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VERRUIM JE HORIZON

Bourgondië en de Provence [MS VIVA VOYAGE - 5*]

8 dagen vanaf 1.879,- € p.p.
REISDATA 2022
1-8 oktober | 8-15 oktober

Laat u tijdens deze reis betoveren door de prachtige
Provence. Bezoek prachtige steden zoals Viviers en Arles,
die barsten van de charme en indruk maken met hun Romeinse gebouwen. Geniet van de brede Middellandse
Zee in Martigues en zoete verleidingen in het gezellige
Tournon. Als afsluiter kunt u op uw gemak de metropool
Lyon met zijn prachtige oude stad bezoeken.
VAARROUTE
DAG

HAVEN

AANKOMST

VERTREK

Dag 1

Treinreis naar Lyon en inscheping op
de MS Viva Voyage.

Lyon
Dag 2 Viviers

11:30

20:00
19:00

Dag 3 Arles

04:30

-

Dag 4 Arles
Martigues
Dag 5 Avignon

09:00
04:00

04:00
19:00
22:00

Dag 6 Tournon

14:00

23:00

Dag 7 Lyon

08:00

-

Dag 8 Lyon

-

-

Ontscheping na het ontbijt, treinreis naar België.

DEK

CATEGORIE

PRIJS

Smaragd

2-Pers.

UITVERKOCHT

Rubin/achteraan
Rubin
Rubin
Diamant
Diamant

2-Pers. [Frans balkon]
2-Pers. [Frans balkon]
Junior Suite [Frans balkon]
2-Pers. [Frans balkon]
Junior Suite [Frans balkon]

€ 1.879,€ 1.969,€ 2.209,€ 2.059,€ 2.269,-

INCLUSIEF

P Treinreis retour
P cruise volgens vaarschema
P accommodatie in geboekte categorie
P volpension vanaf diner op de eerste dag tot en met ontbijt op
de laatste dag aan boord
P welkomstcocktail
P captain’s dinner
P van 10u00 tot 24u00 uitgebreide selectie van dranken aan boord
P water, bier en frisdrank in de minibar
P entertainmentprogramma
P fooien aan boord
P gebruik van de boordfaciliteiten
P WLAN
P bagageservice bij in- en ontschepen
P havengelden
P BTW

EXCLUSIEF

P Excursies - lokale transfers - persoonlijke uitgaven reisverzekeringen

Contacteer Cruise Selection of uw reisagent
river@cruiseselection.be | tel. +32 (0) 3 313 77 61 | www.rivercruises.be
Prijzen zijn cruise + treinreis, in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting. Havengelden, btw en taksen zijn inbegrepen.
Routes en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden
zolang een reservatie niet definitief is. De algemene voorwaarden van de rederij zijn van toepassing.
Cruise Selection is lid van VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) - Erk. nr. 6231.

Arles

Avignon

Lyon

Overblijfselen uit de Romeinse tijd, middeleeuwse getuigenissen en romaanse
architectuur: Arles nodigt u uit om door
de eeuwen heen te reizen en staat als
UNESCO-werelderfgoed op de drempel van de eeuwigheid. Het natuurlijke
landschap van de Camargue met roze
flamingo’s, witte wilde paarden en brede
zandduinen strekt zich uit aan de poorten
van “Klein Rome”. Zelfs van Gogh werd
geïnspireerd door het kleurenspel in de
Provence en verleid door de zuidelijke
flair van de stad. Kunstliefhebbers kunnen in de voetsporen van de meester treden dankzij uitgestippelde routes en een
stop maken bij het beroemde “nachtcafé” op het Place du Forum.

Wie kent niet het Franse volksliedje
“Sur le Pont d‘Avignon“ dat de stad
op de linkeroever van de Rhône wereldberoemd maakte? Maar Avignon
bereikte zijn ware betekenis in de
14e eeuw, toen de paus daar ballingschap zocht vanwege militaire onrust. Onder het motto “Waar de paus
is, daar is Rome“, brak een glorieuze
bloeiperiode aan, die gepaard ging
met de bouw van gotische kloosters
en kerken. Het monumentale pauselijke paleis lijkt op een fort met zijn
grillige borstweringen en massieve
torens en dient als een uniek decor
voor een jaarlijks theaterfestival.

Lyon wordt beschouwd als de hoofdstad van de Franse keuken - perfecte
omstandigheden om echt te genieten aan de oevers van de Rhône en
Saône! Naast een culinair uitstapje
door de talloze delicatessenwinkels
mag een bezoek aan een van de traditionele bouchons niet ontbreken.
Hier wordt de authentieke keuken
geserveerd waar Lyon bekend om
staat. Na dit lekkere eten kan de historische oude stad veel beter worden verkend. Een kabelbaan brengt
je naar Fourvière, een heuveltop
waarop de imposante basiliek Notre-Dame de Fourvière staat.

MS VIVA VOYAGE

Met zijn 76 hutten nodigt de MS VIVA
VOYAGE 152 gasten uit om te genieten en
te ontspannen.
De hutten op de Diamant en Rubin dekken
hebben allemaal Franse balkons en nodigen u uit om vanuit uw bed te genieten
van het voorbijtrekkende landschap. Op
het Diamant dek bevinden zich voornamelijk tweepersoonshutten van 15 m² en vier
junior suites van 19 m². Het Rubin dek heeft
ook voornamelijk tweepersoonshutten van
15 m² en ook twee junior suites van 19 m².
Het Smaragd dek heeft tweepersoonshutten van 15 m² en een junior suite van 19
m², allemaal met niet-openende ramen.
Alle hutten zijn perfect uitgerust met
flatscreen-tv, inclusief minibar, schoon-

heidsproducten van RITUALS®, föhn, kluis,
airconditioning, douche en toilet.
Een lift verbindt de lobby met het restaurant, het Rubin en het Diamant dek. 6 treden leiden naar het Smaragd dek.
SCHEEPSINFO
Passagiers
152 personen
Bemanning
Buitenkajuiten

36 personen
76

Eerste reis

2005

Lengte

110 m

Breedte

11,45 m

Het schip is volledig geklimatiseerd.

