
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.

Seine, ontdek Normandië [MS A-ROSA VIVA - 4*+]
8 dagen vanaf 1.149,- € p.p.

 20 TOT 27 APRIL 2023 

DEK CATEGORIE OUDE PRIJS 
P.P.

PROMO PRIJS
P.P.

Dek 1 S - 2-Pers. € 2.049,- € 1.149,-
Dek 1 A - 2-Pers. € 2.269,- € 1.259,-

Dek 2 C - 2-Pers. [Frans balkon] € 2.689,- € 1.469,-

Dek 3 D - 2-Pers. [Frans balkon] € 2.899,- € 1.579,-

INCLUSIEF
 PTreinreis retour

 PCruise volgens vaarschema

 PAccommodatie in geboekte categorie

 PVolpension vanaf diner op de eerste dag tot en met ontbijt op 
de laatste dag aan boord

 PSchuimwijn, huiswijnen, tapbier, frisdranken, koffie en thee aan 
boord inbegrepen

 PWelkomstcocktail

 PEntertainmentprogramma

 PGebruik van de boordfaciliteiten

 PBagageservice bij in- en ontschepen

 PHavengelden

 PBTW

EXCLUSIEF
 PExcursies - lokale transfers - overige dranken - fooien - 
persoonlijke uitgaven - reisverzekeringen

De Eiffeltoren, manier van leven of kunst? Je kunt uren 
discussiëren over wat Parijs zo bijzonder maakt. Maar 
over één ding is iedereen het eens: Parijs is een van de 
mooiste steden ter wereld. De Seine lijkt de laissez-faire 
levenshouding van de Parijzenaars te hebben overge-
nomen terwijl hij zachtjes naar Normandië stroomt. Het 
landschap hier is buitengewoon mooi. Bloeiende weiden 
en dichte bossen leiden de rivier naar Rouen, waar Jean-
ne d’Arc op de brandstapel belandde. Het is gemakkelijk 
te begrijpen waarom Normandië in zoveel kunstwerken 
is afgebeeld. Ook u zult vaker dan gewoonlijk naar uw 
camera grijpen. En overal waar u komt, wordt u verleid 
door culinaire hoogstandjes.

VAARROUTE
DAG HAVEN AANKOMST VERTREK

Dag 1 Treinreis naar Parijs en inscheping 
op de MS A-Rosa Viva om 18:00.

Parijs - 19:00
Dag 2 Rouen 15:00 -
Dag 3 Rouen - 20:00
Dag 4 Caudebec-en-Caux 00:30 22:00

Dag 5 Les Andelys
Vernon

08:00
14:30

12:00
-

Dag 6 Vernon
Parijs

-
18:00

05:00
-

Dag 7 Parijs - -
Dag 8 Parijs

Ontscheping na het ontbijt en 
treinreis naar België.

- -

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

RIVERCRUISES .be
�Sterk verlaagde prijs
�Treinreis inbegrepen�A-Rosa all-inclusive-formule inbegrepen



Aan boord van de A-ROSA-cruisesche-
pen is alles mogelijk. Of u nu alleen wilt 
ontspannen of boeiende gesprekken wilt 
voeren met uw medereizigers. Wij bieden 
ook volop comfort, ontspanning en rust in 
onze SPA-ROSA met sauna en whirlpool 
aan boord! Onze ligstoelen, shuffleboard 
en een putting green op het zonnedek la-
ten ook ruimte voor ontspanning, fitness en 
welzijn. Aan boord van de A-ROSA-cruise-
schepen heerst er een ongedwongen en 
vriendelijke sfeer.

FACILITEITEN:
• Ruim zonnedek met ontspannen sfeer
• Voldoende ligstoelen, parasols en zonne-

schermen
• Verwarmde outdoor Whirlpool
• Shuffleboard, putting green en reuzen-

schaakbord

• Restaurant buiten
• Wijnbar en marktrestaurant
• Casual kledingvoorschrift

SCHEEPSINFO
Lengte x breedte 135 m x 11,40 m
Buitenkajuiten 99

Passagiers max. 202 personen

Bouwjaar 2010

Rederij Neptun Werft 
GmbH, 

Warnemünde
Vlag Duitsland

Het schip is volledig geklimatiseerd.

MS A-ROSA VIVA

Rouen 
Als u de straten van de mooie ha-
venstad Rouen betreedt, waant u 
zich terug in de tijd. Terwijl u in de 
voetsporen treedt van de nationale 
Franse held Jeanne d’Arc, beleeft u 
de geschiedenis vanop de eerste rij. 
Dit is ook een kunststad: de kathe-
draal diende als onderwerp voor de 
impressionistische schilder Claude 
Monet. Andere pittoreske beziens-
waardigheden in de regio zijn abdij-
en en kastelen, die u aan de oever 
ziet liggen als u langs de Seine naar 
Caudebec-en-Caux glijdt.

Les Andelys
Het Château Gaillard is nu slechts 
een machtige ruïne. Toch is het ge-
makkelijk voor te stellen dat Richard 
Leeuwenhart hier de wacht hield voor 
de opmars van de vijand - de Fran-
sen - door de Seinevallei. Het fort was 
het centrum van het verdedigingssys-
teem. Vandaag de dag is Les Andelys 
een rustige, schilderachtige locatie 
te midden van ruige kalksteenrotsen, 
groene velden, het riviereiland, het 
Hôpital Saint-Jacques en de kerk-
toren van Saint-Sauveur. Hier kunt u 
prachtige wandelingen maken door 
de bloeiende steegjes van het stadje 
naar de gotische abdijkerk en natuur-
lijk het kasteelcomplex.

Parijs 
Romantisch, prestigieus, levendig, 
bruisend, creatief en immens rijk 
aan cultuur en architectuur... De vele 
verschillende wijken, het groots aan-
bod aan musea, de bijzondere mo-
numenten, de fraaie parken, en ook 
de designerswinkels, de art deco 
brasseries, de typische bistrots en de 
oude boekenwinkeltjes, er valt ge-
noeg te genieten! U zal de charmes 
en luxe van deze stad met duizend 
gezichten niet meer willen verlaten!


