
Commissie                                 Reizen 
 

   Cruise doorheen de Provence, de Camargue en de valleien 

van de Rhône & de Saône! 

 
Wanneer : 5  oktober t/m 12 oktober 2020. 
Reisnummer: 795093 
 

 
 

Prijs per persoon:                 €1625,00  
 
Toeslag single    € 450,00  (op het standaarddek) 
Toeslag pont supérieur  € 265,00 per persoon 

 

Deze prijs omvat : 
 Transport per luxe touringcar gedurende de ganse reis 
 Nederlandstalige gids gedurende het volledige verblijf 
 Cruise (5 ancres) in vol pension van het avondmaal van de 1ste dag tot het ontbijtbuffet van de laatste dag op 

basis van een kajuit op het standaarddek * 
 Alle dranken inbegrepen aan boord (uitgezonderd champagne en de wijnkaart) 
 Lunch dag 1 – 8 in lokale restaurants met inbegrip van ¼ wijn en water 
 Uitstappen en ingangstickets zoals vermeld in programma 
 Audioguide-systeem tijdens de uitstappen 
 Fooien voor gids en chauffeur 
 Dansavond, folklore-avond, avond van de bemanning en gala-avond aan boord 
 BTW, de huidige taksen en garantiefonds 

Deze prijs omvat niet : 
 Persoonlijke uitgaven 
 Dranken van de wijnkaart en champagne aan boord 
 Overige dranken tijdens excursies en verplaatsingen 
 Bijstands- & annulatieverzekering:  7 % van de reissom 

 

ALL  
INCLUSIVE 

Cruise 
 
 

 



 Annulatieverzekering: 4,8 % van de totale reissom 

 Bijstandsverzekering: 16 €/pp 

Programma 

Dag 1 België – Lyon 

We vertrekken in de ochtend vanuit Zelzate met onze autocar richting Frankrijk. We houden de nodige haltes. Na 

onze lunch rijden we verder naar Lyon waar we rond 18u00 inschepen. Avondmaal en overnachting op het schip. 

 

Dag 2 Lyon – Mâcon 

Ontbijtbuffet aan boord. We starten de ochtend met een bezoek aan Lyon. We bezoeken deze tweede grootste stad 

van Frankrijk, schitterend gelegen op de plaats waar Rhône en Saône samenvloeien en draagt nog steeds de 

sporen van een bijzonder rijk verleden. De historische binnenstad ‘Le Vieux Lyon’ wordt gekenmerkt door 'traboules', 

overdekte doorgangen die 1 of meerdere straten met elkaar verbinden, en prijkt op de Werelderfgoedlijst van 

UNESCO. Het stadsbeeld wordt bepaald door groene parken, gezellige pleinen met sierlijke fonteinen, het grootste 

Romeinse theater van Frankrijk en prestigieuze musea, zoals het Institut Lumière et het Musée des Beaux-Arts. We 

nemen de lunch aan boord. In de namiddag genieten we van de vaart naar Mâcon. 

 

Dag 3 Mâcon – wijnstreek van de Beaujolais – Vienne 

Na het ontbijtbuffet aan boord brengen we een kort bezoek aan de oude stad 

Mâcon. Na de lunch aan boord rijden we doorheen de Beaujolais-wijnstreek. 

Een bezoek aan de Hameau du vin, een uniek wijnmuseum in Europa, mag 

zeker niet ontbreken. We keren terug naar het schip voor ons avondmaal. 

Afvaart bij het vallen van de nacht over de Saône naar Vienne. We blijven hier 

aangemeerd voor de nacht. 

 

Dag 4 Vienne – Arles 

Na het ontbijtbuffet aan boord bezoeken we de kunst- en geschiedenisstad Vienne. Ze heeft een rijk bouwkundig 

erfgoed waarvan de oudste monumenten teruggaan tot de Oudheid. Getuige hiervan is de imposante tempel van 

Augustus en van Livius uit de 1ste eeuw voor Christus, het antieke theater en de archeologische Galo-Romeinse 

tuïnes. De stad beschikt eveneens over een mooie middeleeuwse erfenis die men kan ontdekken aan de hand van 

de oude steegjes en geklasseerde monumenten zoals de romaanse Saint-André-le-Baskerk en de romaansgotische 

Sint-Mauricekathedraal. Na dit bezoek nemen we onze lunch aan boord. In de namiddag varen we naar Arles. 

Avondmaal, animatieavond en overnachting aan boord. 

 

Dag 5 Arles – La Camargue 

Na het ontbijt bezoeken we Arles waar we een stadswandeling maken langsheen het amfitheater, de romeinse 

obelisk die beiden sinds 1981 op de werelderfgoedlijst van UNESCO te vinden zijn. In de binnenstad kan je de 

indrukwekkende kathedraal Saint-Trophime en de Romaanse kerk Notre-Dame-de-la-Major terug vinden. Terug aan 

boord voor onze lunch waar we een uitstap maken naar de Camargue, een gigantische vlakte waar de zee en de 

moerassen bewoond worden door buitengewone zeevogels. Bezoek aan het betoverende stadje Saintes-Maries-de-

la-Mer, legendarisch om de zigeunerbijeenkomsten. Provençaalse avond en folklorespektakel aan boord. 

 

Dag 6 Arles – Avignon – Viviers 

Ontbijtbuffet aan boord. We brengen een bezoek aan de Cité des Papes en het 

bijbehorende Paleis, een echte citadel op een rotspunt en volledig omwald. 

Terugkeer aan boord voor het middagmaal. verder naar Viviers waar we van een 

geleide wandeling genieten. We ontdekken deze beschermde middelleeuwse 

stad, ook een bisschoppelijke zetel sinds de 5de eeuw. Terug aan boord voor 

avondmaal en overnachting. 

 

 

 

Dag 7 Viviers – Tournon – Tain l’Hermitage – Lyon 

Ontbijt aan boord waarbij we richting Tournon varen. Middagmaal aan boord waarna we een bezoek brengen aan de 

stad Tournon gelegen midden in de wijngaarden. De terrassen van het indrukwekkende kasteel Chateau Musee de 

Tournon en de hooggelegen ruïnes vormen een prachtig plaatje. Vanuit de tuinen van het kasteel genieten we van 

een prachtig uitzicht over de Rhône, de wijngaarden en de oude daken van Tournon. Opmerkelijke staat van 

bewaring en architectuur, zowel middeleeuwse verdedigingsmuur en avant-garde (eerste van de Italiaanse 



Renaissance), maken het één van de mooiste kastelen in de Ardèche. We brengen een bezoek aan een wijndomein 

in Tain l’Hermitage vooraleer we terug aan boord gaan voor de gala-avond. In de nacht varen we naar Lyon. 

Dag 8 Lyon – Troyes – Zelzate 

Na het ontbijt is het tijd om te ontschepen. We zetten onze terugreis in waarbij we een stop maken in Troyes voor 

ons middagmaal. Hierna rijden we verder naar Zelzate waar we in de avond aankomen 

 
 
Opgelet: de weersomstandigheden kunnen het varen beïnvloeden en de trajecten verstoren; 
in bepaalde gevallen moeten bepaalde aanlegplaatsen geschrapt worden. In dat geval doet CroisiEurope er alles 
aan om een oplossing te vinden die aan de verwachtingen van zijn passagiers voldoet. 
OPM.: Om veiligheidsredenen zijn uitsluitend de rederij en de kapitein van het schip bevoegd om de reisweg van de 
cruise te wijzigen. 
 
 
NOOT: 

o Onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing en worden oa gepubliceerd op onze 
website www.ctt.be. 

o De organisatoren behouden zich het recht toe het programma aan te passen aan plaatselijke 
omstandigheden. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Inschrijven kan via de website met volgende Link:  
http://www.vriendenkringsidmar.be/?page_id=14544 XXXXXXXXXX 
 
(de inschrijving is maar geldig als dit formulier is ingevuld en de storting is gebeurd). 
Het oude document kan eveneens nog gebruikt worden. 
 
Inschrijving en storting: voorschot 400 €/pp  te storten vanaf 18/01/2019 t/m 31/01/2019. 
 
Annulatie en bijstandsverzekering = 6 % op de totale kostprijs van de reis.  
Annulatieverzekering : 4,8 % op de totale kostprijs van de reis 
Bijstandsverzekering : 16 €/pp 
 
Te storten op rekeningnummer: BE04 2900 3359 2131 van Vriendenkring Sidmar, met vermelding 
van: 
795093-xxxxxx-xx  (nummer van de reis – stamnummer – aantal deelnemers). 
 
Overschrijvingen vóór 18/01/2019 worden niet aanvaard en wel teruggestort. 
Niét-leden van de vriendenkring kunnen deelnemen – indien er plaatsen beschikbaar zijn – en 
betalen 30 €  meer. 
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NOOT: 
✓ Onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing en worden o.a. gepubliceerd op onze website www.ctt.be. 
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