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CRUISE 
RHÔNE

“ 4-sterren genot op 
de Provençaalse Rhône. ”
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• Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide pakketten: bezoek aan Vienne.
In de namiddag varen we naar Avignon. Animatieavond.

VIENNE04

02

03 • Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide pakketten: bezoek aan de abdij van Cluny.
We varen naar Vienne. Animatieavond. Aankomst in Vienne in de nacht.

MACON - VIENNE

Afspraak in het  station Lille-Europe voor vertrek met de rechtstreekse TGV naar Lyon Part Dieu. 
Transfer naar de aanlegsteiger van CroisiEurope en inscheping vanaf 18u. Onze avond aan boord 
begint met een welkomstcocktail en een voorstelling van de bemanning. Daarna volgt een diner en 
animatie-avond. We varen tijdens de nacht.

BELGIË - LYON

PROGRAMMA CRUISE RHÔNE
8 dagen - 7 nachten

11/09/2023 - 18/09/2023

01
LYON - MACON
Voorgestelde facultatieve excursies:
• KLASSIEK : panoramisch bezoek aan Lyon en haar beroemde ‘traboules’.
• DYNAMISCH : culinaire wandeling in Lyon.
In de namiddag varen we naar Mâcon. Dansavond.

Geschiedenis en authenticiteit staan hoog op het programma tijdens uw cruise op de Rhône. U ontdekt er steden 
met een rijk historisch en cultureel verleden zoals Lyon met zijn beroemde traboules. Bezoek de abdij van Cluny, die een 
buitengewone politieke, artistieke en religieuze invloed op Europa heeft gehad, en bewonder vervolgens het kasteel van 
Tournon dat als een kolos op zijn majestueuze rots staat en een museum herbergt dat het label “Museum van Frankrijk” 
draagt.
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05 AVIGNON - ARLES - De CamarguePROGRAMMA CRUISE RHÔNE

We gaan van boord rond 9 uur in de voormiddag. De luxe autocar brengt ons naar het station van 
Lyon Part-Dieu waar we aan boord gaan van de TGV naar Lille Europe.

• Gezamelijke facultatieve excursie voor beide pakketten: bezoek aan Arles en een producent van 
olijfolie.

In de namiddag varen we naar Viviers.
• Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide pakketten: geleid bezoek aan Viviers.

ARLES - VIVIERS06

`s Morgens varen we naar Tournon.
• Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide pakketten: geleid bezoek aan Tournon, stop aan 

het kasteel-museum en degustatie van wijnen en regionale producten.
Terug aan boord. Gala-avond. In de nacht varen we naar Lyon.

VIVIERS - TOURNON07
LYON - BELGIË08

• Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide pakketten: bezoek aan de Pausenstad en het 
paleis.

We varen naar Arles.
In de namiddag, voorgestelde facultatieve excursies:
• KLASSIEK : ontdekking van de Camargue. Bezoek aan een manade (typische boerderij) en 

ontdekking het leven van de manadiers (fokkers van de stieren). Demonstratie bij van het werk 
met een paard.

• DYNAMISCH: ontdekking van de Camargue per 4x4. Een andere manier om in het hart van de 
natuur te zijn.

Provençaalse avond en folklorespektakel aan boord.
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EXCURSIES

Dag 2:
• KLASSIEK : panoramisch bezoek aan Lyon en haar beroemde ‘traboules’.
• DYNAMISCH : culinaire wandeling in Lyon.

Dag 3:
• Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide pakketten: bezoek aan de abdij van Cluny.

Dag 4:
• Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide pakketten: bezoek aan Vienne.

Dag 5:

• Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide pakketten: bezoek aan de Pausenstad en het paleis.
• KLASSIEK : ontdekking van de Camargue. Bezoek aan een manade (typische boerderij) en ontdekking het leven van de 

manadiers (fokkers van de stieren). Demonstratie bij van het werk met een paard.
• DYNAMISCH: ontdekking van de Camargue per 4x4. Een andere manier om in het hart van de natuur te zijn.

Dag 6:
• Gezamelijke facultatieve excursie voor beide pakketten: bezoek aan Arles en een producent van olijfolie.
• Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide pakketten: geleid bezoek aan Viviers.

Dag 7:

• Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide pakketten: geleid bezoek aan Tournon, stop aan het kasteel-museum en 
degustatie van wijnen en regionale producten.

www.ctt.be

info@ctt.be

+32 56 505 986                                    

CTT Groepsreizen

ctt_groepsreizen

CONTACTEER ONS
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• Cruise in volpension, avondmaal dag 1 tem ontbijt 
dag 8: bootcategorie: 4 ankers

• Alle dranken tijdens de maaltijden aan boord
• Alle dranken aan de bar aan boord (behalve        

speciale kaarten)
• Verblijf in een dubbele cabine: airco, douche, wc 
• Hostess aan boord (Franstalig)
• Transfer van en naar Lyon Part Dieu
• TGV Lille-Lyon, rechtstreeks, in 2e klasse (prijs op 

basis van prijs 2022)
• Bijstands- en repatriëringsverzekering
• Alle excursies uit het gekozen excursiepakket 

‘Klassiek’ van CroisiEurope 
• BTW, bijdrage garantiefonds reizen, haventaksen
• € 5 p.p. non-refundable dossierskost   

PRIJS & INFO

€

• Lunch op dag 1 en 8
• Vrijblijvende fooien
• Annuleringsverzekering

OPTIE A: TGV

Supplement voor een 1-persoons kajuit:   € 520 p.p.
Supplement kajuit bovendek:    € 155 p.p.
Supplement excursiepakket ‘Dynamisch’:   € 40 p.p.

Prijs onder voorbehoud van wijziging tarieven TGV.

KLASSIEK
vanaf € 1.869 p.p. bij minimum 30 betalende deelnemers. 
vanaf € 1.879 p.p. bij minimum 25 betalende deelnemers. 
vanaf € 1.899 p.p. bij minimum 20 betalende deelnemers.

INBEGREPEN NIET INBEGREPEN

Transfer heen en terug Kortrijk - Lille-Europe mogelijk.

EXTRA


