
 
 

Seine Riviercruise 2023 
10 tot 15 april 2023 
 

    
 
 
HOOGTEPUNTEN 
 
Vaar gezellig met ons mee op de Seine van Parijs naar Honfleur en terug, geniet van het mooie rustgevende landschap 
en (her)ontdek een aantal interessante steden met architecturaal erfgoed. 
 
Verste punt is het gezellige en bijzonder charmante Honfleur aan de Normandische Côte Fleurie, nabij de havenstad 
Le Havre aan de monding van de Seine, met een opeenvolging van zandstranden, kliffen en charmante badplaatsen. 
 
In Rouen bevinden we ons in de uitnodigende hoofdstad van de regio Normandië en het departement Seine-Maritime. 
Rouen is tevens de stad waar ene Jeanne d’Arc werd terecht gesteld op de brandstapel. 
 
Ook het interessante kasteel van Martainville kan bezocht worden vanuit De Andelys, of rustig genieten aan boord en 
aan land behoort zeker ook tot de mogelijkheden. 
 
Beginnen en eindigen doen we met veel grandeur in de Franse hoofdstad Parijs, zowel ’s avonds met prachtige verlichting 
als overdag altijd de moeite waard om er te vertoeven en de typische sfeer op te snuiven. 
 
Tijdens deze fijne riviercruise maken we kennis met een uniek stukje natuur en genieten we tevens van een 
Ferme portie geschiedenis. Een uitstekende combinatie en dus terecht een ferme GFC aanrader in ons aanbod 
Nederlandstalig begeleide groepsreizen. 
 
Met Go For Cruise en het vijf-anker-schip Renoir van CroisiEurope, verken je via het water een schitterende regio op een 
makkelijke All Inclusive manier. Onze ervaren GFC reisleider zal je met veel plezier en enthousiasme op sleeptouw nemen. 
 
Fijne minitrip aan een zeer aantrekkelijk prijsje! 
 
 

  

Go For Cruise 



 

CRUISESCHIP 
 
Welkom aan boord van het recent gerenoveerde 5-anker riviercruiseschip Renoir van rederij CroisiEurope. 
De ms Renoir werd te water gelaten in de lente van 1999 en gerenoveerd in 2018. 
 
Klein genoeg om aan te leggen in een dorp, een stad, een haven, maar groot genoeg om u te voorzien van alle comfort. 
De Renoir is te vergelijken met een drijvend boutique hotel. Met een capaciteit van slechts 105 passagiers biedt het u 
een warme en gezellige sfeer, evenals de mogelijkheid om van privacy en rust te genieten. 
 
Het ritme van deze riviercruise is ontspannen en rustig, het landschap is prachtig en verandert van moment tot moment. 
 
Het schip heeft een sfeervol restaurant met bar, een ruime foyer, receptie en een winkel. Uw dag start met een heerlijk, 
ruim gesorteerd ontbijtbuffet. De fijne lunch en het lekkere diner zijn van een hoogstaand niveau. 
 
De kajuiten zijn verdeeld over twee dekken. Op het bovendek hebben ze grote ramen met Franse balkons, en op het 
hoofddek hebben de kajuiten grote ramen. 
 
Alle hutten zijn voorzien van 2 losse bedden, die ook naast elkaar als tweepersoonsbed kunnen gebruikt worden. 
Verder zijn alle hutten uitgerust met individueel regelbare airconditioning, badkamer met douche en toilet, haardroger, 
satelliettelevisie, radio en kluisje. 
 
Vanuit uw eigen hut of op het gezellige zonneterras is het genieten geblazen van het schilderachtige decor langs de Seine. 
 
 
Reis zorgeloos aan boord van CroisiEurope: 
 
“De veiligheid en het welzijn van onze passagiers staan centraal in onze aandacht. Onze teams hebben gewerkt om 
adequate acties te ondernemen die aan alle verwachte criteria voldoen. Er werd een akkoord afgesloten met Bureau Veritas 
voor de SAFEGUARD-certificering van onze boten. Dit label zorgt voor de juiste implementatie van de sanitaire 
maatregelen aan boord. Deze zijn het onderwerp geweest van een strenge audit en in het proces van een volledige 
opleiding van onze bemanningen.” 
 
 
 

 



 
PROGRAMMA 
 
Maandag 10 april 2023 
Heenreis per autocar van Vilvoorde naar de kade in Parijs 
Vrije tijd of begeleide kennismakingswandeling in Parijs 
Check-in ms Renoir, welkomstcocktail en voorstelling van de bemanning 
Eerste diner aan boord en “Titi Parisien” avond 
 
Dinsdag 11 april 2023 
‘s Voormiddags varen we naar De Andelys 
Vrije tijd of optionele excursie met bezoek aan het kasteel van Martainville (richtprijs 49 €) 
Terug aan boord en cruisen op de Seine richting Honfleur 
 
Woensdag 12 april 2023 
In de voormiddag vrije tijd of begeleide kennismakingswandeling in Honfleur 
In de namiddag vrije tijd of begeleide kennismakingswandeling in Le Havre 
Optionele rederij excursie Côte d’Albâtre en Etretat of naar de D-day stranden 
 
Donderdag 13 april 2023 
In de voormiddag cruisen van Honfleur naar Duclair 
Vrije tijd of begeleide kennismakingswandeling in Duclair 
In de namiddag vrije tijd of begeleide kennismakingswandeling in Rouen 
Gala avond aan boord 
 
Vrijdag 14 april 2023 
In de voormiddag cruisen van Rouen naar Parijs 
In de namiddag vrije tijd of begeleide wandeling in Parijs 
Cruisen op de Seine “by night” 
 
Zaterdag 15 april 2023 
Laatste ontbijt aan boord en check-out om 09:00 
Vrije voormiddag of begeleide wandeling in Parijs 
In de namiddag per autocar terug naar Vilvoorde 
 
 
 
PRIJZEN 
 
Totale prijzen per persoon logerend in een 
 

 2-pers. Buitenhut hoofddek met hoge ramen = 1.145 € 
 2-pers. Buitenhut bovendek met Frans balkon = 1.295 € 

 
 1-pers. Buitenhut hoofddek met hoge ramen = 1.535 € 
 1-pers. Buitenhut bovendek met Frans balkon = 1.685 € 

 
 
Inbegrepen in de totale prijzen  
 

 autocartransfers Vilvoorde – Parijs heen en terug 
 6 dagen / 5 nachten Seine Riviercruise in All Inclusive 
 alle maaltijden vanaf het diner op dag 1 tot het ontbijt op dag 6 
 All Inclusive formule met water, wijn, bier, fruitsap en koffie, bij de maaltijden en aan de bar 

(behalve champagne en à la carte wijn) 
 havengelden 
 fooien aan boord 
 zonnedek met ligstoelen 
 GFC reisleider vanaf 20 deelnemers 
 gedetailleerde reismap 
 GFC rugzak, schoudertas, pet of 2 mondmaskers 
 BTW en Garantiefonds Reizen 

 
Onze ervaren GFC reisleider zal je met veel plezier en enthousiasme op sleeptouw nemen. 



Niet inbegrepen in de prijzen 
 

 15 € dossierkosten per persoon 
 persoonlijke uitgaven 
 reisverzekering 

     
 
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 6,5% op de totale reissom 
 Exclusive Selection Europe = 100% Annulerings-, Compensatie-, Reis- en Bijstandsverzekering = premie van 7,9% 

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 


