
 
 

Rhône Riviercruise 2023 
17 tot 24 juni 2023 
 

    
 
 
HOOGTEPUNTEN 
 
Bij deze stelt Go For Cruise je een origineel en bijzonder comfortabel idee voor om je relatief dichtbij huis toch te laten 
overdonderen door een geweldige Riviercruise ervaring in Frankrijk. 
 
De Rhône ontspringt in Zwitserland en stroomt via het meer van Genève naar Frankrijk. Pas bij Lyon wordt de rivier 
goed bevaarbaar en stroomt vervolgens richting Middellandse Zee, door haar vallei die bekend staat als een 
vooraanstaand wijnbouwgebied. 
 
Met Lyon als startplaats van de cruise, dromen we vanzelf van heerlijke wijnen, de geur van lavendel of het geluid van 
galopperende wilde paarden. Langs de machtige Rhône liggen veel steden met historische centra, vol interessante 
bezienswaardigheden en omgeven door prachtige landschappen. 
 
Na een rechtstreekse TGV treinrit in 1ste klasse van +/ 4 uur, stappen we in Lyon aan boord van de luxueuze 4-sterren+ 
ms Viva Voyage voor een onvergetelijke 8-daagse All Inclusive Riviercruise. 
 
Letterlijk maar één grens over te steken naar Frankrijk, met een interessant programma vol klinkende plaatsnamen 
zoals Avignon en Arles, maar ook Viviers, Mâcon en Tournus. 
 
Bovendien zal een lekker wijntje links en rechts ook zeker niet ontbreken in dit origineel programma … 
 
Alles kan niets moet, dus je kan overal gewoon de fijne sfeer opsnuiven, tegelijk wat cultuur en geschiedenis opdoen, 
of iets gezelligs er tussenin. 
 
Tegelijk worden we in de watten gelegd aan boord van ons drijvend luxehotel, uiteraard Corona proof, en is genieten de 
belangrijkste boodschap. 
 
Dit wordt plezant, 8 dagen weg van de routine thuis, een lekker snoepreisje en als GFC reisleider nemen we jullie 
opnieuw met veel plezier en enthousiasme op sleeptouw. Juni 2023 dus volop genieten van een heerlijke zomer! 
 

   
 

Go For Cruise 



 
CRUISESCHIP 
 
Het schip 
Ga met ons mee op een onvergetelijke reis met de ms Viva Voyage en zodra je aan boord van dit drijvend premium schip 
stapt, voel je het: hier kom je tot rust, je bent op vakantie aangekomen! 
 
Laat je culinair verwennen in het hoofdrestaurant of in de Bistro en geniet na uw maaltijd van een kopje koffie in de ruime 
Panorama Lounge. Neem een time-out in onze wellness en ontspan in de sauna of het stoombad. 
 
Bij mooi weer kan je genieten van het voorbijtrekkende landschap met een partijtje golf of ontspannen in de whirlpool op 
het zonnedek. Voor de meer actieve gasten zijn er fietsen beschikbaar om de omgeving individueel te verkennen. 
 
Aan boord van de ms Viva Voyage blijft geen wens onvervuld – geniet met volle teugen van je dik verdiende vakantie! 
 
Met 76 hutten zijn maximum 154 gasten welkom. De hutten op het Ruby en Diamond dek hebben allemaal Franse balkons. 
Op het Diamond dek bevinden zich voornamelijk hutten die 14 m² groot zijn, en 4 suites van 16 m². Het Ruby dek heeft 
ook voornamelijk hutten van 14 m² en 2 junior suites van 16 m². De hutten op het Emerald dek zijn 14 m² en hebben 
allemaal vaste ramen. 
 
Alle hutten zijn perfect uitgerust met flatscreen-tv, inclusief minibar, schoonheidsproducten van Rituals, haardroger, kluis, 
airconditioning, douche en toilet. 
 
Een lift verbindt de lobby met het restaurant, het Ruby dek en het Diamond dek. Er zijn 6 treden die naar het Emerald Dek 
leiden. 
 
De Rederij 
Een jonge rederij met jarenlange ervaring. Viva Cruises is nieuw op de markt van riviercruises maar is opgericht door 
een grote Zwitserse organisatie, die al heel lang schepen ontwikkelt en bouwt voor de internationale cruisemarkt. 
Omdat ontdekken van nieuwe vaargebieden en steeds betere service bieden, eigen is aan de maatschappij, werd 
Viva Cruises opgericht. 
 
De schepen van Viva Cruises zijn niet ontwikkeld rondom de motor, maar rondom de gasten, de passagiers, jij dus! 
Het uitgangspunt is steeds het verblijf aan boord zo aangenaam mogelijk te maken, en daarbij horen mooie, comfortabele 
kajuiten, vriendelijke bemanningsleden en een uitstekende keuken. 
 
Het verblijf aan boord wordt nog eens aantrekkelijker met de All Inclusive service: drankjes, luxe badkamerartikelen, wifi en 
minibar zijn inbegrepen. Je kan dus onbezorgd aan de reis beginnen en lekker genieten van het voorbij glijdend landschap, 
interessante excursies en heerlijke maaltijden. 
 
Deze schepen hebben een zonnedek met meubilair, zwembad/jacuzzi, bar, lounge, restaurant, Spa en een 
receptie/infobalie. Alle publieke ruimten en de kajuiten zijn fraai ingericht en maken het verblijf aangenaam. 
En of de vaarroute nu traditioneel is of juist wat avontuurlijker, steeds zorgt Viva Cruises dat u verrast wordt. 
 
De troeven op een rij 

 Moderne schepen met comfort 
 Drankjes inbegrepen 
 Wifi aan boord inbegrepen 
 Mini-bar inbegrepen 
 Innovatieve vaarroutes 
 Vriendelijke bemanningsleden 
 Uitstekende keuken 

 

 



 
PROGRAMMA 
 
Zaterdag 17 juni 2023 
TGV Brussel Zuid – Lyon in 1ste klasse 
Lyon, Frankrijk, check-in ms Viva Voyage en afvaart om 18:00 
 
Zondag 18 juni 2023 
Châteauneuf-du-Pape, Frankrijk, 13:30 – 14:00 
Avignon, Frankrijk aankomst 16:30 
 
Maandag 19 juni 2023 
Avignon, Frankrijk, afvaart 12:00 
Arles, Frankrijk, 15:30 – 21:00 
 
Dinsdag 20 juni 2023 
Viviers, Frankrijk, 08:00 – 13:00 
 
Woensdag 21 juni 2023 
Lyon, Frankrijk, 07:00 – 18:00 
 
Donderdag 22 juni 2023 
Chalon-sur-Saône, Frankrijk, 08:00 – 13:30 
Tournus, Frankrijk, 16:00 – 19:00 
Mâcon, Frankrijk, aankomst 21:30 
 
Vrijdag 23 juni 2023 
Mâcon, Frankrijk, afvaart 18:30 
 
Zaterdag 24 juni 2023 
Lyon, Frankrijk 
Laatste ontbijt, check-out ms Viva Voyage 
TGV Lyon – Brussel Zuid in 1ste klasse 
 
 
PRIJZEN 
 
Totale prijzen per persoon logerend in een 
 

 2-pers. Buitenhut, Ruby dek, Frans balkon = 2.145 € 
 2-pers. Buitenhut, Diamond dek, Frans balkon = 2.295 € 

 
 
Inbegrepen in de totale prijzen  
 

 TGV Brussel Zuid – Lyon heen en terug in 1ste klasse 
 8 dagen / 7 nachten Rhône Riviercruise in vol pension 

(vol pension vanaf avondmaal op dag 1 tot ontbijt op dag 8) 
 selectie kwalitatieve dranken in de bar en restaurant 
 minibar met frisdranken en bier 
 badkamerprodukten van Rituals 
 fooien aan boord 
 bagageservice 
 wifi 
 btw en havengelden 
 animatie en muziekprogramma 
 vrij gebruik van alle faciliteiten aan boord 
 GFC reisleider vanaf 15 deelnemers 
 gedetailleerde reismap 
 GFC rugzak, schoudertas, pet, muts of 2 mondmaskers 
 BTW en Garantiefonds Reizen 

 
 
 



 
 
Niet inbegrepen in de prijzen 
 

 15 € dossierkosten per persoon 
 persoonlijke uitgaven 
 excursies 

 
 
Ondanks de prima voorbereiding en de uiterste zorg die Go For Cruise aan uw reis besteedt, kunnen er zich voor of tijdens 
de vakantie onvoorziene omstandigheden voordoen. Wij raden u dan ook sterk aan om goed verzekerd te vertrekken. Wie 
geen verzekering afsluit staat zelf in voor de soms hoge kosten die ontstaan door bijv. een annulering van de reis wegens 
ziekte. Go For Cruise doet hiervoor een beroep op Allianz. 
 
Wij bieden u de mogelijkheid om onderstaande polis(sen) te onderschrijven: 
 

 100% Annulerings- en Compensatieverzekering = premie van 6,3% op de totale reissom 
 Exclusive Selection Europe = 100% Annulerings-, Compensatie-, Reis- en Bijstandsverzekering = premie van 7,5% 

op de totale reissom 
 
Go For Cruise biedt je de kans om gebruik te maken van een gespreid betalingsplan. In plaats van klassiek voorschot en 
saldo, betaal je elke maand een kleiner deel van het totaal. Heel simpel: we delen de totale reissom door het aantal 
resterende maanden tussen dag van reservatie en datum van afreis. Daardoor betaal je maandelijks relatief kleine 
bedragen, voel je financieel weinig of niets aan en komt jouw droomcruise een heel stuk dichterbij. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

 

Go For Cruise  
Tel +32.2.253.38.87 

Mail info@goforcruise.be 
Web www.goforcruise.be 


