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Varen. Beleven. Dromen.

De mooiste Noorse Fjorden 
samen met Annemie Struyf

Van 31 mei tot 7 juni 2023
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DE MOOISTE NOORSE FJORDEN 
SAMEN MET ANNEMIE STRUYF

Tijdens deze unieke reis ontdek je de 
spectaculaire fjorden en de prachtige, 

uitgestrekte Noorse landschappen.

Je reist in het gezelschap van journaliste 
Annemie Struyf.  In haar succesvolle tv-
reeksen over “Het Hoge Noorden” gaat 
Annemie op bezoek bij landgenoten die 
in het noorden een nieuw leven willen 

beginnen. 

Tijdens deze reis verzorgt Annemie 
enkele lezingen en nodigt ze ook enkele 
inspirerende en “bekende” gasten uit, 
die met hun Hoge-Noorden- verhaal op tv 

kwamen.

Soetkin Baptist is één van haar gasten. 
Soetkin een muzikaal toptalent, die met 
haar stem de Noorse ziel hartverscheurend 
en ontroerend vertolkt. Uniek op deze reis 
is het muzikale optreden dat Annemie 
en Soetkin samen verzorgen. Annemie 
vertelt, Soetkin zingt. Over Het Hoge 
Noorden. Over vallen en opstaan. Over 
hoop en verlangen. Over dromen en 

durven dromen.

NOORWEGEN
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TROEVEN 
VAN UW CRUISE

1 Inscheping Zeebrugge 16u00
2 - Op zee -

3 13u00 Bergen (Noorwegen) 18u00

4 10u30 Geiranger 16u00

5 11u00 Flåm 15u00

17u00 Gudvangen 20u00

6 14u00 Stavanger 19u00

7 - Op zee -

8 09u00 Zeebrugge Ontscheping

1.
Het unieke 

Eén programma

Dagen
Aankomst van de 
World Explorer

Tussenstops
Vertrek van de 

World Explorer

Vertrekdatum: 
31 mei 2023

Prijs per persoon vanaf:
€ 3170

2. 3. 4.
De kennismaking met 

Hanzestad Bergen
De adembenemende kust-

landschappen
Een cruise zonder vlucht, met vertrek 

en aankomst in Zeebrugge.

De tijdstippen in lokale tijd zijn indicatief en betreffen enkel het vaarschema.
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Bergen een belangrijke draaischijf was voor de 
handel met de rest van Europa. Vandaag zijn 
er musea, winkels, galerijen en restaurants te 
vinden, waardoor het een populaire en gezellige 
plek is. Niet ver daarvandaan bevoorraadt de 
levendige vismarkt al sinds 1276 de lokale 
bevolking. Vrij bezoek of deelname aan de 
optionele excursies. ’s Avonds nodigt Annemie 
de Vlaamse Evelyne uit, die ervan droomt om 
met haar huskyhonden deel te nemen aan 
één van de grote Noorse slederaces. Maar dat 
verloopt niet zonder slag of stoot. Het verhaal 
van Evelyne zal velen doen dromen. Ontbijt, 
lunch en diner aan boord.

Dag 4 • Geiranger
Het dorp Geiranger ligt aan het uiteinde van 
de gelijknamige fjord. De 16 km lange fjord is 
de smalste, natuurlijkste en indrukwekkendste 
van het land en behoort dan ook tot het 
werelderfgoed van de Unesco. Vrij bezoek of 
deelname aan de optionele excursies. Na het 
diner verwelkomen we Mark en Claudia, die 
allebei gepassioneerd zijn door het Vikingleven. 
Zij hebben in hun thuisland alles achtergelaten 
om hun grote droom waar te maken: naar 
Noorwegen verhuizen, een eigen Vikingmuseum 
uitbouwen en de Viking-geschiedenis 
onderzoeken. Ontbijt, lunch en diner aan boord.

Dag 1 • België > Zeebrugge
Transfer per autocar vanuit de belangrijkste 
Belgische steden naar de haven van Zeebrugge. 
Inscheping en toewijzing van uw kajuit aan 
boord van de World Explorer. Diner aan boord.

Dag 2 • Op zee
Een hele dag op zee. Annemie neemt u mee door 
het programma van de week, en gaat in haar 
eerste lezing dieper in op de vraag of mensen 
nu echt gelukkiger zijn in het Hoge Noorden. ’s 
Avonds maken we kennis met Veerle, de eerste, 
“bekende” tv- gast van Annemie. Drie jaar geleden 
namen Veerle en Eddy de beslissing om met hun 
kinderen op een afgelegen Noors eilandje te gaan 
wonen. Annemie gaat met Veerle in gesprek. 
Ontbijt, lunch en diner aan boord.

Dag 3 • Bergen (Noorwegen)
Bergen, dat omringd wordt door fjorden en 
bergmassieven, is een echt juweeltje aan de 
Noorse zuidwestkust. Met zijn kleurrijke houten 
gebouwen, zijn woningen op de heuvelflank en 
zijn kasseistraatjes is het een van de mooiste 
steden van het land. De traditionele architectuur 
in geschilderd hout contrasteert met de blauwe 
zee en de groene bergen en baadt in een vrolijke 
en hartelijke sfeer. De schilderachtige kaaien met 
oude magazijnen zijn Unesco-werelderfgoed 
en getuigen van de periode waarin Hanzestad 

Dag 5 • Flåm > Gudvangen 
Ook Flåm ligt op het einde van een zeer smalle 
fjord, in een diep ingesneden landschap met tal 
van watervallen. Het is al sinds het einde van de 
19e eeuw een populaire toeristische bestemming, 
die bekendstaat om zijn eeuwenoude 
boerderijen en vooral om zijn tandradbaan, die 
op een van de steilste trajecten ter wereld door 
een fenomenaal mooi landschap rijdt. In de 
namiddag zetten we koers naar Gudvangen, een 
dorp uit de Vikingtijd in een ingesloten vallei aan 
het einde van een fjord. Vrij bezoek of deelname 
aan de optionele excursies vanuit Flåm. Ontbijt, 
lunch en diner aan boord.

Dag 6 • Stavanger
In de voormiddag varen we doorheen de 
Zuid-Noorse wateren naar de prachtige baai 
van Stavanger. De vierde grootste stad van 
Noorwegen is sinds 1969 de hoofdstad van de 
petroleumindustrie, toen ten zuid-westen van de 
stad het eerste olieveld werd ontdekt. In de stad 
van het zwarte goud bevindt zich ook het Noorse 
petroleum museum. Het historische centrum 
bestaat uit heel wat musea, de Sint Svithun-
kathedraal, die tussen 1100 en 1125 in Anglo-
Normandische stijl gebouwd werd, en de best 
bewaarde houten wijk van Europa, met zo’n 170 
woningen opgetrokken uit naaldhout. Daarnaast 

Noorwegen
Stavanger

Bergen

Geiranger

Gudvangen 
Flåm

ZEEBRUGGE

Noordzee

UW PROGRAMMA 

8 dagen / 7 nachten
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is Stavanger een bijzonder aangename 
universiteitsstad. Vrij bezoek of deelname aan 
de optionele excursies. Ontbijt, lunch en diner 
aan boord.

Dag 7 • Op zee
Maak gebruik van deze zeedag om deel te nemen 
aan de vele activiteiten aan boord. Ontbijt, lunch 
en diner aan boord.

Dag 8 • Zeebrugge > België
Ontbijt aan boord. Ontscheping en transfer per 
autocar naar de belangrijkste Belgische steden.
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DAG 3 – BERGEN  

1 •  KENNISMAKING MET BERGEN          
Op de ‘trollenheuvel’ of Troldhaugen bezoeken we de woning annex museum 
van de beroemde componist Edvard Grieg. We ontdekken er niet alleen tal 
van Griegs persoonlijke objecten, maar wonen er ook een mooi concert bij. 
Daarna maken we een wandeling door de Hanzewijk Bryggen, die Unesco-
werelderfgoed is.
Halve dag  - Beperkt aantal plaatsen - Prijs: € 75 

DAG 3 – BERGEN  

2 •  BERGEN EN DE BERG FLOYEN     
We wandelen door de Hanzewijk Bryggen, die bekendstaat om zijn unieke 
architectuur. In de oude huizen zijn vandaag souvenirwinkeltjes, restaurants en 
musea gevestigd. Van Bryggen trekken we vervolgens naar de berg Floyen, waar 
een tandradtreintje (funiculaire ) ons naar de 320 m hoge top voert. Het uitzicht 
is ronduit subliem.
Halve dag - Prijs: € 70 

DAG 3 – BERGEN   

3 •  TROLDHAUGEN EN DE KERK VAN FANTOFT    
We trekken naar Troldhaugen en de woning annex museum van componist 
Edvard Grieg via de oude Hanzewijk Bryggen. Grieg woonde 22 jaar in deze 
woning boven het Nordåsmeer en componeerde in dit idyllische kader tal van 
meesterwerken. Daarna brengen we een bezoek aan de staafkerk van Fantoft. 
Het gebouw werd oorspronkelijk in 1150 opgetrokken in Fortun en eind 19e 
eeuw verplaatst. In 1992 brandde de kerk af, waarna ze identiek opnieuw werd 
opgebouwd.
Halve dag  - Prijs: € 70 

DAG 4 – GEIRANGER  

4 •  BEKLIMMING VAN DE BERG DALSNIBBA     
We rijden via de Nibbevegen weg naar de top van de berg Dalsnibba, op een 
hoogte van 1495 m. Tijdens de rit zijn er prachtige uitzichtpunten op het donkere 
water van de fjord en de omringende bergen. Vanaf het meer Djupvatnet, op zo’n 
1000 m hoogte, verandert de omgeving in een landschap van ruwe rotsen, ijs en 
sneeuw. Op de terugweg stoppen we aan de Djupvasshytta-chalet die aan de 
oever van het Djupvatnet-meer ligt, om er te smullen van een heerlijk gebakje.
Halve dag  - Prijs: € 90 

DAG 4 – GEIRANGER  

5 •  WANDELING WESTERAS 
Wandeling doorheen één van de mooiste en meest pittoreske landschappen 
in Noorwegen, met prachtig uitzicht over de bergen en watervallen. Vertrek per 
autocar langs verschillende haarspeldbochten tot aan de plaats van vertrek 
voor de start van de wandeling langs de spectaculaire Storseter Waterval. Het 
wandelpad loopt achter de waterval met een zeldzaam perspectief tot gevolg. 
Daarna wandelen we langs open landschappen, bergen en groene valleien. 
Vanop de boerderij van Westeras kan je opnieuw genieten van een spectaculair 

uitzicht over de stad Geiranger. Na een koffiestop, terugkeer per autocar naar 
Geiranger. Belangrijke info: wandeling van 2 uur over heuvelachtig en oneffen 
terrein. Deelnemers moeten in goede fysieke conditie zijn. Aangepaste 
wandelschoenen zijn vereist, evenals aangepaste wandelkledij.
Halve dag  - Beperkt aantal plaatsen  - Prijs: € 90 

DAG 5 – FLÅM / GUDVANGEN  

6 • HET TREINTJE VAN FLÅM  
Vanuit Flåm vertrekken we met de trein voor een rit door het hooggebergte. 
Na een stop aan de Kjosfossen-waterval komen we aan in Myrdal, vanwaar 
we naar Voss sporen. Onze route loopt langs steile hellingen en besneeuwde 
bergen, en telt meer dan 20 tunnels. Na de lunch rijden we met een autocar 
naar Gudvangen doorheen prachtige berglandschappen.
Volledige dag met lunch - Beperkt aantal plaatsen - Prijs: € 175 

DAG 5 – FLÅM / GUDVANGEN  

7 • TREINTJE FLÅM EN WANDELING (VAN FLÅM NAAR GUDVANGEN)  
Vanuit Flåm vertrekken we met de trein voor een rit door het hooggebergte. Onze 
route loopt langs steile hellingen, watervallen en telt meer dan 20 tunnels. Vertrek 
met de trein vanuit Flåm voor een ontdekking van de weelderige panorama’s van 
de regio tussen steile valleien, tunnels en rivieren. Aankomst bij Vatnahalsen 
Station (Aurland Valley) en wandeling van ongeveer 5,4 km richting Blomheller, 
dichter bij de Noorse wildernis. Terugkeer met de trein naar Flåm en transfer per 
bus naar Gudvangen. Belangrijk: aangepaste kledij en schoeisel is vereist.   
Ruime halve dag met lunchbox - Beperkt aantal plaatsen - Prijs: € 120 

OPTIONELE EXCURSIES

Niet combineerbaar in dezelfde aanleghaven – Prijs per persoon – Moeilijkheidsgraad van de excursies: makkelijk  gemiddeld  moeilijk 

Boek uw excursies samen met uw cruise
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DAG 5 – FLÅM / GUDVANGEN  

8 •  HET DORP AURLAND EN DE SOGNEFJORD   
Vertrek per autocar voor een rondrit van ongeveer 2u30 langs de indrukwekkende 
Sognefjord naar Aurland, een traditioneel dorpje rond een kerk uit de 13e eeuw. 
We stoppen ook even aan de Stegastein. Dit observatieplatform op 650 m 
hoogte heeft een unieke architectuur en biedt bovendien een adembenemend 
uitzicht op een van de mooiste fjorden ter wereld. Onvergetelijk! Vrij moment 
om het dorp te verkennen voor we terugkeren naar Flåm.
Rondrit 2u30 - Prijs: € 60 

DAG 6 – STAVANGER 

9 •  KENNISMAKING MET STAVANGER   
We bewonderen de buitenzijde van de kathedraal van Stavanger, een van de 
weinige Noorse kerken waarvan het oorspronkelijke uitzicht behouden is. 
Daarna maken we kennis met de ‘ijzertijdboerderij’, een gereconstrueerde 
landbouw-gemeenschap uit de jaren 550 tot 350 voor Chr. Via residentiële 
wijken gaat het vervolgens naar het uitzichtpunt Ullandhaug. Afsluiten doen 
we met een wandeling door het oude Stavanger, waar meer dan 170 woningen 
staan uit de 18e en 19e eeuw. 
Halve dag  - Prijs: € 85 

DAG 6 – STAVANGER  

10 • MINICRUISE IN DE LYSEFJORD  
We schepen in voor een minicruise en ontdekken de levenswijze van de 
Noorse bevolking in deze regio met z’n vele schilderachtige eilandjes. De 
prachtige Lysefjord wordt gedomineerd door de beroemde Preikestolen. Deze 
legendarische rots steekt 200 m boven de fjord uit en is een van de meest 
spectaculaire bezienswaardigheden van Noorwegen. Aan boord of tijdens een 
stop in de fjord wacht ons een verfrissing.
Halve dag  - Beperkt aantal plaatsen - Prijs: € 110 
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DE MOOISTE NOORSE FJORDEN SAMEN MET ANNEMIE STRUYF

   CATEGORIE KAJUITEN DEKKEN BEZETTING PRIJS PER 
PERSOON

1 Expeditie kajuit 3 2 € 3 170

2 Deluxe kajuit 5 2 € 3 730 

3 Deluxe kajuit 6 2 € 4 110 

4 Deluxe balkon 5 2 € 4 850 

5 Deluxe balkon 6 2 € 5 230 

6 Junior Suite balkon 6 2 € 5 600 

7 Navigator Suite terras 5 en 6 2 € 6 720 

8 VIP Suite terras 5 2 € 7 840 

9 Explorer Suite terras 5 en 6 2 € 8 210 

[Toeslag dubbele kajuit voor 1 persoon voor categorieën 1 tot 5: 80%. Categorieën 6 tot 9: gelieve ons te contacteren]

Datum
31 mei - 7 juni 2023

BERGEN > STAVANGER

Vertrek vanuit Zeebrugge • Gegarandeerd vertrek vanaf 140 passagiers
De optionele excursies zijn gegarandeerd vanaf 30 deelnemers

> INBEGREPEN IN DE PRIJS 
• De transfer vanuit de belangrijkste Belgische steden naar Zeebrugge en terug met een autocar (lijst op aanvraag) • De haventak-
sen (momenteel € 225), variabel en onderhevig aan wijzigingen • Het verblijf aan boord in de gekozen kajuitcategorie • Volpension 
(ontbijt, lunch, vieruurtje en diner) met water, wijn, thee of koffie tijdens de maaltijden aan boord • Alle activiteiten en animatie aan 
boord  (cocktail, Kapiteinsavond, workshops, voorstellingen) • Bagageservice bij het inschepen en ontschepen • Servicekosten voor 
het boordpersoneel • Diensten van een cruisedirecteur en zijn of haar team • Alle ‘Eén’ activiteiten zoals beschreven in de brochure 

> NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS 
• Andere dranken dan deze vermeld in het programma • De optionele excursies • Persoonlijke uitgaven • Reisverzekeringen  

• De bijzondere verkoopsvoorwaarden worden integraal meegedeeld voor het afsluiten van een reiscontract

> FORMALITEITEN VOOR DE DEELNEMERS MET DE BELGISCHE & NEDERLANDSE NATIONALITEIT
• Geldige identiteitskaart of internationaal paspoort
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WO R L D  E X P L O R E R
Een schip op mensenmaat …  

Luxueus, modern, duurzaam en gezellig …  
Om te varen, te beleven en te dromen 

W E L K O M  O P  D E

M O D E R N

De World Explorer koos in augustus 2019 voor het 
eerst het ruime sop. Het schip werd gebouwd op 
de scheepswerven van Viano del Casteno in Por-
tugal, een land dat bekendstaat voor zijn tradities 
op het vlak van scheepsbouw en dat eeuwenlang 
ontdekker was van nieuwe werelden. De World  
Explorer vaart dan ook onder Portugese vlag!

Dankzij spitstechnologie vaart de World Explorer 
overal in alle veiligheid, ook in de meest extreme 
gebieden van de planeet, tot zelfs de grenzen van 
het Antarctisch gebied. Door zijn beperkte capa-
citeit van 180 passagiers kan het schip overal ter 
wereld aanleggen, krijgt het toegang tot de meest 
afgelegen havens en nodigt het uit tot bijzondere 
reizen naar de meest ongewone gebieden.

Aan boord van de World Explorer gaan moderne 
uitrusting hand in hand met elegantie en comfort. 
Het design oogt gestroomlijnd en uitgepuurd, maar 
wordt gecombineerd met een interieur in warme en 
aangename tinten. De World Explorer beschikt over 
tal van ruimtes voor ontspanning, gezellig samen- 
zijn en het observeren van de omgeving, ook in alle 
rust voor wie dit verkiest. Dankzij de modernste 
technische uitrusting kan het schip comfortabel en 
zonder enig risico navigeren in de meest afgelegen 
zones ter wereld, maar is het uiteraard ook aange-
past aan de mooiste kustgebieden en de grote 
oceaanoversteken. 

  Het design oogt gestroomlijnd en 
uitgepuurd, met een interieur in 
warme tinten.
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   De Rolls-Royce 
motoren werden 
geoptimaliseerd 
voor een minimaal 
verbruik.

   Digitale verspreiding 
van informatie om 
het papierverbruik 
te beperken.

D U U R Z A A M

Onze wereld is prachtig en iedereen wil ervan genieten. 
Juist daarom is het belangrijk om oog te hebben voor 
onze ecologische voetafdruk.

De World Explorer is uitgerust met hybridemotoren, 
waardoor in de havens alle bewegingen kunnen 
worden uitgevoerd met een minimale uitstoot 
van broeikasgassen. De Rolls-Royce-motoren zijn 
geoptimaliseerd voor een zo zuinig mogelijke werking. 
Wanneer halt wordt gehouden in de buurt van de 
kust, kan het schip dankzij zijn nieuwe systeem voor 
dynamische positionering ter plaatse blijven zonder 
het anker uit te werpen. Zo worden de ecosystemen en 
het plantenleven onder water beschermd. Bovendien 
kan het evenwicht van het schip dankzij de nieuwe 
stabilisatortechnologie perfect beheerst worden, om 
ook op volle zee het verbruik te beperken.

Aan boord wordt alles in het werk gesteld om ver- 
spilling maximaal tegen te gaan: het waterverbruik, 
beperking van de hoeveelheid plastic voorwerpen, een 
goed voorraadbeheer enz. Informatie wordt digitaal 
verspreid via schermen die discreet in glazen wanden 
zijn aangebracht, waardoor het papierverbruik wordt 
verminderd. 

De World Explorer sluit op die manier volledig aan  bij 
de eisen voor een duurzaam engagement, één van de 
basiswaarden van Rivages du Monde.

Samenwerking Greentripper: volledige 
koolstofcompensatie inbegrepen  
(meer info op aanvraag)
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R U I M

Door zijn beperkte afmetingen doet het schip 
eerder denken aan een yacht dan aan een grote 
pakketboot (het schip is 126 m lang en 19 m breed). 
Toch is de binnenruimte van de World Explorer erg 
ruim en aangenaam. Passagiers worden er in het 
grootste comfort verwelkomd.

De ruime kajuiten bevinden zich allemaal langs 
de buitenzijde van het schip. De meeste kajuiten 
zijn meer dan 20 m² groot, met een salonruimte 
om te genieten van het panoramische zicht.

Twee van de dekken op het schip zijn volledig 
ingedeeld in gemeenschappelijke zones.

Op dek 4 bevindt zich de luchtige onthaalruimte, 
die toegang geeft tot een comfortabele 
conferentieruimte, een groot salon met bar, een 
restaurant, een winkel en een buitendek, waar 
het bij mooi weer heerlijk genieten is van een 
drankje of een lekkere maaltijd. Hogerop, op 
dek 7, is er een fantastisch observatiesalon met 
een panoramisch uitzicht van 180°. Hier bevinden 
zich ook de fitnesszaal, het wellnesscentrum 
(betalend) en een verwarmd buitenzwembad 
met fraaie ontspanningszone en twee jacuzzi’s.

De World Explorer heeft tal van ruimtes die 
uitnodigen tot rust of juist tot ontmoetingen 
met de andere passagiers, al naargelang ieders 
stemming op dat moment.

   Het Observatiesalon biedt een prachtig panoramisch zicht

 De ruime kajuiten bevinden 
zich allemaal langs de buiten-

zijde van het schip.

Een verwarmd 
buitenzwembad 
en 2 jacuzzi’s
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 Tal van ruimtes voor een gezellig samenzijn

G E Z E L L I G

Gemoedelijkheid en service zijn de kernwoorden 
van het cruiseconcept van Rivages du Monde. Aan 
boord van ons nieuwe schip, de World Explorer, 
wordt alles gedaan om deze belangrijke waarden te 
belichamen.

Aan boord staat het team van Rivages du Monde en 
Eén op elk moment tot uw dienst. De cruisedirector, 
de reisbegeleiders, de voordrachtgevers, artiesten ... 
allemaal zorgen ze voor de nodige activiteiten en 
animatie, zowel overdag als ‘s avonds. Ze zorgen 
voor de begeleiding bij de uitstappen, zetten alles 
in het werk om uw cruise optimaal te laten verlopen 
en delen in uw enthousiasme. Er worden nauwe 
banden gesmeed onder gelijkgestemden.

   Het terras van het restaurant   Conferenties door experts in het auditorium

Bijzondere cruise  
met Eén-actviteiten aan boord!
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RUIMTES WAAR HET GOED VERTOEVEN IS

De World Explorer werd ontworpen door 
grote cruisespecialisten met aandacht voor het 
ontdekken van de wereld en de natuur. Zij gaven 
het schip daarom tal van binnen- en buitenruimten  
van waar men op elk moment kan genieten van 
het adembenemende uitzicht. Zowel vanuit de 
comfortabele fauteuils op het Observatiedek 
(dek 8), als vanuit de comfortabele fauteuils in het  
Observatiesalon (dek 7), geniet u op elk moment 
van een uitzonderlijk panoramisch zicht. 

Het is ook mogelijk u terug te trekken in de gezellige 
bibliotheekruimte in het observatiesalon om in 
alle rust te lezen, te kaarten, te schaken of scrabble 
te spelen in de speelkamer (dek 4). Of geniet van 
deugddoende momenten samen in het Explorer-
lounge, met een vers kopje koffie.

WO R L D  E X P L O R E R
Het nieuwe zeeschip van Rivages du Monde 

om te varen, te beleven en te dromen

HET LEVEN AAN BOORD VAN DE 

En om helemaal tot rust te komen, beschikt de 
World Explorer over een wellness by l’Occitane 
met behandelingen en massages (betalend), een 
goed uitgeruste fitnesszaal en een hardlooppiste 
(buiten). Aan het verwarmde buitenzwembad 
met zijn vele ligstoelen bevinden zich ook twee 
jacuzzi’s en een buitensnackbar.

Op het schip is er ook een boetiek, met kleding 
(sweaters, polo’s, T-shirts, ...).

 Bar van de Explorer-lounge
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 Sea Spa by l’Occitane - Sauna  Het kleine salon

 Observatiesalon
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 Restaurant 

 De tafel van de commandant

 Grote raampartijen in het restaurant

 Service à la carte voor het diner

HET RESTAURANT

Het restaurant (dek 4) serveert voor de lunch en het 
diner een lekkere en verfijnde keuken à la carte, in 
één enkele dienst. De borden worden à la minute 
klaargemaakt, wat garant staat voor versheid en een 
maximale afstemming op uw wensen. Tijdens uw 
cruise zal u kunnen genieten van twee galadiners, 
verzorgd door de Portugese sterrenchef Rui Paula. 
Het ontbijt wordt geserveerd in buffetvorm en à 
la carte in het restaurant (dek 4). Men kan binnen 
of buiten eten, al naargelang uw eigen voorkeur 
en het weer. In de namiddag wordt u verwend met 
koekjes en gebak. Op elk moment van de dag is er 
gratis water en zijn er warme dranken beschikbaar. 
Bij het diner wordt er bovendien zonder toeslagen 
een excellente selectie wijnen geserveerd. Ook 
roomservice is mogelijk.
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DE KAJUITEN
De kajuiten van de World Explorer, verdeeld over drie 
dekken, zijn allemaal langs de buitenzijde gelegen, 
met ramen van uiteenlopende grootte al naargelang de 
gekozen categorie (gewoon raam, schuifraam met of zonder 
balkon of terras). De kajuiten zijn bijzonder ruim (17 tot 44 
m²), waarbij de meeste meer dan 20m² groot zijn. Ze hebben 
allemaal een salonhoek, van diverse omvang, met tafel, 
fauteuils of sofa. De kajuiten hebben steeds een groot dubbel 
bed of twee enkele bedden, een televisie, een minibar, een 

individueel afstelbare airco, een haardroger en een kluisje. 
De badkamers zijn uitgerust met een inloopdouche, met zitje, 
en de verzorgingsproducten van l'Occitane staan ter uwer 
bechikking. Sommige Deluxe kajuiten met schuifraam (categorie 
2 en 3) beschikken over een zetelbed en een dubbel bed.
De suites hebben een eigen gemeubileerd terras (met 2 stoelen, 
een lage tafel en 2 ligstoelen). De Explorer suites met terras 
beschikken over een badkamer met twee lavabo's, een ligbad en 
een inloopdouche. 

De World Explorer telt 9 kajuitcategorieën.

Deze kajuiten op dek 5 en 6 zijn 25 m² groot en beschik-
ken over twinbedden (die tot één groot bed omgeto-
verd kunnen worden), een panoramisch raam dat naar 
beneden kan worden opengeschoven, een salon met 
zetel en bureau, een compacte koelkast, een televisie, 
een garderobe en een afzonderlijke bad kamer met wc 
en inloopdouche.

DELUXE-KAJUIT - PANORAMISCH UITZICHT
CAT. 2 (DEK 5) EN CAT. 3 (DEK 6) 

Deze kajuiten op dek 5 en 6 hebben een oppervlakte 
van 20 m² en beschikken over twinbedden (die tot één 
groot bed omgetoverd kunnen worden) en een balkon 
van 5 m². Elke kajuit heeft ook een garderobe, een salon 
met zetel en bureau, een compacte koelkast, een tele-
visie en een afzonderlijke badkamer met wc en ruime 
inloopdouche.

DELUXE-KAJUIT - MET BALKON 
CAT. 4 (DEK 5) EN CAT. 5 (DEK 6)

Deze kajuiten op dek 3 zijn 17 m² groot en beschikken 
over twinbedden (die tot één groot bed omgetoverd 
kunnen worden), een groot raam (kan niet open), een 
bureauhoek, een televisie, een compacte koelkast, een 
garderobe en een afzonderlijke badkamer met wc en 
inloopdouche.

EXPEDITION-KAJUIT - VAST VENSTER 
CAT. 1 (DEK 3)
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Deze kajuiten op dek 6 hebben een oppervlakte van 23 
m² en beschikken over twinbedden (die tot één groot 
bed omgetoverd kunnen worden) en een balkon van 5 
m². Elke kajuit heeft ook een garderobe, een bureauhoek 
naast de slaapkamer, een salon met zetel voor een even-
tuele derde persoon, twee televisies, een compacte 
koelkast en een afzonderlijke badkamer met wc en rui-
me inloopdouche.

Deze kajuiten op dek 5 en 6 hebben een oppervlakte van 
26 m² en beschikken over twinbedden (die tot één groot 
bed omgetoverd kunnen worden) en een terras van 10 m² 
dat toegankelijk is via het salon en de slaapkamer. Elke 
kajuit heeft een afzonderlijk salon met zetel en bureau, 
een dressing, twee televisies, een compacte koelkast en 
een afzonderlijke badkamer met wc en ruime inloopdou-
che. Sommige kajuiten zijn uitgerust met een sofa die 
kan worden omgebouwd tot een tweepersoonsbed.

Deze kajuiten op dek 5 hebben een oppervlakte van 31 
m². Ze beschikken over twinbedden (die tot één groot 
bed omgetoverd kunnen worden) en hebben een terras 
van 10 m² dat toegankelijk is via het salon en de slaap-
kamer. Elke kajuit heeft een afzonderlijk salon met zetel 
en bureau, een dressing, een compacte koelkast, twee 
televisies en een afzonderlijke badkamer met wc en rui-
me inloopdouche.

Deze kajuiten op dek 5 en 6 hebben een oppervlakte 
van 34 m². Ze beschikken over twinbedden (die tot één 
groot bed omgetoverd kunnen worden) en hebben een 
terras van 10 m² dat toegankelijk is via het salon en de 
slaapkamer. Elke kajuit heeft een afzonderlijk salon met 
zetel en bureau, een grote garderobe, twee televisies, 
een compacte koelkast en een afzonderlijke badkamer 
met dubbele wastafel, ligbad, een ruime inloopdouche 
en een wc.

JUNIOR SUITE - MET BALKON  
CAT. 6 (DEK 6)

NAVIGATOR SUITE - MET TERRAS  
CAT. 7 (DEK 5 EN 6) 

VIP SUITE - MET TERRAS
CAT. 8 (DEK 5)

EXPLORER SUITE - MET TERRAS 
CAT. 9 (DEK 5 EN 6)
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Plan van de World Explorer
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Deluxe kajuit panoramisch raam - Dek 5
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facebook.com/pg/rivagesdumonde vimeo.com/channels/r ivagesdumonde

Volg ons op

INLICHTINGEN EN RESERVATIES

Rivages du Monde België (dochteronderneming) – Brussel (1000) – Bergstraat 60 – RPR Brussel BE 0772 342 308
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering – MS Amlin Insurance SE: Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel – Polis n° LXX049281

Financiële garantie: Groupama Assurance-Crédit 8-10 rue d’Astorg – 75008 Parijs - Polis n° 4000713765/2

BEL 02/899 84 00 
 of mail naar : info@rivagesdumonde.be

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09u tot 17u30.


