6-DAAGSE (autocar + cruise)
i.s.m. Reizen Patteeuw
RIVIERCRUISE BORDEAUX, DE GIRONDE EN DE DORDOGNE
Vrijdag 19 tot woensdag 24 augustus 2022
In het zuidwesten van Frankrijk ligt het estuarium van de Gironde, ontstaan uit de samenvloeiing van
de Garonne en de Dordogne, een open deur naar de stad Bordeaux. Die is in de hele wereld vermaard
om zijn nobele wijnen: Pauillac, Saint-Emilion, Médoc, Sauternes… om er maar enkele te noemen.
Maar de Gironde is ook het departement met charmante dorpjes zoals Cadillac en Bourg. Laat je
meevoeren door een heerlijk riviercruiseschip op de Gironde, de Dordogne en de Garonne, dit is pure
verwennerij op het water.

DAG 1
We rijden langs de Franse autosnelwegen naar de kaai in de heerlijke stad Bordeaux waar ons schip is
aangemeerd. Voorstelling van de bemanning en welkomstcocktail.
DAG 2
In de voormiddag varen we Bordeaux uit langs de vele eilandjes in het midden van de Gironde tot
Fort Medoc. Aan boord is het heerlijk genieten (dankzij de all-in formule) en vanuit de bar of van op
het zonnedek zie je de schitterende landschappen voorbij glijden. Na het middageten aan boord
vertrekken we met de autocar op verkenning door de Médoc, een prestigieus gebied met de
bekendste rode wijnen en chateaus van deze planeet. We komen langs het merendeel van de
appellations van de Médoc (Saint-Julien, Margaux, …) op de bekende kastelenroute. Een paar
beroemde kastelen zoals de Château Lafite-Rothschild en Latour ontbreken zeker niet op deze rit. In
één van de kastelen van de appellation Chateau Margaux gaan we proeven.
DAG 3
In de voormiddag steken we de Gironde over om aan de overkant de omgeving van de stad Blaye te
ontdekken. Ingenieur Vauban bouwde hier een fort dat bestaat uit drie delen dat elke aanval op de
stad Bordeaux onmogelijk moest maken. Het bijzondere fort met zijn verhalen is een bezoek meer
dan waard. De citadel van Blaye is een bijzonder bouwwerk, een militaire vesting die de volledige
rivier in het oog moest houden. Na een tocht door de citadel met zijn fantastischeuitzicht rijden we
op en langs de klifrotsen en het water. We ontdekken er de typische carreletsen van op het
panoramapunt zien we de plaats waar Gironde, Garonne en Dordogne samenkomen. Na het
middageten (op deze cruise zijn alle maaltijden aan boord) varen we richting het estuarium van de
Gironde. Een afwisseling van landschappen aan beide zijden van het water, van moerassen tot steile
kliffen, langs grotwoningen en vissershutten.
DAG 4
We varen richting Libourne. Van daaruit nemen we onze autocar richting Saint-Emilion. de stad die
voor een groot stuk uit de rots is gekapt. We dalen af in de grot van Saint-Emilion met zijn legendes,
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wandelen langs de catacomben tot in de grootste monolitische kerk ter wereld. Daarna is het tijd om
te proeven van de lekkere wijn met een bezoek aan een lokale producent.
DAG 5
Op de laatste dag keren we terug richting Bordeaux. Na de middag verkennen we de gouden stad die
bekend staat als één van de allermooiste van Frankrijk. Wie dat wenst kan op eigen houtje de
winkelstraten van de stad verkennen, maar je kan evengoed kiezen voor een geleide wandeling
met onze gids. De gigantische fontein van de Girondins, het theater en de kleine middeleeuwse
straatjes maken van Bordeaux een belevenis. En langs de kaaien van de Garonne/Gironde flaneren
maakt deze wandeling compleet. Het centrale plein met zijn bijzondere waterspiegel mogen we
zeker niet missen.
DAG 7
Ook deze gevarieerde en unieke vakantie zit er op. Na het ontbijt vertrekken we met de autocar,
volgeladen met koffers, souvenirs en mooie herinneringen.

Prijs benedendek: 1455 € per persoon in ALL-IN (bij reservatie vóór 1 maart 2022)
Prijs benedendek: 1505 € per persoon in ALL-IN (bij reservatie vanaf 1 maart 2022)
Toeslag kajuit op het tussendek: 130 € per persoon (identieke grootte als gewone kajuit maar op
ander dek)
Toeslag Superieure kajuit: 150 € per persoon (identieke grootte als gewone kajuit maar op ander
dek)
Toeslag éénpersoonskamer: 345 € per persoon (enkel in standaardkajuit)

Logement: Schip MS Cyrano de Bergerac (of gelijkwaardig) – categorie 5 ankers

Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•
•
•

Galadiner met dans aan boord
Alle dranken inclusief tijdens de maaltijden aan boord, alsook alle dranken aan de bar de hele
dag (behalve de wijnen van de wijnkaart en champagne)
Alle uitstappen en toegangsgelden: wijnkasteel in de Médoc, wijnkasteel in Blaye,
ondergronds Saint-Emilion, bezoek Bordeaux
Animatie aan boord

Opmerkingen:
•

De rederij en de kapitein zijn gemachtigd om het programma en het vaarschema te wijzigen
in functie van de waterstanden
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INFO MEERDAAGSE AUTOCARREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•

Vervoer per luxe autocar
Professionele begeleiding
Alle overnachtingen in goede en comfortabele hotels met bad of douche en toilet
Verblijf op basis van vol pension vanaf het avondmaal eerste dag tot het ontbijt laatste dag
(tenzij anders vermeld in het programma)
Vermelde uitstappen (niet de toegangsgelden voor musea, bezienswaardigheden, trein- of
boottochten)
Thuisophaling binnen een straal van 20 km van Eine

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•

Maaltijden onderweg de eerste en laatste dag (tenzij anders vermeld in programma)
Tafeldranken (tenzij anders vermeld in programma)
Toegangsgelden (tenzij anders vermeld in programma)
Annulatie- en bijstandsverzekering. Indien u geen verzekering bij ons afsluit, gelden de
bijzondere voorwaarden begeleide reizen van Reizen Patteeuw (Lic. 1269/7291). Deze zijn
op verzoek verkrijgbaar bij ons op kantoor.
Gereserveerde zitplaats in de autocar (zie lager)
Stadstaksen, toeristenbelasting en checkpoints van steden (deze worden afgerekend bij het
afhalen van de reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
Supplement voor thuisophaling indien u verder dan 20 km van Eine woont

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels nog
wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.
Voor alle reizen moeten er minimum 20 deelnemers zijn voordat de reis doorgaat (tenzij anders
vermeld).

Reservering zitplaats in de autocar (niet verplicht):
Alle zitplaatsen van de autocar kunnen ingenomen worden, u kan max. 1 zitplaats p.p. reserveren.
•
•
•

Voor de eerste twee rijen € 1,25 per dag per persoon
Vanaf de derde rij tot de zevende rij € 2,50 per persoon voor de volledige reis
Vanaf de achtste rij (eerste rij achter de middendeur autocar) is de reservering gratis
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