
Koninklijke Vereniging van de Oprustgestelde Officieren Oostende, 2 december 2022

Onder de Hoge Bescherming van Z.M. de Koning

(Kring West-Vlaanderen (F.V.) 

UITNODIGING

De Voorzitter en de leden van het bestuursorgaan hebben het genoegen U en uw echtgenote/partner

vriendelijk uit te nodigen op een “8-daagse riviercruise op de SÂONE-RHÔNE in Zuid Frankrijk van 

zaterdag 7 tot zaterdag 14 oktober 2023. Laat u betoveren door de culturele en landschappelijke rijkdom

van de Provence.

Aan de samenvloeiing van de Rhône en de Saône ligt Lyon, het vertrekpunt van deze 8-daagse riviercruise.

In het eerste luik van de reis varen we op de Rhône zuidwaarts richting de Provence. Onderweg zijn er tal 

van trekpleisters, waaronder de Romeinse monumenten in Arles, de pauselijke stad Avignon en de 

wondermooie natuurpracht van de Ardèche. Daarna keren we terug naar Lyon en volgen we de Saône. 

Deze rivier brengt ons naar Bourgondië, waar historische steden en idyllische dorpjes omringd worden 

door wijngaarden van wereldklasse.

We logeren op basis van vol pension, 7 nachten op het 4**** schip MS Viva Voyage. Duitse rederij, voertaal

aan boord Duits en Engels.(bijlage 1)

Programma, de excursies en het vaarschema vindt u in bijlage 2

Kamerbeschrijving:

op het Emerald dek (onderste dek) vindt u buitenkajuiten met vast venster die om veiligheidsredenen niet te 

openen zijn.  

Het Ruby dek heeft buitenkajuiten (14 m2) met 2 aparte bedden die op verzoek kunnen worden gescheiden.

De kajuiten op het Ruby dek beschikken over openschuivende ramen welke van de vloer tot het plafond 

reiken(Frans balkons). Hierdoor hebt u een onbeperkt zicht op de rivieren de landschappen.

Faciliteiten:

3 passagiersdekken, groot zonnedek met putting green, meubilair en schaduwrijke zone aan de bar, 

panorama-lounge met bar, 2 restaurants en bistro, boetiek aan boord, lift tussen Emerald en 

Diamant dek, bar, fitness, nagelstudio, kapsalon.

Maaltijden:

ontbijtbuffet, lunch en diner met fijne lokale ingrediënten en regionale specialiteiten.

Deelnemers: We kunnen deze reis inrichten als er minimum 20 deelnemers zijn. 

Geïnteresseerden op datum van 1 december 2022: 20

Allemeersch (2), Beyens (1), Debeuf (2), Claeys en Van Zeebroeck (2), Cuffez Ar (2), 

Guilini N. en Guilini R., Haghebaert (2), Kustermans (2), Lenaers (1), Mehren (1), 

Van den Broucke(2), Van Remoortel (1)

TOT 15 MEI 2023 is er nog mogelijkheid om in te 
schrijven voor deelname.



Deelnameprijs: - 1773 € per persoon buitenkajuit Emerald Dek- vast raam, 

- 2058 € per persoon buitenkajuit Ruby Dek –met Frans balkon

Single supplement: € 360 Emerald dek, 430 Ruby dek

Steeds een tweepersoonskajuit voor alleengebruik.

- een supplement van € 10 per persoon voor de leden KVOO die geen lid zijn 

van de Kring W-Vl.

- een supplement van 20 € per persoon voor de vrienden.

Verzekeringen: - annulatie en reisbijstandsverzekering 7% v/d totale reissom

Inbegrepen: - Adm. onkosten organisatie Kring W-Vl

- heen en terugreis met luxe autocar vanuit Oostende naar Lyon

- 7 overnachtingen op basis van vol pension( beginnend van het avondmaal op 

Niet inbegrepen: - overige dranken

- excursies ( zie in Bijl )

- eventuele brandstoftoelagen

- reis- en annulatiesverzekering

Inschrijving: Gelieve het aanmeldingsformulier in bijlage vóór 15 december 
terug te sturen naar  Armand Cuffez

per post: Armand Cuffez, Vredestraat, 32, 8400, Oostende.

per mail: armand.cuffez@telenet.be

Voor de deelnemers die opstappen in Oostende is er misschien mogelijkheid (hangt af van de vooruitgang 

der werken in de kazerne) om de auto te parkeren in de Marine kazerne, 3de en 23ste Linieregimentsplein 

te Oostende.

Organisator: Armand Cuffez Tel: 059/50 01 48  Gsm: 0478/200011

Er worden sfeerbeelden genomen tijdens deze activiteit, deze kunnen gebruikt worden voor verslaggeving 

in het IB en op de website. De deelname aan de facultatieve excursies zal later geregeld worden.

We hopen talrijke deelnemers te mogen noteren voor deze uitzonderlijke culturele/natuur riviercruise. 

Johan Van den Broucke René Beyen 

Secretaris Voorzitter

de eerste dag, en eindigend met het ontbijt de laatste dag)

- selectie van kwalitatieve dranken van 10u00 tot 24u00 

- dranken uit de minibar

- welkomstcocktail- en galadiner met de Kapitein

- hoofdtelefoon tijdens de excursies

- fooien voor boordpersoneel

- gratis Wifi aan boord

- gebruik van de openbare faciliteiten aan boord

- Nederlandse begeleiding voor de excursies

- haventaksen

- 1 uitgebreide High tea per week
- exclsieve verzorgingsproducten van Rituals

mailto:armand.cuffez@telenet.be
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