Cruise op de Seine – 8 dagen

Voyage,
Voyage

Hoogtepunten
• Geniet van het beste uitzicht
op Parijs - inclusief de
Eiffeltoren – vanaf de top van
de Tour Montparnasse.

Paris – Caudebec – Paris
Vergeet bistro‘s, stokbroden en baretten: Terwijl u de
duizelingwekkende geneugten van Parijs verlaat voor de
charmante landschappen van Normandië, wordt u betoverd
door savoir-vivre op de bruisende promenades langs de rivier
van Caudebec, schone kunsten in Rouen en het groene
landschap van de Seine-vallei. Als grote finale keert u terug
naar de Lichtstad met voldoende tijd om naar hartelust rond
te dwalen.

• Proef van Normandië met een
glas Calvados in een café
langs de rivier in Caudebec.
• Laat je inspireren door de
wereldberoemde waterlelies
van Claude Monet in het
Vernon Museum.

MS JANE AUSTEN
19 - 26 mei 2020
26 mei – 02 juni 2020
02 - 09 juni 2020
09 - 16 juni 2020

Datum

Haven

1

Parijs

2
3

Aankomst Vertrek
–

23:55

Les Andelys

13:30

19:30

Rouen

00:30

13:00

Caudebec

17:00

–

4

Caudebec

–

–

5

Caudebec

–

14:00

6

Vernon

01:00

17:00

7

Parijs

06:30

–

8

Parijs

08:00*

–

* Ontscheping na het ontbijt.

Paris

Vaarschema steeds onder voorbehoud.

Caudebec

Tweepersoonskajuit
met balkon

Rouen

€ 1.199 p.p.

Les Andelys

Vernon

Se

ine
Paris

03 313 77 61
info@rivercruises.be

VIVA All-Inclusive

• Gastronomisch restaurant met uitstekende
gerechten en kwaliteitsvolle dranken
• Uw minibar is altijd gevuld met water,
frisdranken en bier
• Exclusieve schoonheidsproducten
• Wi-Fi
• Fooien en servicekosten aan boord

De prijzen zijn in Euro, per persoon gebaseerd op dubbele bezetting. Havengelden, BTW en taksen zijn inbegrepen. Routes en prijzen worden verstrekt onder
voorbehoud en kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden zolang een reservatie niet definitief is.
De algemene voorwaarden van de rederij zijn van toepassing. Cruise Selection is lid van VVR - Erk.nr. 6231.

