
DAG 1: WELKOM AAN BOORD
Inscheping om 18 uur aan boord van vĳfan-
kerschip MS Cyrano de Bergerac. Voorstel-
ling van de crew en welkomstavond.

DAG 2: GRAND CRU’S VAN DE MÉDOC
Het door wĳnhandelaars gestichte Pauillac 
is de ideale plek om de grand cru’s van de 
Médoc te leren kennen. Proef de prestigieu-
ze rode wĳnen langs de beroemde kasteel-
route of kies voor een ontdekking van de 
wĳngaarden per fiets. Tussen de anekdotes 
door proef je topwĳnen met bĳpassende 
kaasplank.

Je vaart de Gironde-monding uit en meert 
aan in Royan. Hier kan je op architecturale 
ontdekking naar de belle-époquevilla’s en 
naoorlogse Onze-Lieve-Vrouwekerk, een 
chef-d’oeuvre van de moderne bouwkunst.

DAG 3: ZEEARSENAAL LODEWIJK XIV
Langs de zeestraat van Pertuis d’Antioche 
op dag 3 bereik je Rochefort. Van hieruit 
wou Lodewĳk XIV heersen over land en zee. 
Naast het oude zeearsenaal ademt ook het 
historische centrum nog steeds een sfeer 
van avontuur en exotisme. Verder naar La 
Rochelle, hoofdstad van de Charente-Mari-
time. In de duizendjarige stad ontdek je de 
stadspoort van Grosse-Horloge, vakwerk-
huizen, boogstraten, en de kathedraal van 
Saint-Louis.

DAG 4: GALLIËRS, GROTTEN & 
GLADIATOREN
In Saintes ontdek je Gallo-Romeinse en 
middeleeuwse relieken. Een van de oudste 
amfitheaters van Gallië was ooit een arena 
voor gladiatoren, met plaats voor wel 15.000 

Wie het échte Frankrĳk wil ontdekken, moet naar zĳn oevers. Uit het aanbod van  
specialist CroisiEurope selecteerden we voor jou een riviercruise naar de  
Bordeaux-streek. Een nieuwe 8-daagse vaarroute langs maar liefst drie wateren: de 
monding van de Gironde en de rivieren Garonne en Dordogne. De wĳnen en historische 
havensteden onthullen je de ziel van Zuidwest-Frankrĳk.

Château Pichon Baron, Longueville

Château de Roquetaillade,  Mazères
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toeschouwers. Ook de gewelfde crypte in de 
basiliek van Saint-Eutrope is een parel van 
de Unesco Werelderfgoedlĳst.

Na de middag wandel je langs de geplaveide 
paadjes van het charmante Talmont-sur- 
Gironde naar  de kerk van Sainte-Radegonde 
aan de steile kust. Daarna bezoek je de  
historische grotwoningen op de kliffen van 
Meschers-sur-Gironde.

DAG 5: BORDEAUX BY NIGHT
Vandaag verken je Saint-Émilion, een 
middeleeuwse stad aan de oevers van de 
Dordogne. Grote trekpleister hier is de mo-
nolitische kerk, grotendeels ondergronds. 

  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.

Daarna leer je op wĳnexcursie alles over 
de wĳntradities van deze stad.

Na de middag vaar je naar Bordeaux voor 
een begeleid bezoek ‘by night’. Op de stads-
wandeling verken je het erfgoed van Bor-
deaux, de wĳken van Quinconces en Grand 
Théâtre, en de smalle straatjes van het his-
torische centrum Saint-Pierre.

DAG 6: OEVERS VAN DE GARONNE
Het Kasteel van Roquetaillade in Cadillac 
was een geliefde filmlocatie van Roger 
Moore en Louis de Funès. Ontdek de slot-
torens en de meesterwerken van Eugène 
Viollet-le-Duc, de architect-restaurateur 
van de Mont Saint-Michel in Parĳs.

Zin in een degustatiewandeling door de 
stad? Volg de oevers van de Garonne langs 
oude jaagpaden, hellingen en wĳngaarden, 
en sluit dag 6 af met een wĳnproeverĳ.

DAG 7: OESTERCULTUUR
In het Bekken van Arcachon verdiep je je 
in de oesterteelt en de ambacht van lokale 
kwekers. Een boottocht brengt je daarna 
naar het zogenaamde vogeleiland, de paal-
hutten en de Duin van Pilat.

Een van de meest indrukwekkende, moderne 
gebouwen van Bordeaux? Het wĳnmuse-
um Cité du Vin, zonder twĳfel. De bĳna 20  
thematische ruimtes geven je een verras-
sende kĳk op de verschillende aspecten 
van wĳn.

DAG 8: EINDE VAN DE REIS
Ontscheping na het ontbĳt en terug naar 
huis na een verrĳkende ervaring.

Na de middag vaar je naar 
Bordeaux voor een begeleid 

bezoek ‘by night’. Op de 
stadswandeling verken je 
het erfgoed van Bordeaux, 

de wijken van Quinconces en 
Grand Théâtre, en de smalle 
straatjes van het historische 

centrum Saint-Pierre.

Porte Cailhau, Bordeaux

Pont de pierre , Bordeaux

Libourne

Speciale afreizen 2020
Interesse in een riviercruise naar 
de Bordeaux-streek? Op de speci-
ale afvaarten van 22 mei en 3 juni 
2020 geniet je van een voordeliger 
tarief. Kom gerust langs voor meer 
informatie.
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