
Bijlage 2b:PROGRAMMA

DAG 1 • HEENREIS NAAR LYON

Heenreis naar Lyon vanuit Oostende. Inscheping en ontvangst aan boord. Omstreeks 18u00 vertrekt het

schip naar de eerste bestemming. 

DAG 2 • CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE - AVIGNON In de ochtend varen we doorheen de Rhônevallei richting 

het zuiden. Vandaag de dag is de regio bekend om haar wijnen maar ooit stond hier de zomerresidentie 

van de paus! In de namiddag komen we aan in Avignon.

Excursie: - Chateauneuf-du-Pape: Pont du Gard (Unesco), de Romeinse Aquaduct en bezoek Uzès

4 uur bus + wandeling 65 €

DAG 3 • “Camargue & Saint Marie de la Mer”

Duik in de Camargue. Het moerassig gebied van de Rhône delta is de plaats van de wilde zwarte stieren 

en de moedige witte paarden- het embleem van deze unieke regio. Dit gebied is ook populair voor 

volgelliefhebbers, die vele soorten van vogels kunnen spotten in een beschermd gebied.

Je kan meer leren van de gevederde bewoners van het natte land gedurende het bezoek aan de

Pont de Pau Ornithological Park. Flamingo’s bekijken in hun natuurlijk leefgebied zal een onvergetelijk 

ervaring zijn.Nadien rijden we naar Saintes Marie de la Mer, de pelgrimsplaats in het hart van het 

Camargue Natural Park. Gedurende de tour zal je de pelgrimskerk ontdekken en dan relax-op het strand,

of rondslenteren door zeer kleine boetiekjes of in een café.

Excursies: - 4 uur , bus en wandelen 69 €

DAG 4 • VIVIERS

Viviers is een rustige gemeente in de Ardèche met een zuiderse sfeer en een imposante kathedraal, 

waarvan het oudste deel dateert uit de elfde eeuw. 

Excursie: -Vivier, de Pont d’Arc , het Lavendel museum van St Remèze en de vallei van de Ardèche

4 uur   bus en wandelen 69 €

DAG 5 • LYON Lyon staat bol van cultuur en schilderachtige wijken, en draagt een bijzonder rijk verleden 

met zich mee. Een bezoek langs de voornaamste bezienswaardigheden en ronddwalen in de wijk Vieux

Lyon met haar schitterende oude gebouwen, gezellige pleintjes en traboules (smalle overdekte steegjes)

zijn een absolute must.

Excursie: -Vieux Lyon 2.5 uur  wandelen 34 €



Bijlage 2c:PROGRAMMA

DAG 6 • CHALON-SUR-SAÔNE - TOURNON - MÂCON 

Vanuit Chalon-sur-Saône Na de middag varen we verder naar Tournus. De plaatselijke abdij, gebouwd in 

de elfde eeuw, is één van de oudste en grootste in zijn soort in Frankrijk. Ook Hôtel-Dieu is het bezoeken 

waard. Dit oude hospitaal uit de zeventiende eeuw heeft nog steeds zijn originele slaapzalen en apotheek. 

We blijven enkele uren ter plaatse en varen vervolgens verder naar Mâcon (aankomst rond 21u30). 

Excursie: -Chalon-sur-Saône, het middeleeuwse centrum van Beaune, Hôtel-Dieu en de Bourgogne  

4 uur  bus en wandelen   64 €

TOURNON: WIJNEN VAN DE RHÔNE MET DE WIJNTREIN

Neem plaats aan boord van de kleine trein van de Hermitage wijngaarden en luister naar de geschiedenis

van Tournon en Hermitage. Ontdek de bekende wijngaarden met panoramisch zicht op de Rhône vallei.

De sommelier Fabienne Louis van “ Terrasses du Rhône “ zal u een proeverij aanbieden van 4 wijnen 

zorgvuldig geselecteerd voor de gelegenheid, met een kleine snack en uitleg over de verschillende sites. 

Fruitsappen van eigen productie zullen de deelnemers die geen wijn drinken vreugde verschaffen.

Onze motie is: enjoy making people happy.

Geniet van het ogenblik.

2 uur, trein en wandelen 32 €

DAG 7 • MÂCON 

Dichtbij Mâcon bevindt zich Cluny met hun bekende abdij. De abdij van Cluny was in de middeleeuwen

één van de machtigste en meest invloedrijke benedictijnerabdijen van de westerse wereld. Mâcon zelf is 

een gezellige stadje aan de oever van de Saône, dat bezoekers heel wat te bieden heeft. In het historisch 

centrum zijn nog veel eeuwenoude monumenten te vinden. Daarnaast heeft Mâcon een aangenaam 

zuidelijk karakter en de regio kent een lange traditie van wijnbouw.

Excursie: -Macon, de Abdij van Cluny en Pierreclos kasteel

4 uur   bus en wandelen    61 €

DAG 8 • TERUGREIS VANAF LYON 

Na het ontbijt vatten we de terugweg naar België aan. Vrije lunch onderweg. De kapitein en de rederij 

behouden zich het recht het vaarschema te wijzigen
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