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  07/10/2023 – 14/10/2023

 € 1770 buitenkajuit 
 Emerald Dek (beneden) met klein vast raam

 € 2055 buitenkajuit 
 Ruby Dek (midden) met Frans balkon

 € 2210 buitenkajuit 
 Diamant (boven) met Frans balkon

 Eenpersoonskamer: op aanvraag

7 MS Viva Voyage  

INBEGREPEN
- Transfers naar en van Lyon per luxe autocar met bar, toilet en airco
- Verblijf op basis van vol pension in een tweepersoonskajuit
- BTW, garantiefonds

NIET INBEGREPEN
- Kosten voor alle optionele excursies
- Alle niet vermelde dranken en persoonlijke uitgaven
- Annulatie- en bijstandsverzekering

FRANKRIJK

Met een hele reeks mooie havens en mooie middeleeuwse 
dorpjes, raakt een cruise op de Rhône-rivier jou in 
het hart. Of je nu voor het eerst je teen in de poel van 
riviercruises dompelt of ongeduldig verlangt om weer van 
je stuk gebracht te worden door een cruise; je zult genoeg 
vinden om bij weg te mijmeren tijdens jouw date met de 
Rhône.

Vanuit het mooie, oude Lyon snijdt de Rhône een sereen pad 
door naar het hart van Frankrijk. 
Je vaart door enkele van de mooiste landschappen van 
Frankrijk, variërend van wijngaarden tot middeleeuwse 
kastelen. Maar enkele van de mooiste uitzichten zijn die van 
lavendelvelden - langs de oevers van de Rhône, zover het oog 
reikt.

Vanuit je drijvende thuisbasis maak je elke dag een excursie 
naar culturele en historische bestemmingen. Je legt elke 
avond aan in een nieuwe stad, wat nieuwe plekken betekent 
om te verkennen. 

Een onverwachte attractie zijn de vele sluizen die je passeert 
als je de rivier afdaalt. Zelfs de grootste technofoob zal 
gefascineerd raken door de complexiteit van de sluizen en de 
vaardigheid die nodig is om een groot schip door de smalle 
sluizen te manoeuvreren.

Het  cruiseschip MS Viva Voyage, is van alle gemakken 
voorzien. Je verblijft in een comfortabele, stijlvolle 
cabine met eigen badkamer met toilet, douche, föhn en 
exclusieve verzorgingsproducten van Rituals. Als extra een 
welkomstdrankje en een minibar die dagelijks bijgevuld wordt. 

8 dagen Riviercruise Rhonepanorama  Trossen los en geniet    en maar! CRUISE

Op de MS Viva Voyage Rhône begint ’s ochtends de dag met 
een uitgebreid en luxe ontbijtbuffet. ’s Middags en ’s avonds 
worden de zeer goede verzorgde maaltijden, waarbij men veel 
aandacht besteed aan de gastronomie, aan tafel geserveerd. 
Eénmaal per week kun je genieten van een uitgebreide High 
tea.
Bovendien is er de hele dag door een selectie van alcoholische 
en niet alcoholische dranken aan boord in de prijs begrepen, 
alsook het gebruik van de wifi. 

Aan boord vind je super veel heerlijke plekjes waar je kunt 
genieten in een ligstoel met een drankje in je hand, terwijl de 
maan helder schijnt over de Rhone.  Je hoeft je ook zeker niet 
te vervelen want er is genoeg entertainment. Maar de ster van 
de show is uiteindelijk de Rhône. 
Een Rhône riviercruise staat garant voor eersteklas comfort 
met de beste service en de vriendelijke bemanning staat 
gedurende de riviercruise over de Rhône altijd voor je klaar 
om jouw vragen te beantwoorden. 

En als je niet aan het eten of drinken bent of op excursie, kruip 
dan gewoon achterover op het dek - voelend, observerend en 
waarderend dat je niet hoeft te bepalen waar je heen gaat en 
hoe snel je daar geraakt. 

Ben je op zoek naar een cruise niet te ver van huis maar met 
een prachtig schilderachtig landschap? Of een cruise waar 
je tijdens de zonsondergang in het panoramarestaurant kan 
genieten van alle culinaire hoogstandjes? Dan is MS Viva 
Voyage de goede keuze! De haven van vertrek Lyon is tevens 
ook de haven waar je na een mooie cruise ervaring weer 
terugkomt.

De reis in het kort

Dag 1 Busrit Assenede/Lyon, inscheping, Lyon/  
 Châteauneuf du Pape, diner en overnachting aan  
 boord

Dag 2 Châteauneuf du Pape Avignon, optionele excursie  
 Avignon, alle maaltijden en overnachting aan boord 

Dag 3 Avignon/Arles/Viviers, optionele excursie Avignon,  
 optionele excursie Arles, alle maaltijden en   
 overnachting aan boord

Dag 4  Viviers/Lyon, optionele excursie Viviers, alle   
 maaltijden en overnachting aan boord

Dag 5 Lyon/Chalon sur Saône, optionele excursie Lyon, alle  
 maaltijden en overnachting aan boord

Dag 6 Chalon sur Saône/Tournus/Mâcon, optionele  
 excursie Chalon sur Saône, optionele excursie  
 Tournus, alle maaltijden en overnachting aan boord

Dag 7 Mâcon/Lyon, optionele excursie Mâcon, alle   
 maaltijden en overnachting aan boord

Dag 8 Ontscheping na het ontbijt, terugrit Lyon/Assenede


