
Rhônepanorama [MS VIVA VOYAGE - 5*]
8 dagen vanaf € 1.395,- p.p.

INCLUSIEF
 Pcruise volgens vaarschema

 Paccommodatie in geboekte categorie
 Pvolpension met ontbijtbuffet, lunch, diner (gastronomische 
meergangenmenu‘s, geserveerd aan tafel) en snacks met vrije 
tafelkeuze en flexibele eettijden

 Pde hele dag hoogwaardige, alcoholische en non-alcoholische 
dranken van het gehele barmenu (inclusief frisdranken, sappen, 
diverse koffiespecialiteiten, thee, cacao, mousserende wijn, 
Aperol, witte wijn, rode wijn, rosé, champagne, diverse bieren, 
longdrinks, cocktails, sterke drank, likeuren)

 PHigh Tea: eenmaal per trip een selectie van zoete en hartige 
lekkernijen zoals scones, sandwiches, cupcakes, chocolaatjes, 
macarons en exclusieve theesoorten

 Pdagelijks aangevulde minibar in de kajuit

 Pwelkomstsekt in de kajuit

 Pherbruikbare VIVA-waterfles

 Pexclusieve verzorgingsproducten van Rituals

 PWLAN, fooien aan boord

 Pbagageservice bij in- en ontschepen

 Phavengelden en btw

EXCLUSIEF
 PVervoer naar en vanaf het begin- en eindpunt van de cruise - 
excursies - lokale transfers - persoonlijke uitgaven - reisverzekering

OPMERKINGEN
 PGegarandeerde Nederlandstalige begeleiding aan boord* - 
Nederlandstalige reisleiding - Dagelijkse infomeeting

* Nederlandstalige reisleiding aan boord bij minimaal 12 
deelnemers!

 7 TOT 14 OKTOBER 2023 

VAARROUTE
DAG HAVEN AANKOMST VERTREK

Dag 1 Inscheping op de Viva Voyage.

Lyon - 18:00
Dag 2 Châteauneuf-du-Pape 

Avignon
13:30 
16:30

14:00 
-

Dag 3 Avignon 
Arles

- 
15:30

12:00 
21:00

Dag 4 Viviers 08:00 13:00

Dag 5 Lyon 07:00 18:00

Dag 6 Chalon-sur-Saône 
Tournus 
Mâcon 

08:00 
16:00
21:30

13:30
19:00

-
Dag 7 Mâcon - 18:30

Dag 8 Lyon 
Ontscheping na het ontbijt.

02:00 -

DEK/LIGGING CATEGORIE PRIJS P.P.

Smaragd 2-Pers. € 1.395,- 
Rubin/achteraan 2-Pers. [Frans balkon] € 1.595,- 

Rubin 2-Pers. [Frans balkon] € 1.695,- 

Rubin Junior Suite [Frans balkon] € 1.995,- 

Diamant 2-Pers. [Frans balkon] € 1.850,-

Diamant Junior Suite [Frans balkon] € 2.095,-

VOOR UW GEMAK
 WIJ BOEKEN OOK GRAAG UW PRIVÉ-TRANSFERS VAN HUIS 
NAAR HET SCHIP EN TERUG. 
NEEM CONTACT MET ONS OP ALS U EEN OFFERTE WILT.

ALL-INCLUSIVEAAN BOORD

NEDERLANDSTALIGE REISLEIDING*

V E R R U I M  J E  H O R I Z O N

RIVERCRUISES .be

Contacteer Cruise Selection of uw reisagent 
river@cruiseselection.be | tel. +32 (0) 3 313 77 61 | www.rivercruises.be

Prijzen zijn cruise-only, 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.



De MS VIVA VOYAGE nodigt 152 gasten 
uit om te genieten en te ontspannen in 
haar 76 hutten.

De hutten op het Diamant en Rubin dek 
hebben allemaal een Frans balkon en nodi-
gen u uit om vanuit uw bed te genieten van 
het voorbijtrekkende landschap. Op het Di-
amant dek zijn er voornamelijk 2-persoons-
hutten, die 15 m² groot zijn, en vier Junior 
Suites van 19 m². Het Rubin dek heeft ook 
meestal 2-persoonshutten van 15 m² en 
twee Junior Suites van 19 m². Het Smaragd 
dek heeft 15 m² 2-persoonshutten en een 
19 m² Junior Suite, allemaal met ramen die 
niet geopend kunnen worden.

Alle hutten zijn perfect uitgerust met 
flatscreen-tv, inbegrepen minibar, schoon-
heidsproducten van RITUALS®, haardroger, 

kluis, airconditioning, douche en toilet. Een 
lift verbindt de lobby met het restaurant, 
het Rubin dek en het Diamant dek. Er zijn 
6 treden die naar het Smaragd dek leiden. 

SCHEEPSINFO
Passagiers 152 personen
Bemanning 36 personen

Buitenkajuiten 76

Eerste afvaart 2005

Lengte 110 m

Breedte 11,45 m

Dekken 3

Het schip is volledig geklimatiseerd.

MS VIVA VOYAGE

Tournus
De stad Tournus ligt aan de oevers van 
de Saône en is daarom een ideale tus-
senstop voor een riviercruise. De regio 
wordt gekenmerkt door wijnbouw en 
prachtige rivierlandschappen. Tour-
nus, de startplaats van een etappe van 
de Tour de France in 2010, heeft een 
museum over de geschiedenis van 
de ontwikkeling van de fiets. Andere 
hoogtepunten zijn vier restaurants, elk 
met een Michelinster. Tournus heeft 
de hoogste dichtheid van restaurants 
met Michelinsterren per hoofd van de 
bevolking ter wereld. De kerk Saint 
Philibert is het oudste en grootste be-
waard gebleven Romaanse gebouw 
in Frankrijk.

Mâcon 
Mâcon ligt direct aan de Saône en 
is een ideale bestemming voor een 
riviercruise door dit unieke Franse 
landschap. Al in de middeleeuwen 
was de stad van groot belang vanwe-
ge de goede strategische ligging, zo 
ook als hoofdstad van Bourgondië. 
De historische gebouwen vormen 
de hoogtepunten voor het toerisme. 
Hiertoe behoren verschillende op-
merkelijke paleizen zoals het stadhuis 
of de prefectuur. De oude Sint-Vin-
centiuskathedraal, gebouwd in de 6e 
eeuw, werd tijdens de Revolutie ver-
woest en tussen 1810 en 1816 her-
bouwd op de Place Saint-Vincent.

Avignon  
Wie kent niet het populaire Franse 
lied “Sur le Pont d’Avignon”, dat de 
stad op de linkeroever van de Rhône 
wereldberoemd maakte? Maar het 
was in de 14e eeuw, toen de paus 
erheen werd verbannen wegens 
oorlogsproblemen, dat Avignon zijn 
ware betekenis kreeg. Onder het 
motto “Waar de paus is, is Rome” 
brak een periode van pracht en praal 
aan, die gepaard ging met de bouw 
van kloosters en gotische kerken. 
Het monumentale Paleis van de Pau-
sen lijkt op een vesting met zijn grilli-
ge borstweringen en enorme torens 
en vormt een uniek decor voor een 
jaarlijks theaterfestival.


