
AANMEREN TOT DIEP IN DE STAD
Hoewel de naam het niet doet vermoeden, biedt rederĳ Croisi-
Europe niet enkel en alleen Europa aan. Zo kan je al jaren door 
Azië cruisen en verzorgt de specialist in riviercruises sinds vorig 
jaar ook safaricruises in Afrika. Bovendien kan je vanaf 2020 naar 
nieuwe horizonten in Canada.

Dankzĳ een geavanceerde vloot krĳg je exclusieve toegang tot be-
paalde rivieren, bovendien tot diep in het hart van de regio’s en 
steden. Op een steenworp van de Eiffeltoren in Parĳs bĳvoorbeeld, 
of op een paar honderd meter van het San Marcoplein in Venetië.

SAFARICRUISE NAAR VICTORIA FALLS
Een riviercruise in Afrika komt wellicht niet onmiddellĳk in je op. 
En toch: CroisiEurope heeft een eigen luxelodge op een eilandje 
in de Zambezi-rivier, en een vĳfankerschip in het Karibameer. Zo 
ontdek je vanaf het water alle geheimen van de mythische Zambezi. 
Ook van en naar de lodge ben je aangewezen op excursiebootjes.

Op het programma: de ‘Dam Wall’ van Kariba. De bouw van de 
gigantische muurdam in 1955 deed de Zambezi uit zĳn oevers tre-
den, wat meteen het Kariba-meer deed ontstaan. Bĳ zonsopgang 
varen we langs de sprookjesachtige landschappen van het meer. 
De silhouetten van de dode bomen die boven het water uitsteken 
zorgen voor een mysterieuze setting.

Je rondreis eindigt bĳ de grootste watervallen ter wereld. Een spek-
takel dat oorspronkelĳk ‘de dampende rook’ werd genoemd, maar 
door David Livingstone werd omgedoopt tot de Victoria Falls. Of 
wat dacht je van een cruiselunch op de Zambezi-rivier, vlak boven 
de waterval?

Het verrassende perspectief 
van de oevers

RIVIERCRUISES

Een verfrissende manier van reizen? Een riviercruise kan je écht eens verbazen. Je denkt wellicht aan de Donau, de Loire of een andere 
levensader van Europa, maar ook andere werelddelen beleef je vanop het water vanuit een bĳzonder interessant oogpunt. Laat je 
bĳvoorbeeld meevoeren naar Zuidoost-Azië, zuidelĳk Afrika of Canada. Wat je ook verkiest, CroisiEurope rĳgt de adembenemende 
panorama’s voor je aan elkaar.

Reserveer deze safaricruise tot twee 
maanden vóór vertrek, en profiteer van een 

gratis helikoptervlucht over de machtige 
Victoriawatervallen!

TIP
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Door Canada naar 
Niagara Falls

Nieuw schip: 
van Azië via 
Europa naar 

Amerika

  Op vlak van riviercruises groeide CroisiEurope uit tot Europese marktleider. Hun cruises gaan tot 

in het hartje van culturen en tradities, en bieden een ruim aanbod aan zorgvuldig geselecteerde 

excursies. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

LA BELLE DES OCÉANS
Vanaf juni 2020 kan je Canada ontdekken 
aan boord van het nieuwste schip van  
CroisiEurope: La Belle des Océans. Het 
prestigieuze schip met 60 ruime suites, 
voorheen bekend als de Silver Discoverer, 
is een grote naam in de wereld van cruises.

La Belle des Océans bevindt zich mo-
menteel nog in Azië, en maakt onderweg  
verschillende tussenstops, alvorens in 
zomerhaven Québec aan te komen. Eerst 
maakt het schip verschillende cruisepro-
gramma’s naar Maleisië en Thailand, en in 
2020 vaart het via India, de Emiraten en 
Egypte naar de Middellandse Zee.

Aaneengeschakelde programma’s bren-
gen La Belle des Océans van Cyprus via  
Athene, Napels en Nice naar Ajaccio. Na 
Corsica, Portugal en de Azoren komt het 
uiteindelĳk aan in Canada. 

Meer weten over deze verschillende cruises? 
Vraag ons gerust naar meer informatie.

Vanaf 2020 doorkruis je Canada vanop het nieuwe schip, La Belle 
des Océans. Tĳdens een 11-daagse cruise vaar je over de Sint- 
Laurensrivier en het Ontariomeer. Je reis start in Québec, de oude 
hoofdstad van Nieuw-Frankrĳk.

Aanraders zĳn het uitzicht over de rivier vanop de belvedère Ter-
rasse Dufferin en de schilderachtige wĳk Petit-Champlain. Daarna 
volgen het kosmopolitische Montréal, Canadese hoofdstad Ottawa 
en Thousand Islands. De magische archipel is typerend voor het 
wilde Canada.

Aan de oevers van het Ontariomeer onthullen zich het rĳke erfgoed 
van voormalige hoofdstad Kingston en de culturele mozaïek van 
grootstad Toronto. Kies voor een excursie naar de typische wĳken 
zoals Little Italy, China Town of Kensington Market. Of beklim de 
CN Tower voor een prachtig uitzicht op de verlichte wolkenkrab-
bers van nachtelĳk Toronto.

Via Niagara-on-the-Lake varen we richting een grandioos orgelpunt: 
de Niagarawatervallen. Met donderende kracht stroomt het ruige 
water de rivierbedding in. Een haast bovennatuurlĳk spektakel 
van ondenkbare hoeveelheden water en torenhoge mistpluimen.

Niagarawatervallen


