Frankrijk
VIJFDAAGSE RIVIERCRUISE OP DE SEINE
Afreis 20 september, 5 dagen (4 nachten)
Prachtige cruise op de Seine aan boord van de MS Seine Princess, een van de luxe cruiseschepen van
CroisiEurope, De cruise begint in het Normandische en bevallige Honfleur en eindigt in de Franse
hoofdstad Parijs. Het is een cruise langsheen attractieve landschappen, tal van kasteel‐ en
abdijruïnes en fraai gelegen stadjes. Facultatieve uitstappen zijn voorzien naar de Normandische
hoofdstad Rouen, het kasteel van Malmaison en naar de bekende badplaats Deauville aan de Côte
Fleurie.
DAG 1: AMIENS ‐ FECAMP ‐ HONFLEUR I (470KM)
Afreis om 6u vanuit de centrale vertrekplaats. Langs Mons naar Amiens, koffiepauze. Bezoek aan de
gotische kathedraal. Door het Sommedepartement naar Neufchâtel‐en‐Bray en Fécamp aan de Côte
d’Albâtre. Vrije lunch. Langs de panoramaroute van de Côte d’Albâtre naar Étretat. Geleide
wandeling met prachtig uitzicht op de grillige krijtrotsen van Aval en Amont met als blikvanger
l’Aiguille, een betoverend decor dat vele schilders inspireerde. Om 17u30 via de Pont de Normandie
naar de havenplaats Honfleur. Check‐in op het luxe cruiseschip MS Seine Princess in
tweepersoonshut hoofddek. Welkomstdrankje, avondmaal en logies.
DAG 2 : HONFLEUR ‐ CÔTE FLEURIE ‐ ROUEN
Ontbijtbuffet. Bezoek aan het charmante havenstadje Honfleur op de zuidelijke oever van de
monding van de Seine tegenover Le Havre. Wandeling langs o.m. le Vieux‐Bassin en de unieke
houten visserskerk. Middagmaal aan boord. ’s Namiddags met onze autocar naar het mondaine
badplaatsje Deauville, de parel aan de Côte Fleurie en de stad van Coco Chanel. Wandeling langs het
casino, “les Planches”… Verder naar le Château du Breuil waar u alles verneemt over het
productieproces van Calvados, Pommeau en cider, gevolgd door een proeverij van een Pommeau en
een Calvados. Avondmaal en animatie aan boord. Afvaart uit Honfleur in functie van de getijden.
DAG 3 : ROUEN ‐ POISSY
Ontbijtbuffet. Cruise op de Seine richting Rouen door o.m. het Parc Naturel Régional des Boucles de
la Seine. Middagmaal aan boord. Geleid bezoek aan de Normandische hoofdstad Rouen met o.m. de
kathedraal, de Gros Horloge en de Place du Vieux‐Marché waar Frankrijks nationale heilige Jeanne
d’Arc op de brandstapel stierf. Avondmaal, animatie en logies. Het schip vaart ’s nachts langs Les
Andelys richting Poissy.
DAG 4 : POISSY ‐ MALMAISON ‐ PARIJS
Ontbijtbuffet. Met onze autocar langs St Germain‐en‐Laye naar Malmaison in het departement
Hauts‐de‐Seine. Bezoek aan het kasteel, bekend als residentie van Napoleon I en zijn echtgenote
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Joséphine de Beauharnais en tevens zetel van de Franse regering tussen 1800 en 1802. Een
fascinerend kasteel met een authentieke charme en sfeer. Middagmaal aan boord. Langs de
meanderrijke loop van de Seine en mooi gelegen stadjes zoals Conflans‐ Ste‐Honorine en de Parijse
voorsteden Nanterre, Argenteuil en het Bois de Boulogne naar de Lichtstad. We varen tevens langs
de modernistische wijk La Défense richting Eiffeltoren. Gala‐avond, animatie en logies.
DAG 5 : PARIJS ‐ BELGIË (330KM)
Ontbijtbuffet en ontscheping om 9u. Stadsrondrit in de “ville lumière” langs tal van markante
bezienswaardigheden die Parijs wereldfaam hebben gegeven en bezoek aan het Ile de la Cité met
o.m. de Notre‐Dame de Paris. Vrije lunch. Verder naar de Place d’Anvers en met de “funiculaire”
naar de “Butte de Montmartre”. Vrije tijd op de pittoreske Place du Tertre of mogelijkheid voor
bezoek aan de Sacré‐Coeurbasiliek. Om 16u30 vertrek uit Parijs. Via Valenciennes naar Affligem.
Aankomst omstreeks 20u30. Vaarschema onder voorbehoud. Om veiligheidsredenen en afhankelijk
van de getijden en de stand van het waterpeil zijn uitsluitend de rederij en de kapitein van het schip
bevoegd om het vaarschema van de cruise te wijzigen.
Vertrekplaatsen: Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge.
Prijs per persoon (min 25 deelnemers):
2‐persoonskamer
toeslag 1‐persoonskamer
995 euro
op aanvraag
Inbegrepen: Transfer van vertrekplaats naar centrale plaats van afreis. Welkomstdrankje met
kapitein en crew boordanimatie en gala‐avond dranken aan boord (wijn,bier, water, frisdrank,
koffie… met uitzondering van de “cartes spéciales”) haventaksen. Maaltijden: ontbijtbuffet en
driegangen maaltijden, wijn, bier, water, frisdrank, koffie… aan boord zijn inbegrepen (met
uitzondering van de “cartes spéciales”). Vol pension vanaf diner 1e dag t/m het ontbijt 5e dag.
Annulatie‐ en bagageverzekering. Autocar bij de uitstappen. Nederlandstalige reisbegeleiding.
Niet inbegrepen inkomgelden: ca. € 25 (richtprijs op basis tarieven 2018).
FACILITEITEN: de luxe rivierschepen van CroisiEurope beschikken over een receptie, salon,
panoramisch restaurant, bar, zonnedek met ligzetels, WiFi HUTTEN tweepersoonshut hoofddek met
complete badkamer (douche, haardroger en apart toilet), safe, airco.
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