
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

het Zuid-Frankrijk van de lavendelbloesem 

riviercruise in het paars - vanaf /tot Lyon 

Vroegboekkorting € 100,- per persoon 

Geldig tot 31.01.2020 

voor Deluxe kajuit Ruby- en Diamond Deck 

 

Dag 1: Inscheping in Lyon, 's avonds verlaat het schip Lyon 

stroomafwaarts. 

Dag 2: Vanuit Viviers een *busreis naar de beroemde kloven van de 

Ardèche. De panoramische reis maakt indruk door adembenemende 

uitzichten over de "Grand Canyon" van Frankrijk en de "Pont d`Arc ", 

een natuurlijke, 34 meter hoge boog.  Je brengt de middag door 

relaxend aan boord.  

Dag 3: Arles bereiken we ‘s morgens. De stad was ooit een Romeinse 

haven, het belangrijkste Christelijk centrum in de middeleeuwen van 

Zuid-Frankrijk en daarna een inspirerende residentie voor Vincent van 

Gogh. Na een *stadswandeling sluit onmiddellijk een *busreis naar de 

Camargue aan. In een typische "Manade" - een boerderij, waarop de 

witte Camargue-paarden en de zwarte Camargue-stieren worden 

gefokt - geniet je van de lunch. Daarna naar Aigues Mortes met zijn 

complete bewaarde muur rond de stad. 's Nachts is het schip in Arles. 

Dag 4: De *daguitstap van vandaag leidt naar de Provence.  

Bestemming is het Plateau de Valensole met zijn enorme 

lavendelvelden, gevolgd door een rondleiding door de stad Manosque 

incl. lunch en door naar Apt. Terug naar het schip in Avignon. 

Dag 5: Voormiddag *tour door Avignon met ook een rondrit door de 

stad per minitrein, o.a. naar een mooi uitkijkpunt met uitzicht over de 

stad. De met vestingmuren omgeven pausenstad met majestueuze 

architectuur is sinds de Middeleeuwen een metropool aan de Rhône 

en is nu UNESCO-werelderfgoed. In de namiddag  is er tijd voor een 

*busreis naar het pittoreske vestingstadje Gordes. Niet ver weg is de 

eenvoudige abdij van Sénanque, temidden van golvende 

lavendelvelden. 's Nachts verplaatst het schip zich naar Viviers.  

Dag 6: Vanaf Viviers leidt een *busreis naar de truffelplaats Grignan, 

dat schilderachtig boven op een heuvel uitgespreid ligt. Op het hoogste 

punt een prachtig renaissancekasteel. In de middag, ontspannend aan 

boord, verlaten we Viviers. 

Dag 7: Geniet van een ontspannen ochtend aan dek terwijl het schip 

terug naar Lyon glijdt. Hier ervaar je in de namiddag een *stadstour en 

wandeling over de Gourmet Market "Paul Bocuse" – inclusief proeven 

van enkele specialiteiten. 

Dag 8: In de ochtend ontscheping te Lyon. 

8 dagen / 7 nachten 

17 juni + 24 juni + 08 juli 2020 

Geen singletoeslag in 2 kajuittypes 

prijs per pers.  
cruise-only 

2-persoonskajuit singlekajuit 

Smaragd dek 
standaard kajuit 

€ 1.559,- € 1.559,- 

Smaragd dek  
minisuite 

€ 1.765,- --- 

Rubin dek  
achteraan deluxe 

€ 1.869,- --- 

Rubin dek  
deluxe kajuit 

€ 1.969,- € 1.969,- 

Rubin dek     
mini-suite 

€ 2.179,- --- 

Diamant dek  
achteraan minisuite 

€ 2.075,- --- 

Diamant dek  
deluxe kajuit 

€ 2.179,- € 2.999,- 

Diamant dek  
minisuite vooraan 

€ 2.389,- --- 

Trein (elk Belgische station) heen en terug vanaf € 320,- pp  

 Inbegrepen services aan boord 

• Cruise aan boord van MS Thurgau Rhône 

• Volpension aan boord (bestaande uit 3 maaltijden 

dagelijks: ontbijtbuffet, lunch & diner incl. koffie) 

vanaf het diner 1e dag tot ontbijt op de laatste dag 

• Dagelijks muziekprogramma in de bar 

• Alle inschepings-, ontschepings-, sluizen- en 

haventaxen 

• Duitstalige begeleiding aan boord 

* Optioneel excursiepakket (7 excursies, 2x inclusief 

lunch) € 520, - pp 

• Busreis Gorges van de Ardèche 

• Sightseeing Arles en bustour Camargue met Aigues 

Mortes en lunch in een typische "manade" 

• Volledige dag excursie Provence inclusief lunch  

• Bezienswaardigheden Avignon per minitrein 

• Bustour Gordes & klooster Sénanque 

• Bustour Grignan met kasteel 

• Stadstour Lyon & bezoek Gourmet Market "Paul 

Bocuse" incl. proeverijen 

8 dagen / 7 nachten 

17 juni + 24 juni + 08 juli 2020 

Cruise Selection – 03/313 77 61 – info@rivercruises.be 

Rootenstraat 7 bus 18 – 3600 Genk 



 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riviermagie op Rhône & Saône 

tussen Bourgondië en Provence vanaf/tot Lyon 
Dag 1: Inscheping in Lyon, vertrek 's avonds.  's Nachts legt het schip aan voor een 

technische stop in Trévoux. 

Dag 2: 's Ochtends bereikt u Macon. Een *busexcursie leidt naar Cluny.  De 

kloosterkerk Cluny III was tot bij de voltooiing van de Sint-Pietersbasiliek in Rome, 

de grootste kerk van het christendom!  Vervolgens een bezoek aan een 

wijnmaker en  wijnproeverij.  Vanaf Macon vaart het schip 's avonds naar 

Collonges, waar het voor de nacht blijft liggen.  

Dag 3: In de ochtend *sightseeing van Lyon. De oude binnenstad, met smalle 

straatjes, achtertuinen en grote pleinen is nu UNESCO-werelderfgoed. De meer 

dan 200 bezienswaardigheden van de stadskern maken een reis door tijd meer 

dan mogelijk. Lyon strekt zich uit naar beide kanten van de Saône en de Rhône, 

die hier samenvloeien. In de middag verlaat het schip Lyon en op weg naar 

Viviers.  

Dag 4: 's Ochtends arriveert het schip te Viviers, een middeleeuws stadje, dat zijn 

welvaart dankt aan de zoutproductie in de nabije Camargue. De voor deze tijd 

typische verdeling in een lagere stad voor de handelaars en kunstenaars, en een 

bovenstad gereserveerd voor rijke burgers en geestelijken is hier duidelijk te zien 

tijdens de *rondleiding in de goed bewaarde oude stad.  Dominerende boven de 

stad is de met prachtige wandtapijten uitgeruste kathedraal. In de middag volgt 

de rivierpassage naar Arles.  

Dag 5: Na het ontbijt volgt de *tour van Arles. De stad was ooit een Romeinse 

haven, in de middeleeuwen het belangrijkste christelijke centrum van midden en 

zuid Frankrijk en verder verblijfsplaats van Vincent van Gogh.  Bij de rondgang zal 

je overal stenen getuigen van het verleden tegenkomen, zoals het amfitheater uit 

1e eeuw na Christus.  In de middag, na de lunch aan boord, staat er vanuit Arles 

een *busreis door de Camargue op het programma. Dit estuarium van de Rhône 

is beroemd om zijn uitgestrekte weiden, voor zijn stieren, paarden en flamingo's.  

Dag 6: Na het ontbijt, verkennen we Avignon met een *stadstour. Deze door 

vestingsmuren omgeven stad van de pausen is sinds de middeleeuwen een 

metropool aan de Rhône. Het is nu werelderfgoed en is bekend om zijn 

majestueuze architectuur. Het bezoek omvatten ook de uit de 12e eeuw 

stammende beroemde brug over de Rhône, evenals een bezoek met audiogids 

aan het pauselijk paleis. Daarna volgt een ontspannen middag aan boord, terwijl 

het schip naar het noorden vaart, naar Tournon.  

Dag 7: Na aankomst in Tournon begint een *excursie met de "Train de l'Ardèche". 

Het toeristentreintje gaat door de prachtige kloven van de rivier de Doux, een 

zijrivier van de Rhône. De namiddag brengt ontspanning aan boord van uw 

hotelschip. 

Dag 8: Ontscheping in Lyon in de ochtend. 

Vroegboekkorting € 100,- per persoon 

Geldig tot 31.01.2020 

voor Deluxe kajuit Ruby- en Diamond Deck 

 8 dagen / 7 nachten – afvaart elke woensdag tussen 

01 april en 10 juni en tussen 15 juli en 28 oktober 2020 

Geen singletoeslag in 2 kajuittypes 

prijs per persoon  
cruise-only 

2-persoonskajuit singlekajuit 

€ 209,- toeslag per persoon voor afreizen tussen 22 april 
en 10 juni en tussen 02 en 30 september 2020 

Smaragd dek 
standaard kajuit 

€ 1.245,- € 1.245,- 

Smaragd dek  
minisuite 

€ 1.449,- --- 

Rubin dek  
achteraan deluxe 

€ 1.555,- --- 

Rubin dek  
deluxe kajuit 

€ 1.659,- € 1.659,- 

Rubin dek     
mini-suite 

€ 1.869,- --- 

Diamant dek  
achteraan minisuite 

€ 1.765,- --- 

Diamant dek  
deluxe kajuit 

€ 1.869,- € 2.699,- 

Diamant dek  
minisuite vooraan 

€ 2.075,- --- 

Trein (elk Belgische station) heen en terug vanaf € 320,- pp  

 
Inbegrepen services aan boord 

• Cruise aan boord van MS Thurgau Rhône 

• Volpension aan boord (bestaande uit 3 maaltijden 

dagelijks: ontbijtbuffet, lunch & diner incl. koffie) 

vanaf het diner 1e dag tot ontbijt op de laatste dag 

• Dagelijks muziekprogramma in de bar 

• Alle inschepings-, ontschepings-, sluizen- en 

haventaxen 

• Duitstalige begeleiding aan boord 

* Optioneel excursiepakket (7 excursies) € 415, - pp 

• Bezoek Cluny Monastery & Wine Tasting bij een 

lokale wijnmaker 

• Stadstour Lyon 

• Tour Viviers 

• Stadstour Arles incl. amfitheater 

• Busexcursie naar de Camargue 

• Bezienswaardigheden Avignon met pauselijk paleis 

• Treinrit in de "Train de l'Ardèche" 

Cruise Selection – 03/313 77 61 – info@rivercruises.be 

Rootenstraat 7 bus 18 – 3600 Genk 
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Technische info
Bouwjaar 2004

Diepgang 1,50 m

Hoogte boven water 5,85 m

Lengte 110 m

Breedte 11,40 m

Passagiers max. 152

Crew leden ca. 36

Kajuiten / suites 69/7

Internet gratis

Restaurant
MS Thurgau Rhône aaaa

Het riviercruiseschip, gebouwd in 2004, is al meerdere jaren in Frankrijk actief.  Het 
luxueuze uiterlijk wordt onderstreept door het Art Nouveau-interieur. De in-
komhal omvat de receptie en een boetiek. De salon heeft een dansverdieping en 

een panoramabar. Het ruime restaurant bevindt zich op het Rubydek en de wellnessru-
imte met bubbelbad, sauna, stoombad en solarium bevindt zich op de Emerald dek. Aan 
de achterzijde van het Diamond Deck, de Lido Bar met bibliotheek en een buitenterras 
nodigen u uit om te blijven hangen. De internethoek bevindt zich hier ook. WLAN is 
gratis beschikbaar. Op het zonnedek staan ook ligstoelen en schaduwplekken en een 
bubbelbad. Het voorste deel van het zonnedek is lager dan de rest en kan daarom open 
blijven, zelfs bij heet passeren lage bruggen. De individuele dekken zijn ook bereikbaar via 
een lift (behalve het zonnedek en het Emerald dek). Alle hutten (14 m²) en mini-suites 
(17 m²) zijn buitenkajuiten en zijn elegant en comfortabel ingericht met flatscreen-tv, 
telefoon, minibar, kluisje, haardroger, airconditioning, douche (mini suites met bad) en 
toilet. De luxe hutten en mini-suites op het Diamond en Ruby dek hebben een Frans 
balkon. De ramen van de standaardcabines en minisuites op het Emerald Deck kunnen 
niet worden geopend.

Whirl-Pool

Mini-Suite 
with French balcony (expl.)

Deluxe Cabin with French balcony (expl.)

Panoramic saloon
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Mini Suite 
Diamond Deck Front

Deluxe 
Diamond Deck

Mini Suite 
Diamond Deck Aft

Mini Suite 
Ruby Deck

Deluxe 
Ruby Deck

Deluxe 
Ruby Deck Aft

Mini Suite 
Emerald Deck

Standard 
Emerald Deck

Diamond Deck

Ruby Deck

Emerald Deck  

Cruise Consulting ctr BVBA - Lic A 6231 - Rootenstraat 7 bus 18 - 3600 Genk 
info@rivercruises.be - www.rivercruises.be  - Tel. 03 313 77 61 
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