A ROSA VIVA
1 tot 6 november 2018

Dag
Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

VANAF €859 p.p.

Route
ANTWERPEN - PARIS/ST DENIS (310KM)
Vertrek om 15u.
Via Mons en Valenciennes naar Assevillers, koffiepauze.
Verder naar Paris/St Denis voor inscheping aan boord van één van de luxe cruiseschepen van de rederij A-Rosa in
de gekozen hutaccommodatie.
Afvaart vanuit St Denis omstreeks 19u.
Welkomstdrankje met de kapitein en het personeel.
Buffetavondmaal en animatie aan boord, logies.
LES ANDELYS - ROUEN
We varen over de meanderrijke loop van de Seine via
Mantes-la-Jolie naar Les Andelys.
Ontbijtbuffet aan boord. Het stadje Les Andelys wordt gedomineerd door de imposante ruïnes van het beroemde
Château-Gaillard, gebouwd in 1196 door Richard Leeuwenhart, hertog van Normandië en koning van Engeland.
Middagmaal aan boord en vaart in westelijke richting naar Rouen, de hoofdstad van de regio Normandië.
Avondmaal, animatie en logies.
ROUEN
Ontbijtbuffet.
Begeleide wandeling in het historische centrum van Rouen met o.m. de Gotische kathedraal Notre-Dame, de rue
du Gros Horloge met het merkwaardige uurwerk en de Place du Vieux-Marché met vele vakwerkhuizen en de
oude overdekte markthallen.
Hier stierf Frankrijks nationale heilige Jeanne d’Arc op 30 mei 1431 op de brandstapel.
We bezoeken tevens de kerk Ste Jeanne d’Arc en het Croix de la
Réhabilitation, een eerbetoon aan deze heilige.
Middagmaal aan boord.
Vrije tijd of shopping in de gezellige autovrije binnenstad van Rouen.
Avondmaal, animatie en logies.
ROUEN - VERNON - MANTES-LA-JOLIE
Ontbijtbuffet.
Het stadje Vernon, halverwege Rouen Parijs, heeft een prachtig erfgoed met typische vakwerkhuizen en de
indrukwekkende collegiale kerk in Romaanse en Gotische stijl.
Middagmaal aan boord.
We varen stroomopwaarts richting Mantes-la-Jolie, een

Dag 5

Dag 6

stadje met een koninklijk kasteel en tal van religieuze bouwwerken en gelegen in een lus op de linkeroever van de
Seine.
Afvaart richting Paris/St Denis.
Avondmaal, animatie en logies.
PARIJS
Ontbijtbuffet.
U kan deze voormiddag naar eigen initiatief besteden, genieten van de boordfaciliteiten of een wandeling maken
langs de Seine. Middagmaal aan boord.
Nadien stadsrondrit in de Franse hoofdstad Parijs langs enkele van de meest tot de verbeelding sprekende
bezienswaardigheden die Parijs wereldfaam hebben gegeven. Verder naar de Place d’Anvers en met de
“funiculaire” naar de Butte de Montmartre.
Vrije tijd op de pittoreske Place du Tertre en mogelijkheid voor
bezoek aan de Sacré-Coeurbasiliek.
Terug naar het schip voor galadiner, verrassingsavond met live muziek en logies.
PARIS/ST DENIS – ANTWERPEN (310KM)
Ontbijtbuffet en ontscheping.
Terugreis over de Autoroute du Nord.
Afscheidslunch in een uitzonderlijke locatie. Langs Valenciennes naar
Antwerpen.
Aankomst omstreeks 20u.
Pakketprijzen per persoon in Euro ( op basis van dubbel):
Kajuit
Buitenhut
Buitenhut
Buitenhut met Frans
balkon
Buitenhut met Frans
balkon

Dek
Benedendek
Benedendek – toeslag
alleengebruik
Middendek

Bezetting
2-persoons
1-persoons

Prijs p.p. in €
€ 859
+ € 550

2-persoons

€ 949

Bovendek

2-persoons

€ 999

Inbegrepen in de pakketprijs :
Heen- en terugreis per bus en cruise volgens vaarschema.
Accommodatie in de geboekte categorie, bezoeken en entreegelden volgens de beschrijving.
Volpension aan boord van het schip en BTW.
Niet inbegrepen :
Dranken en persoonlijke uitgaven.
Te reserveren bij inschrijving en te betalen aan boord (enkel mogelijk per kajuit/5 nachten):
•
•

Drankenpakket bij de maaltijden : + € 18/nacht/persoon (wijn bij de middag- en
avondbuffetten)
Drankenpakket all-in : + € 32/nacht/persoon (schuimwijn/wijnen/bier van het vat/
cocktails/frisdranken van 10u tot 24u)

