
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21 en 28 augustus 4 september 
2 en 9 oktober 

dag 1 Lyon – afvaart 20u00 Lyon – afvaart 18u00 

dag 2 Vivier – 13u00 tot 19u00 Chalon-sur-Saône – 08u00 tot 13u30 
Tournus – 16u00 tot 19u00 
Macon – vanaf 21u30  

dag 3 Avignon – vanaf 01u00 Macon – tot 18u30 

dag 4 Avignon – tot 08u00 
Arles – vanaf 12u00 

Lyon – 02u00 tot 18u30 

dag 5 Arles – tot 09u30 
Port St.Louis  12u30 tot 19u00 

Châteauneuf-du-Pape – 13u30 tot 14u00 
Avignon – vanaf 16u30 

dag 6 Tournon – 16u00 tot 23u00 Avignon – tot 12u00 
Arles – 16u00 tot 21u00 

dag 7 Lyon – vanaf 08u00 Viviers – 08u00 tot 13u00 

dag 8 Lyon – ontscheping na het ontbijt Lyon – ontscheping na het ontbijt 

ALL INCLUSIVE 

2021 

    riviercruise Rhône – Provence             MS LORD BYRON***** 
       8 dagen vanaf € 1.499,- pp 

Kom aan boord van de MS LORD BYRON en geniet van de ontspannen 

en luxe sfeer. Laat u verwennen met gastronomische gerechten in het 

hoofdrestaurant of in de bistro en geniet na uw maaltijd van een 

drankje in de panorama-lounge. Neem een pauze in de wellnessruimte 

en ontspan in het stoombad of de sauna. Geniet van het mooie weer 

en de regio vanop het zonnedek.  De MS LORD BYRON biedt plaats aan 

148 gasten in 74 stijlvol ingerichte hutten. Op het Diamant dek 

bevinden zich vier suites van 22 m² met een Frans balkon. Zowel op het 

Diamant Deck als op het Rubin Deck bevinden zich 19 m² junior suites, 

die tevens beschikken over Franse balkons van waaruit u vanuit uw 

kamer kunt genieten van het prachtige uitzicht. Alle hutten zijn perfect 

uitgerust met flatscreen-tv, inclusief minibar, schoonheidsproducten 

van RITUALS®, föhn, kluis, airconditioning, douche en toilet. Een lift 

verbindt de lobby met het restaurant, de Ruby en het Diamant dek. 6 

treden leiden naar het Emerald dek. 

Inbegrepen : 

- cruise van 7 nachten met vol pension van diner op    .  . .  

. dag 1 t.e.m ontbijt op dag  

- uitgebreide selectie van dranken aan boord 

- minibar in kajuit met water, frisdrank en bier 

- fooien aan boord 

- WLAN, alle taksen en BTW 

Niet inbegrepen : 

excursies – persoonlijke uitgaven – reisverzekering – 

vervoer tussen België en start/eindpunt van de cruise 

Info en reservatie bij Cruise Selection 

03/313 77 61 of info@cruiseselection.be 

 

Buitenkajuit – prijs per persoon 21 + 28 aug. 
4 sep. 

2 + 9 okt. 

2-persoons* Emerald dek € 1.549,- € 1.499,- 

junior suite* Emerald dek € 1.719,- € 1.659,- 

2-persoons** Ruby dek € 1.819,- € 1.759,- 

junior suite** Ruby dek € 2.019,- € 1.969,- 

2-persoons** Diamant dek € 2.019,- € 1.969,- 

junior suite** Diamant dek € 2.229,- € 2.179,- 

suite** Diamant dek € 2.549,- € 2.489,- 

‘* = klein vast raam        ** = Frans balkon 

 


