Réf : BUX

Cruise : België Een uitzonderlijk programma op de belgische kanalen
BRUSSEL - GENT(1) - DOORNIK(1) - BRUSSEL

Onze troeven
Uitzonderlijk programma
Exclusieve doortocht met de
scheepslift van Strepy Thieu en
het hellend vlak van Ronquières,
de indrukwekkende werken
***
Bezoek aan Gent en degustatie
van de gastronmische
specialiteiten (1)
***
Ontdekking van Doornik (1)
***
Geleid bezoek aan Brussel (1)
***
Volpension - DRANKEN
INBEGREPEN
tijdens de maaltijden en aan de
bar
Franse, geraffineerde keuken Diner en gala-avond Welkomscocktail
***
Gratis WIFI zone in de bar
Audiofoons tijdens de excursies
***
Presentatie van de commandant
en zijn bemanning
Show van de bemanning animatie aan bord
***
Bijstands-en
repatriëringsverzekering haventaksen inbegrepen

1ste DAG : BRUSSEL - GENT
Inscheping om 13uur. Welkomstcocktail en presentatie van de bemanning. Navigatie
naar Gent, Diner aan boord.

2de DAG : GENT(1) - HERINNES
Facultatief bezoek aan Gent. Ontdekking van Gent,te voet met een proeverijwandeling. Een ongewone ontdekking waar de Belgische smaken uw smaakpapillen zal
plezieren. Het historische hart van « de mooie vlaamse », oud doek van de oude stad
is een waar juweeltje, de kathedraal en het Belfort in gotische stijl domineren de stad.
‘s Middags navigatie op de Schelde tot Herinnes.

3de DAG : HERINNES - DOORNIK(1) - PERONNE - STREPY THIEU

Navigatie naar Doornik. Facultatief bezoek aan de stad. Een prestigieuze stad waarvan de gebouwen een herinnering zijn aan het glorieuze verleden. Terug aan boord
in Peronne en navigatie naar Strepy-Thieu. ‘s avonds show van de bemanning.

4de DAG : STREPY-THIEU - op de helling van RONQUIERES BRUSSEL
We varen door de dag. We komen voorbij twee indrukwekkende werken, bestemd
voor de doorgang van schepen, die u altijd zal blijven herinneren. Doorgang met de boot op de lift van Strepy-Thieu. Het is
één van de grootste in de wereld en maakt de oversteek met een hoogteverschil van 73.15m tussen het Scheldebekken en het
stroomgebied van de Maas en vervolgens langs het hellend vlak van Ronquières. Het compenseert een hoogteverschil van 68m
tot 1432m. Vertrek per autocar naar Brussel en geleid bezoek aan de Belgische hoofdstad. We gaanweer naar de boot in Brussel.
Gala-diner

5de DAG : BRUSSEL
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 09u00. Einde van onze diensten.

TRANSPORT
Formule haven/haven zonder transfers

FORMULE
Deze prijs omvat :
de cruise met volpension van het avondmaal D1 tot en met het ontbijt van de D5 - de inbegrepen dranken en onze prijzen betreffen
uitsluitend water, wijn, bier, fruitsap naar believen en een koffie geschonken door CroisiEurope bij de maaltijden aan boord alsook de
dranken aan de bar (uitgezonderd Champagne en wijnkaart) - de welkomscocktail - de animatie - de gala-avond - de assistentie van de
animatrice aan boord.

Deze prijs omvat niet :
dranken van de wijnkaart, dranken bij de maaltijden tijdens excursies of verplaatsingen, en ook Champagne aan de bar - de annulatieen bagageverzekering - facultatieve excursies (aan boord of bij uw reis-agent te reserveren en te betalen) - persoonlijke uitgaven.

FORMALITEITEN
nationale identiteitskaart of geldig paspoort verplicht. Niet-EU-burgers worden verzocht hun ambassade of hun consulaat te raadplegen.

Om veiligheidsredenen zijn uitsluitend de rederij en de kapitein van het schip bevoegd om de reisweg van de cruise te wijzigen. (1) Facultatieve excursies. Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, te verbruiken met mate. Licentie
IM067100025

CroisiEurope - 12 rue de la Division Leclerc - 67000 Strasbourg - FRANCE.
-

