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Fiets- en Cruisevakanties

Echt een heel genoeglijke manier van reizen: op riviercruise en delen van
het traject met de fiets afleggen. De saaiere stukken om te fietsen zijn
vanaf het rivierschip juist weer leuk om te ervaren en de mooiste stukjes
worden met de fiets gedaan. U hoeft geen Eddy Merkx te zijn om deze
fietstochten te kunnen maken, met een gewone conditie en in rustig tempo kunt u genieten van het landschap en de vele bezienswaardigheden.
Wij hebben 3 vaargebieden: van Amsterdam naar Brugge, van Parijs zuidelijk de Seine op en vanuit Bordeaux langs de beroemde wijngaarden.
Alle 3 deze vaargebieden zijn verrassend mooi, gevarieerd en zonder al te
moeilijke trajecten. En het is ook nog eens heel gezellig om met elkaar en
nieuwe vrienden zo actief nieuwe dingen te ontdekken en er aan boord
met een glaasje op terug te kunnen kijken.
De schepen zijn traditioneel van uiterlijk, maar modern ingericht. Aan
boord is alle comfort aanwezig, een gezellig restaurant, een leuke bar,
goede kajuiten en sanitaire voorzieningen. Er zijn uitstekende fietsen (te
huur) en hele goede, ervaren begeleiders die met de fietstochten meerijden of dagelijks een goede uitleg geven over de route en daarbij beschrijvingen en kaarten beschikbaar stellen. En eenmaal onderweg dan zijn de
begeleiders ook altijd telefonisch bereikbaar voor route- of technische
ondersteuning.
Fietsen maakt hongerig, dus een goed ontbijt staat iedere morgen klaar.
Voor onderweg worden lunchpakketten meegegeven en het diner is weer
uitstekend verzorgd aan boord.
De fietsen die u huurt zijn gemaakt om met plezier de afstanden dagelijks
af te leggen. Als u liever een e-bike heeft, dan is die ook te huur. Wel
graag bij reservering opgeven. Zodra er iets mankeert aan de fiets, wordt
het euvel direct verholpen. Natuurlijk kunt u ook uw eigen fiets meenemen, maar dan is de zorg bij mankementen een spelbreker tijdens de
vakantie, dus waarom niet zorgeloos de fiets van de rederij gebruiken. En
met een fiets in de internationale treinen is ook weer zo´n gedoe.
Als u een dag geen zin heeft om te fietsen, dan blijft u gewoon aan boord
en vaart naar de volgende stopplaats waar de fietsers weer aan boord
komen. Heerlijk relaxed op een sportieve vakantie, goed verzorgd en
zorgeloos.
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MS MAGNIFIQUE II & III

Fietscruise
Nederland & Belgïe
Cruise en fiets, een heerlijke vakantie
+

8 dagen, vanaf e 949,Vaarschema
DAG		 HAVEN
AANKOMST VERTREK
1
Amsterdam, inscheping 13.00		
14.00
Fietstocht Nigtevecht-Breukelen, ca. 15 kms
Vianen
15.00
2
Vianen 		
09.00
Fietstocht Vianen, Schoonhoven, Kinderdijk, met picknick lunch ca. 56 kms
Dordrecht
17.00
3
Dordrecht		
09.00
Fietstocht Willemstad - Kreekraksluis met picknick lunch ca. 43 kms
Antwerpen
17.00		
4
Antwerpen		
09.00
Fietstocht Antwerpen, Temse, Dendermond met picknick lunch ca. 42-56 kms
Dendermonde
17.00		
5
Dendermonde 		
09.00
Fietstocht Dendermonde - Gent met picknick lunch ca. 40/50 kms
Gent		
17.00
6
Gent 			
09.00
Fietstocht Gent – Brugge met picknick lunch ca. 45 kms
Brugge, diner op eigen gelegenheid
17.00
7
Brugge
Fietstocht Brugge, Noordzee, Brugge met picknick lunch ca. 50 kms
8
Brugge, ontscheping 09.00, terugreis

Prijzen per persoon
Kajuit		
Type
Standard
2-persoons
Premium(*)
2-persoons
Upper dek(Suite) 2-persoons
Standard single 1-persoons
Standard triple 3-persoons
Upper dek(triple) 3-persoons

Seiz. A
e 999,e 1.199,e 1.399,e 1.349,e 949,e 1.299,-

Seiz. B
e 1.079,e 1.279,e 1.499,e 1.429,e 1.029,e 1.379,-

(*) type niet beschikbaar op MS MAGNIFIQUE III

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen, zie pagina 98 en 99

Vertrekdata 2018
28 april
9 mei
23 mei
26 mei
6 juni
9 juni
20 juni
23 juni
4 juli
18 juli
21 juli
4 augustus
15 augustus
29 augustus
1 september
12 september
26 september
10 oktober

Seiz.
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A

Schip
Magnifique III
Magnifique II
Magnifique II
Magnifique III
Magnifique II
Magnifique III
Magnifique II
Magnifique III
Magnifique II
Magnifique II
Magnifique III
Magnifique III
Magnifique II
Magnifique II
Magnifique III
Magnifique II
Magnifique II
Magnifique II

Op de data 5 en 30 mei, 2, 13, 16, 27 en 30 juni, 11, 21
en 28 juli, 8, 11 en 22 augustus, 5 en 19 september en
3 en 6 oktober wordt de route van Brugge naar Amsterdam gevaren met vergelijkbaar vaarschema. Indien u hierover geïnformeerd wilt worden dan staan
uw reisagent of onze specialisten u graag te woord.

Heen- en terugreisinformatie.
Er is geen vervoer voorzien naar vertrekpunt of vanuit aankomstpunt van de
cruise. Info hierover kan U bij reservatie
bekomen of via uw reisagent

Een korte indruk van het vaargebied vindt u op pagina
20. Een korte beschrijving van het schip vindt u op pagina 82. Inclusief: cruise volgens vaarschema - accommodatie in geboekte categorie - volpension (7 x ontbijt/6
x picknick / 6 x avondmaal-geen avondmaal op dag 6
- bed & bad linnen - welkomstdrink - dagelijks fietsprogramma (premium package = volledig begeleid) – alle
havengelden - BTW.
Exclusief: heen- en terugreis naar en van het schip - fietshuur (e 75,- fiets 7 versnellingen, e 165,- E-bike) - diner
op dag 6 - drankjes - persoonlijke uitgaven - fooien.
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98.
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MS FLEUR

8 dagen

Fietscruise
Seine Zuid

NIEUW

Cruise en fiets, een heerlijke vakantie
+

e 1.159,-

Vaarschema
DAG		 HAVEN
AANKOMST VERTREK
1
Parijs, inscheping vanaf 14.00 uur, diner en wandeling		
2
Parijs			
07.45
Fietstocht Evry – Melun met picknick lunch, ca. 35 kms.
Evry 		
17.00
3
Melun		
09.00
Fietstocht Melun - Moret sur Loing met picknikc lunch, ca. 35 kms
Moret sur Loing
17.00
4
Moret sur Loing 		
09.00
Fietstocht Moret sur Loing - Nemours met picknick lunch, ca. 35/55 kms
Nemours
17.00
5
Nemours		
09.00
Fietstocht Nemours - Néronville met picknick lunch, ca. 40 kms
Néronville
17.00
6
Néronville		
09.00
Fietstocht Néronville - Montargis met picknick lunch, ca. 35 kms
Montargis, diner op eigen gelegenheid
17.00
7
Montargis
Fietstocht naar Château Renard met picknick lunch, ca. 45 kms
8
Montargis,ontscheping 09.00, terugreis

Prijzen per persoon
Kajuit		
Type
Standard
2-persoons

Vertrekdata 2018
7 juli		
21 juli
4 augustus
1 september
15 september
Het schip vaart deze cruise in omgekeerde richting
met vertrek uit Montargis op 14 en 28 juli, 11 augustus en 8 september. Vraag uw reisagent of onze specialisten naar de mogelijkheden.

Heen- en terugreisinformatie :
Er is geen vervoer voorzien naar vertrekpunt of vanuit aankomstpunt van de
cruise. Info hierover kan U bij reservatie
bekomen of via uw reisagent.

Prijs
e 1.159,-

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen, zie pagina 98 en 99
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Een korte indruk van het vaargebied vindt u op pagina
46. Een korte beschrijving van het schip vindt u op pagina 88.
Inclusief: cruise volgens vaarschema - accommodatie in
geboekte categorie - volpension (7 x ontbijt/6 x picknick
/ 6 x diner, niet inbegrepen op dag 6 - welkomstdrankje
- dagelijks fietsprogramma met meertalige gids - havengelden - BTW.
Exclusief: heen- en terugreis naar en van het schip - fietshuur (e 80,- fiets 11 versnellingen, e 165,- E-bike) - diner
dag 6 - drankjes - persoonlijke uitgaven - fooien.
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98.
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MS BORDEAUX

NIEUW

Fietscruise
Bordeau
Cruise en fiets, een heerlijke vakantie
+

8 dagen, vanaf e 999,Vaarschema
DAG		 HAVEN
AANKOMST VERTREK
1
Heenreis Bordeaux, transfer naar Castets-en-Dorthe,
inscheping vanaf 15.00
Fietstocht door ´petit Holande`, ca. 15 kms
2
Castets-en-Dorthe		
09.00
Fietstocht rondje Sauternes met picknick lunch, ca. 35/50 kms
Cadillac
17.00
3
Cadillac		
09.00
Fietstocht rondje Entre Deux Mer en Graves met picknick lunch, ca. 40 kms
Bordeaux		 17.00
4
Bordeaux		
Fietstocht naar Bordeaux, ca. 15 kms. en wandeling, lunchpakket
5
Bordeaux
09.00
Fietstocht Lamarque et Margaux (Médoc) met picknick lunch, ca. 40 kms
Bourg			
17.00
6
Bourg
09.00
Fietstocht Bourge, Blaye en wijngaarden met picknick lunch, ca. 35/50 kms
Fronsac/Libourne		 17.00
7
Fronsac/Libourne		
Fietstocht wijngebied Pomerol & St. Émilion, met picknick lunch, ca. 35/50 kms
8
Fronsac/Libourne,ontscheping 09.00, transfer naar Bordeaux

Prijzen per persoon
Kajuit		
Type
Seizoen A Seizoen B	 Seizoen C
Lower dek
2-persoons
e 999,- e 1.099,- e 1.249,Lower dek
1-persoons
e 1.299,- e 1.399,- e 1.599,Lower dek(Suite) 2-persoons
e 1.299,- e 1.399,- e 1.549,Upper dek
2-persoons
e 1.149,- e 1.249,- e 1.399,Upper dek
1-persoons
e 1.349,- e 1.449,- e 1.649,Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen, zie pagina 98 en 99

Vertrekdata 2018		
28 april 		
05 mei		
12 mei 		
26 mei		
9 juni		
23 juni		
7 juli		
21 juli		
1 september		
15 september		
29 september		
13 oktober		

Seizoen
A
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
B

Op 5 en 19 mei, 2, 16 en 30 juni, 14 1 28
juli, 28 augustus, 22 september en 6 oktober wordt deze cruise ook in omgekeerde
richting uitgevoerd. Vraag uw reisagent of
onze specialisten voor meer informatie als
deze data en route u beter uitkomen.

Heen- en terugreisinformatie.
Er is geen vervoer voorzien naar vertrekpunt of vanuit aankomstpunt van de
cruise.
Info hierover kan U bij reservatie bekomen of via uw reisagent.

Een korte indruk van het vaargebied vindt u op pagina
46. Een korte beschrijving van het schip vindt u op pagina 89.
Inclusief: cruise volgens vaarschema – accommodatie in
geboekte categorie - volpension (7 x ontbijt/6 x picnic / 7
x avondmaal) - bed & bad linnen - welkomstdrankje - dagelijks fietsprogramma (basic package = semi begeleid)
- havengelden - BTW.
Exclusief: transport naar/van het schip bij vertrek & aankomstpunt (bus transfer retour 50€ pp) - fietshuur
(e 75,- fiets 21 versnellingen, e 165,- E-bike) - drankjes wijnproeverijen - persoonlijke uitgaven - fooien.
Algemeen voorbehoud van toepassing, zie pagina 98
en 99.
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