7‐DAAGSE (autocar + cruise)
RIVIERCRUISE in de vallei van de SEINE
Donderdag 27 tot maandag 31 oktober 2022

i.s.m. Reizen Patteeuw

Scheep in voor een cruise waarbij erfgoed en geschiedenis net zo rijk zijn als spannend. Bezoek het
indrukwekkende kasteel van Versailles, één van de grootste en meest opzichtige koninklijke
verblijfplaatsen gelegen in een uniek groen kader. Ontdek de Albastenkust, omringd door de groene
en blauwe wateren van het Kanaal, die je de meest indrukwekkende landschappen van Normandië zal
bieden. Bezoek Rouen, een echte museumstad, die je niet onberoerd zal laten met haar prachtige
vakmanshuizen, geplaveide straten en gotische kerken.
DAG 1: BELGIË ‐ PARIJS
Via de snelwegen rijden we richting Parijs. Een vrij middagmaal voor de périphérique brengt ons al in
de sfeer. We doorkruisen de Franse hoofdstad met onze autocar, langs heel wat wereldberoemde
monumenten. In de vooravond gaan we aan boord van ons cruiseschip in de buurt van de Eiffeltoren.
Daarna is er nog tijd voor een wandeling langs de Eiffeltoren en het Trocaderoplein.
DAG 2: POISSY – VERSAILLES – MANTES LA JOLIE
In de voormiddag varen we richting Poissy. Na een heerlijk middagmaal aan boord is er de
mogelijkheid om facultatief het kasteel van Versailles te bezoeken met zijn bijzondere tuinen.
Versailles is gedurende eeuwen de verblijfplaats geweest van Franse Koningen en er zijn dan ook veel
verhalen te vertellen in dit bijzondere decor. De tocht door dit kasteel samen met de gids is een
bijzondere ervaring die we wat laten bezinken in de magische tuinen. Terug aan boord en navigatie
naar Honfleur.
DAG 3: HONFLEUR
Op dag 3 zijn we in het pittoreske Honfleur beland. Het charmante vissersstadje met zijn houten
Catharinakerk en zijn charmante vissershaventje nodigt ons uit voor een wandeling. In de namiddag
vrije namiddag in Honfleur of facultatieve excursie: we verkennen de bijzondere falaisekust van de
Seine‐Maritime met een verkenningstocht in Étretat en een stop aan het strand van Antifer. We
komen voorbij de gebouwen waar de Belgische regering zich schuil hield in de Eerste Wereldoorlog
en eindigen onze rondrit in Le Havre, de tweede haven van Frankrijk. Terug aan boord in Honfleur. 's
Nachts varen we naar Rouen.
DAG 4: HONFLEUR ‐ ROUEN
Rouen is de stad van de Noorman Rollo, de hoofdstad van Normandië en ook de stad waar Jeanne
d'Arc haar laatste adem uitblies op de brandstapel. Al deze verhalen maken van Rouen een stad die
je zeker wilt ontdekken. Het wordt een gezellig tochtje door de nauwe straatjes, onder de boog van
de grote Horloge naar het plein waar Monet de kathedraal schilderde. In de namiddag wordt er
gevaren. "Guinguettes", animatie aan boord. We varen voorbij krijtachtige rotsen, wilde oevers en
velden. Gala avond.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde‐Eine

DAG 5: PARIJS
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u00 gevolgd door een bezoek aan de meest moderne wijk
van Parijs, Paris La Défense. We klimmen (met de lift) tot op de 35ste verdieping van de Arche de la
Défense van waaruit heel Parijs aan je voeten ligt. We nemen een vrij middagmaal onderweg. Verder
op de terugweg is er nog tijd voor een bijzonder kasteel. De basis van het kasteel van Pierrefonds is
een middeleeuws bouwwerk maar het werd in de jaren 1800 helemaal verbouwd omdat Napoleon III
er jachtfeestjes wilde houden. De verbouwingen werden geleid door dezelfde man die ook de stad
Carcassonne onder handen nam. Het kasteel en zijn omgeving zijn uniek in hun soort. Vanuit
Pierrefonds rijden we terug naar huis.

Prijs standaarddek: 999 € per persoon in ALL‐IN (bij reservatie vóór 1 mei 2022)
Prijs standaarddek: 1025 € per persoon in ALL‐IN (bij reservatie vanaf 1 mei 2022)
Toeslag Superieure kajuit: 90 € per persoon (identieke grootte als gewone kajuit maar op ander dek)
Toeslag éénpersoonskamer: 305 € per persoon (enkel in standaardkajuit)

Logement: Schip MS Botticelli (of gelijkwaardig) – categorie 5 ankers

Inbegrepen (zie ook volgende pagina):



Diner en gala avond
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)

Opmerkingen:


De rederij en de kapitein zijn gemachtigd om het programma en het vaarschema te wijzigen
in functie van de waterstanden

Opgelet:


Facultatieve excursies: geleid bezoek aan het kasteel van Versailles (ca 71 euro/pers.) en de
Albastenkust (ca 50 euro/pers.)

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde‐Eine

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) tenzij anders vermeld
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)
Dranken tijdens de excursies
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

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde‐Eine

