Riviercruise - Rhône

Zeer veel inbegrepen

Betoverende winterse
taferelen langs de Rhône

Transfer Lyon heen en terug
met luxe autocar.
Alle begeleide excursies met
kwaliteit en inhoud in eigen
regie met luxe autocar

Lyon, waar de Rhône en de Saône samenvloeien, is de perfecte setting om

Inkomgelden:
La Cité du Chocolat

deze luxe riviercruise te starten richting Arles. Zelfs in december verliest
het zuiden van Frankrijk niets van zijn charme en romantiek. Terwijl u de
winterzon ziet ondergaan in de rivier, geniet u van uw glaasje Côtes du
Rhône aan boord van dit drijvend luxe ‘rivierhotel’. Ontdek met ons deze
wondermooie streek in het zuiden van Frankrijk gekend om haar rijke
geschiedenis en enorme schat aan UNESCO-Werelderfgoed. Kortom,
deze streek zal u betoveren tijdens een cruise die niets minder is dan
‘magnifique’!

6-daagse cruise met
MS VIVA VOYAGE 4* in het
gekozen kajuittype
PremiumTours audioguide
BTW, wegen-, verblijf- en
haventaksen cfr. 01/01/2022

Programma

= ONTBIJT

= LUNCH

= DINER

1e DAG
Via de zogenoemde Route du Soleil bereiken
we in de late namiddag Lyon. We betrekken
onze kajuiten, maken kennis met de faciliteiten
die dit mooie schip aanbiedt en genieten van
het eerste diner en onze eerste overnachting
aan boord. Intussen vaart het schip af in Lyon
en volgt het de Rhône stroomafwaarts naar
Tain-l’Hermitage.

2e DAG
Tain-l’Hermitage
We meren ‘s morgens aan in Tain-l’Hermitage,
vooral bekend om zijn terroirs en wijngaarden.
Tijdens een wandeling in het historische
centrum komen we meer te weten over
de geschiedenis van deze stad. Tijdens een
bezoek aan La Cité du Chocolat, de thuisbasis
van de Valrhona-chocolade, worden onze
zintuigen alvast geprikkeld. Omstreeks 15.00 u
zet het schip koers richting Arles. We genieten
van schitterende vergezichten op charmante
dorpjes, schilderachtige heuvels en het
bergachtige landschap van de Drôme aan de
ene kant, en de Ardèche met haar beroemde
gorges en middeleeuwse kastelen aan de
andere kant.

4e DAG
Avignon
Avignon - onlosmakelijk verbonden aan het
liedje ‘Sur le pont d’Avignon’ - is een groot
monument uit de 14e eeuw. Het historische
hart van de stad, omgeven door hoge
vestingmuren, nodigt uit tot een wandeling
door de nauwe middeleeuwse straatjes
en langs prestigieuze gebouwen die een
wonderlijke getuigenis zijn van Avignons
verleden.

6e DAG
Na het ontbijt nemen we afscheid van de
bemanning, verlaten we het schip en rijden
we terug naar België. De nodige stops worden
onderweg ingepland.

3e DAG

5e DAG

Arles
In Arles, gelegen aan de poort van de
Camargue, zijn nog veel sporen uit het
verleden zichtbaar, met o.a. het Romeinse
amfitheater, de indrukwekkende kathedraal
Saint-Trophime, het forum… De rust, het heldere
licht en de levendige kleuren van deze ZuidFranse stad waren een inspiratiebron voor
o.a. Van Gogh, Gauguin en Picasso. Tijdens
een geleide stadswandeling ontdekken we
enkele plekjes die in de beroemde schilderijen
van Van Gogh vereeuwigd werden. In de
late namiddag meren we aan in Avignon en
krijgen we een indrukwekkend zicht op de
verlichte stad, waar het Pausenpaleis in volle
glorie hoog boven de stad uittorent.

Lyon
Na de lunch maken we kennis met Lyon, de
voormalige hoofdstad van het Romeinse
Gallië. De stad staat bol van cultuur en
schilderachtige wijken, en ze draagt een
bijzonder rijk verleden met zich mee.
Een stadsrondrit langs de voornaamste
bezienswaardigheden en ronddwalen in de
wijk Vieux Lyon met haar schitterende oude
gebouwen, gezellige pleintjes en traboules
(smalle overdekte steegjes) zijn een absolute
must. Tijdens een bezoek aan de Notre-Dame
de Fourvière worden we verwend met een
prachtig zicht op de oude binnenstad.

6-daagse begeleide
luxe riviercruise
€/PERSOON
AFREISDATUM TYPE 22A.
SCHIP

06/12/2022

€ 1010

MS VIVA
VOYAGE

OVERIGE TYPE KAJUITEN: zie p.34
NIET INBEGREPEN:
• Persoonlijke uitgaven
• Eventuele overige inkomgelden
• Reis- en annuleringsverzekering
ALGEMEEN:
Kleding aan boord: gezellige en
informele sfeer, casual (enkel bij de
captains dinner een pak voor de
heren, een feestelijke jurk voor de
dames)
Taal aan boord: Duits, maar de
bemanning spreekt ook Engels.
Munteenheid aan boord: euro.
Op het einde van uw cruise kan u
uw onboard rekening cash betalen
of met een creditcard
PROGRAMMA ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGING.

Riviercruise - Rhône

MS VIVA VOYAGE 4*
Aan boord van de MS VIVA VOYAGE 4* laat u het dagelijkse leven achter u
en geniet u ten volle van deze all-inclusive luxecruise.
Een intieme groep van slechts 154 gasten en grenzeloos comfort bieden
de allerbeste omstandigheden aan boord van de MS Viva Voyage 4* om
van elke reis een onvergetelijke ervaring te maken. Geniet ten volle van
dit 4*-riviercruiseschip!

KAJUITEN

FACILITEITEN
3 passagiersdekken, groot zonnedek met putting green, meubilair
en schaduwrijke zone aan de bar,
panorama-lounge met bar, 2 restaurants en bistro, receptie, boetiek aan boord, lift tussen Emerald
en Diamond dek, bar, fitness, nagelstudio en kapsalon.

MAALTIJDEN
Ontbijtbuffet, lunch en diner met
fijne lokale ingrediënten en regionale specialiteiten en premium
drankjes en snacks.

Kajuiten: de kajuiten bieden alles wat u maar kunt wensen in een drijvend 4*-hotel: flatscreen tv, radio, minibar, kluis, föhn, airconditioning,
douche/toilet. Op het Emerald dek (onderste dek) vindt u buitenkajuiten. Het Ruby dek (middelste dek) heeft buitenkajuiten (14m2) met
2 aparte bedden die op verzoek kunnen worden gescheiden. Op het
Diamond dek (bovenste dek) kunt u heerlijk ontspannen in buitenkajuiten (14m2) en suites (16m2). De kajuiten op het Ruby dek en Diamond
dek beschikken over openschuivende ramen welke van de vloer tot het
plafond reiken (= Franse balkons). Hierdoor heeft u een onbeperkt zicht
op de rivier, de mooie landschappen, en geniet u van 1.000 wisselende
uitzichten. De kajuiten op het Emerald dek hebben kleinere ramen welke om veiligheidsreden niet te openen zijn.

6/8-daagse cruise met MS Viva Voyage 4* in het gekozen kajuittype
Verblijf basis volpension
vanaf diner 1e dag t/m ontbijt 6e/8e dag
All-inclusive drankenpakket
van 10.00 uur tot middernacht
Welkomstcocktail

Muziekprogramma aan boord
Vrij gebruik van alle faciliteiten aan boord
Bagageservice van de kaai naar de kajuit en omgekeerd
Gebruikelijke fooien voor het boordpersoneel

06/12/2022

ALGEMEEN:
Kleding aan boord: gezellige en informele sfeer, casual. Taal aan boord: Engels.
Munteenheid aan boord: euro. Op het einde van uw cruise kan u uw onboard rekening
cash betalen of met een creditcard.

EXTRA SERVICE: Thuisophaling binnen een straal van 20 km rond Eine of
gratis gebruik van de Scheldevallei-parking.

AANTAL
PERSONEN

DEK

TYPE

€/PERSOON

2-PERSOONS

EMERALD DEK

22A

€ 1010

1-PERSOONS

EMERALD DEK

11A

€ 1315

2-PERSOONS

RUBY DEK

22B

€ 1150

1-PERSOONS

RUBY DEK

11B

€ 1520

2-PERSOONS

DIAMOND DEK

22D

€ 1200

NIET INBEGREPEN:
• Persoonlijke uitgaven
• Inkomgelden
• Reis- en annuleringsverzekering

DUBBELE KAJUIT
DUBBELE KAJUIT
DUBBELE KAJUIT
DUBBELE KAJUIT ACHTER
SUITE
E

INGANG

R RECEPTIE
S

SOUVENIR SHOP

6-DAAGSE BEGELEIDE RIVIERCRUISE RHÔNE (autocar + cruise)
AFREIZEN: MS VIA VOYAGE 4*: 06/12/2022
EXTRA SERVICE: Thuisophaling binnen een straal van 20 km rond Eine of gratis gebruik van de
Scheldevallei-parking.

Reserveren kan telefonisch: 055 31 12 40
Per mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor na afspraak.

Reizen Scheldevallei NV – Fietelstraat 129 – 9700 Eine-Oudenaarde
Vergunning A1831 – BTW BE 0406 041 307 – RPR Oudenaarde
Reis georganiseerd i.s.m. Carolus Reizen

