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7 dagen / 6 nachten
all inclusive

Afreisdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers. tussendekkajuit)

18 oktober 20 € 1190

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskajuit (op aanvraag) € 360

Bovendek kajuit € 140

Opstapplaatsen: A

Dag 1 • België - Parijs
Via de autosnelwegen rijden we richting Parijs. ‘s Namiddags maken we een rondrit langs o.a. de Champs-Elysées, één van de mooiste 
avenues ter wereld, de Place de la Concorde met de granieten obelisk van Luxor en wandelen we langs het Louvre richting Opera. Nadien 
gaan we aan boord van het ****schip MS BOTTICELLI (of gelijkwaardig).

Dag 2 • Parijs 
In de voormiddag rijden we naar Le Marais, een trendy wijk waar heel wat jonge couturiers zich komen vestigen. Vervolgens maken we een 
wandeling op het Ile-de-la-Cité, het historisch hart van Parijs, met als belangrijkste bezienswaardigheid de Notre Dame. Daarna bezoeken we 
facultatief Opéra Garnier (± € 11 pp). Dit 19e eeuwse gebouw is het symbool van de pracht en praal van het Tweede Keizerrijk. Nadien is er 
voldoende tijd om te flaneren over de prachtige boulevards en winkelstraten rond de Opéra. 

Dag 3 • Parijs – Poissy – La Roche-Guyon
In de vroege ochtend  varen we voorbij het futuristische La Défense, dat opvalt door zijn architectuur van beton en glas. We  houden halt 
in Mantes-la-Jolie. Van daaruit kunnen we facultatief een uitstap maken  naar het kasteel van Malmaison, een van de beroemdste en meest 
prestigieuze monumenten van het werelderfgoed. Dit is een van de knapste realisaties van de 17e-eeuwse Franse kunst.

Dag 4 • La Roche-Guyon - Rouen
We varen af in de vroege ochtend. We passeren Les Andelys en Amfreville, waar zich de laatste sluis bevindt. We komen aan in Rouen en 
brengen een bezoek aan de kathedraal, de historische wijken en de oude marktplaats waar Jeanne d’Arc verbrand werd. 

Dag 5 • Rouen – Duclair - Caudebec-en-Caux
Nadien varen we naar Caudebec-en-Caux en vervolgen de tocht richting Honfleur.

Dag 6 • Honfleur
De aankomst in Honfleur is afhankelijk van de getijden. In de voormiddag brengen we een bezoek aan Honfleur. We maken een stadswandeling 
langs de vissershaven, de pittoreske straten, de houten Sainte-Cathérine kerk,… Aansluitend hebben we vrije tijd in Honfleur. In de namiddag 
is er een facultatieve uitstap naar de Côte Fleurie (± € 35 pp). We maken een rondrit langs de bekende Normandische badplaatsen Trouville 
en Deauville en bezoeken een Calvados distillerie. 

Dag 7 • Honfleur - België
We ontschepen in de voormiddag en rijden langs de Opalenkust met Cap Blanc Nez en Cap Griz Nez naar Boulogne-sur-Mer en zo verder 
naar de centrale vertrekplaats.

Opgelet: door omstandigheden kan het vaarschema aangepast worden

MS BOTTICELLI****
Uitrusting: mooi ingericht schip, uitgerust met salon met dansvloer, bar, 
restaurant, bibliotheek, radio, telefoon, airco, tv en radio in het  salon, groot 
zonnedek, lengte 110 m, breedte 11m
Kajuiten: comfortabel ingerichte buitenkajuiten met badkamer met douche 
en toilet, haardroger, radio, tv en kluisje
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s middags en ’s avonds uiterst verzorgde maaltijden
Extra: welkomstdrank, gala-avond

INBEGREPEN
• Transfers naar Parijs en terug van Honfleur met een luxe **** PRINCESS 

CLASS AUTOCAR
• Cruise in all inclusive vanaf de 1e dag het avondmaal tem de 7e dag het ontbijt
• ALLE DRANKEN AAN BOORD (behalve Champagne en dranken van de 

wijnkaart)
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

NIET INBEGREPEN
• Fooien aan boord
• Uitstappen

PRAKTISCHE INFORMATIE
• Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
• Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven
• Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen bevoegde instanties te 

contacteren
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