij. Bepaalde
luchtvaartmaatschappijen rekenen de assistentie in de luchthaven
en de prestaties aan boord aan.
In geval van beschadiging of niet-levering van bagage door de
luchtvaartmaatschappij, moet de klant de onregelmatigheid
onmiddellijk melden bij de relevante diensten bij de luchthaven van
aankomst om een verklaring van verlies of schade in te vullen. Dan,
binnen max 7 dagen en om de schadevergoeding te kunnen
vorderen, zal de luchtvaartmaatschappij dit formulier naar de
passagier toesturen, samen met de originele documenten. De
passagier moet ook alle originele exemplaren van zijn
reisdocumenten bijhouden. De luchtvaartmaatschappij kan immers
niets doen zonder zo’n aangifte en zonder die papieren. CroisiEurope,
in zijn hoedanigheid van tussenpersoon tussen de koper en de of
luchtvaartmaatschappij, zal er alles aan doen om een geschikte
oplossing te vinden, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor de eventuele gevolgen van verloren of beschadigde bagage.
Voormelde situaties geven in geen geval aanleiding tot enige
vergoeding vanwege CroisiEurope.

g) Enkele vluchten: de klant kan bij CroisiEurope vervoertickets
alleen kopen of “enkele vluchten”, d.w.z. zonder verblijf en
cruiseservice. In overeenstemming met het reglement is deze
geïsoleerde dienst uitgesloten van het regime van de verkoop van
reizen en verblijven, het reisbureau zal alleen aansprakelijk zijn in
het geval van een fout die hij persoonlijk zou hebben begaan.
Daarentegen kan hij niet aansprakelijk gesteld worden bij
afwezigheid van de realisatie van de prestatie van de
vervoermaatschappij, bij deze redenen (annulatie, vertragingen,
technische storing, wijzigingen in het programma...), liggen de
kosten en verantwoordelijkheid bij de luchtvaartmaatschappij. De
gebruiksvoorwaarden van vliegtickets zijn beschikbaar op de
website van CroisiEurope. Voor de algemene en bijzondere
annuleringsvoorwaarden, verwijzen we u door naar
voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij op hun website,
of bij ons op aanvraag. Elke klacht moet rechtstreeks naar de
maatschappij gestuurd worden. De naam vindt u op het ticket.
CroisiEurope zal voor de klant de prijzen toepassen die door de
luchtvaartmaatschappijen op het moment van de verkoop zijn
vastgesteld en toegepast.
h) Verantwoordelijkheid van de vervoersmaatschappijen: De
aansprakelijkheid van luchtmaatschappijen is beperkt door het
nationale of internationale recht dat op hen van toepassing is, in
het bijzonder de Internationale Verdragen van Warschau van 12
oktober 1929 of van Montreal van 28 mei 1999, evenals door hun
eigen vervoersvoorwaarden die u vóór elke bestelling hebt
aanvaard en die de aansprakelijkheid van CroisiEurope kunnen
beperken of ontheffen in overeenstemming met de bepalingen
van artikel L. 211-17-IV van het Wetboek voor toerisme. In geval van
vertraging, overboeking of annulering van vluchten wordt de
aansprakelijkheid van alle luchtvaartmaatschappijen die vertrekken
van of aankomen in de Europese Unie alleen geregeld door
Verordening EU 261/2004 van 11 februari 2004, op grond waarvan
zij, behalve in buitengewone omstandigheden, een forfaitaire
vergoeding moeten betalen en in alle gevallen bijstand en
ondersteuning van de passagiers moeten verlenen.
i) Terugbetaling van de vluchttaksen: In geval van niet-gebruik
van het vliegticket om welke reden dan ook, worden de verplichte
luchthaventaksen op verzoek van de reiziger binnen 30 dagen
en gratis voor elke online aanvraag terugbetaald. Voor elk offline
verzoek tot terugbetaling zal CroisiEurope een vergoeding in
rekening brengen die overeenkomt met maximaal 20% van het
terugbetaalde bedrag.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE PASSAGIERS: Elke
passagier (of de ouder of voogd van minderjarigen) is aansprakelijk
voor en verbindt zich tot het vergoeden aan de maatschappij van
alle schade aan meubilair, uitrustingen of andere elementen van
het schip, voor alle schade in hotels of vliegtuigen waarvan de
passagier gebruik maakte in het kader van zijn reis. Elke passagier
(of de ouder of voogd van minderjarigen) is aansprakelijk voor en
verbindt zich tot het vergoeden aan de maatschappij van elke
boete of bekeuring opgelegd aan de maatschappij als gevolg van
een handeling, verzaking of overtreding van een wet, ongeacht
of de passagier het al dan niet opzettelijk zo bedoeld had.
De reispassen moeten in orde zijn voor alle landen die het schip
aandoet. De passagier moet de geldigheid en juistheid van zijn
paspoort controleren.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN CROISIEUROPE: Als
organisator van cruises, reder en bevrachter, worden de
verplichtingen van CroisiEurope bepaald door de gecombineerde
bepalingen van het Wetboek voor toerisme die specifiek en
wettelijk van toepassing zijn op de vaartocht van het schip dat de
cruise verzorgt, en bij gebrek aan een dergelijke wet, de wet van
15 juni 1895, alsook de huidige voorwaarden, die de cruisepassagier
verklaart te hebben gelezen. CroisiEurope kan niet aansprakelijk
gesteld worden in hoofde van de bemanning of van het schip.
Elke anomalie moet aan de boordcommissaris gemeld worden.
CroisiEurope kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die passagiers op het land hebben geleden: verwondingen, ongevallen, verliezen, onregelmatigheden, vertragingen,
gebrek aan vervoermiddelen ..., en die toe te schrijven zijn aan externe
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bedrijven zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels, inkomende
reisbureaus, restaurants, leveranciers .... Ondersteunende prestaties
(transport, accommodatie, transfers ...) die zijn gereserveerd naast
de cruise vallen niet onder haar verantwoordelijkheid. De aansprakelijkheid van CroisiEurope voor lichamelijke letsels is beperkt
tot 2 000 000 STR (STR: speciale trekkingsrechten: internationale
munt) per passagier op de schepen van de CroisiEurope-vloot, in
overeenstemming met de regels van de Conventie van Straatsburg
(CLNI 2012) betreffende de aansprakelijkheidsbeperking van
scheepseigenaars.
VERPLICHTING BIJSTAND TE VERLENEN: Als organisator
verleent CroisiEurope, zo snel als de omstandigheden toelaten,
passende bijstand aan een reiziger in moeilijkheden, in
overeenstemming met artikel 43 van de wet van 21 november
2017 op de verkoop van pakketreizen. De aard van deze hulp wordt
gespecificeerd door het hierboven weergegeven artikel.
Elk verzoek om bijstand van CroisiEurope moet van maandag tot
vrijdag van 9u tot 18u en zaterdag van 9u tot 12u (met uitzondering
van feestdagen) aan CroisiEurope Belgium worden
gecommuniceerd:
• Email : bruxelles@croisieurope.com
• Telefoon : 02/514.11.54
CroisiEurope streeft er te allen tijde naar om na ontvangst van
claims en/of verzoeken om bijstand tijdens de reis, hier effectief
op te reageren. De reiziger is zich er echter van bewust dat door
omstandigheden zoals tijdsverschillen kennisneming en
verwerking van klachten en/of verzoeken niet altijd onmiddellijk
kunnen plaatsvinden.
VERZEKERINGEN
CROISIEUROPE:
De
burgerlijke
aansprakelijkheid van CroisiEurope tegenover passagiers en
derden wordt voor lichamelijke en materiële schade verzekerd
door een “Protection and Indemnity Club (P&I)”.
De beroepsaansprakelijkheid van de reisorganisator is verzekerd
conform de bepalingen van de wet van 21 november 2017. Binnen
de garantiebeperkingen per type schade, per schadegeval en per
verzekeringsjaar dekt het bij Allianz ondertekende contract
lichamelijke schade tot een bedrag van 20000000 €, materiële
en immateriële gevolgschade tot 10000000 € en de
beroepsaansprakelijkheid tot 15000000 € (voor alle lichamelijke,
materiële en immateriële schade samen).
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: verzekeringspolis
nr. 56004456.
BIJSTANDS- EN REPATRIËRINGSVERZEKERING: Een verzekering
voor de medische repatriëring en assistentie aan personen is gratis
inbegrepen in al onze cruises en reizen. Dit is een contract nr.
58224397 onderschreven door Europ Assistance. Voor meer
informatie kunt u contact met ons opnemen.
FACULTATIEVE VERZEKERING: Voor uw comfort en veiligheid
raden we u ten stelligste aan om de door CroisiEurope voorgestelde
verzekering tot dekking van annulering, bagageschade, burgerlijke
aansprakelijkheid privéleven in het buitenland, en reisonderbreking
te ondertekenen bij Europe Assistance tegen een tarief van 4,45%
incl. btw van het totale bedrag van uw dossier. De algemene en
bijzondere voorwaarden van dit contract nr. 58224398 ontvangt
u zodra u de reis boekt.
ALGEMENE INFORMATIE: Alle informatie in onze brochures over
tijdstippen, reiswegen en uitrustingen van hotels en schepen geldt
als dusdanig op het moment dat de brochure werd samengesteld
en kan achteraf nog wijzigen, in welk geval dat aan de klant wordt
meegedeeld bij de inschrijving. De kaarten, foto’s en afbeeldingen
dienen louter ter informatie en zijn niet bindend.
INFORMATIE CO2-UITSTOOT VAN DE VERVOERSMAAT
SCHAPPIJEN: In het kader van de vermindering van de CO2uitstoot, werden er enkele maatregelen getroffen. Er wordt een
duidelijke vermelding gegeven over de nodige CO2-uitstoot om
de gevraagde dienst uit te voeren. U vindt deze elementen voor
de cruises waarop dit reglement van toepassing is, op onze
website www.croisieurope.be.
BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS: CroisiEurope verzamelt
uw gegevens in overeenstemming met de Algemene De

persoonsgegevens die u aan CroisiEurope verstrekt, zijn nodig
voor de verwerking van uw reservering en zijn essentieel voor het
beheer van de prestaties (artikel 6.1.b van de verordening). Uw
gegevens kunnen worden overgedragen aan onze gevestigde
partners uit derde landen. CroisiEurope maakt alleen gebruik van
partners die een niveau van bescherming garanderen dat in
overeenstemming is met de principes in de AVG.
Wij verwerken en gebruiken uw gegevens enkel om u te
contacteren, uw verzoek te behandelen, onze diensten te leveren
(waarbij we uw gegevens ter beschikking stellen van subverwerkers:
vervoersmaatschappijen, lokale onthaaldiensten, gidsen,
accommodatievoorzieningen), onderzoek uit te voeren en onze
wettelijke verplichtingen na te leven. Mits de toestemming van de
klant kan CroisiEurope deze gegevens gebruiken om hem
promotionele of commerciële aanbiedingen voor te stellen per
post of per e-mail. Uw gegevens worden bovendien ook
gecommuniceerd naar de FOD Economie en dienstverleners die
vallen onder en in naleving zijn van de wet van 25 december 2016
betreffende de verwerking van passagiersgegevens tot omzetting
van richtlijn 2016/681 van 27 april 2016 inzake het gebruik van
PNR-gegevens voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en
vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit.
Als de persoon wiens gegevens worden verzameld, hebt u het
recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren en te wissen, en u
hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van
uw gegevens. Wanneer uw verzoek niet goed wordt ontvangen,
kunt u contact opnemen met de functionaris voor
gegevensbescherming (DPO): contact@bk2a-avocats.fr. Vermeld
hierbij uw naam, voornaam, adres en het onderwerp van uw
bericht. Uw klachten met betrekking tot het verzamelen en
verwerken van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht
aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
OPGELET: Dit “individuele” product is enkel bestemd voor verkoop
op Belgische grond. Voor alle overige verkoop kunt u steeds
contact met ons opnemen.
CroisiEurope/Alsace Croisières S.A. – Zetel: 12, rue de la Division
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CroisiEurope houdt zich aan:

Uit respect voor het milieu, is deze brochure gedrukt op chloorvrij papier en met plantaardige inkt.
IMPRIM’VERT is een kwaliteitsgarantie die de waarden versterkt eco-burgers, en betrekt printers in een proces van productie waarbij
respect voor het milieu een belangrijke factor is.
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