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VOORWOORD

Scheep in voor een gastronomische cruise van 
Lissabon naar Le Havre en ontdek de culturele 
rijkdom en de culinaire tradities van de Atlantische 
kust. 

Drie sterrenchefs aan boord zullen hun passie met u 
delen voor lokale producten en zullen u meenemen 
op een culinaire reis doorheen de smaken en de 
nieuwe trends van de Europese keuken.

Deze ontdekkingsreis start in Lissabon en Porto, 
twee bruisende en gezellige steden, rijk aan tradities 
en historiek. Het prachtig bewaarde architecturaal 
erfgoed met elegante herenhuizen versierd door 
exotische tuinen en azulejos zal u zeker weten te 
bekoren.

Vervolgens maakt u een tussenstop in Spanje, eerst 
in Bilbao, een culturele en trendy stad, nadien in 
La Coruña, de poort naar het spirituele Santiago de 
Compostela.

Varen langs de Charente en de Bretonse kust naar 
Normandië koppelt de schoonheid van talrijke mooie 
eilandjes met de welvaart van de handelshavens.

Kapen, vissershavens, religieuze sites, kastelen en 
steden met een rijke geschiedenis wachten op u in 
het hart van een wilde en contrasterende omgeving.

Tijdens deze culinaire cruise zal de diversiteit van 
de landschappen, de rijkdom en verscheidenheid 
van het historisch erfgoed en de uitmuntende 
gastronomie al uw zintuigen beroeren!
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Drie sterrenchefs aan boord

RUI PAULA

BENOIT DEWITTE

THIJS MELIEFSTE

De beroemde Portugese chef Rui Paula (2 Michelinsterren): de bereidingen van chef 
Rui Paula dragen de stempel van zijn herkomst. Met veel zin voor originaliteit interpre-
teert hij op verrassende manier gerechten vol smaken, texturen, aroma’s en kleuren. Hij 
wordt dan ook beschouwd als een absolute referentie in de moderne keuken en werd 
door Michelin bekroond met twee sterren. Rui Paula is geboren en getogen in Porto. Hij 
is een man met veel zin voor humor die houdt van eenvoud. Naast zijn geboortestreek 
waren het vooral zijn moeder en grootmoeder die hem de liefde voor de keuken leer-
den kennen. Op basis van die inspiratiebronnen is hij uitgegroeid tot een gepassioneer-

de professional die telkens weer origineel en verrassend uit de hoek komt.

De Belgische chef Benoit Dewitte (één Michelinster) is samen met zijn broer Bernard 
actief in de Vlaamse Ardennen, waar de kasseien bonkig en de accenten hoekig zijn. 
Benoits kookstijl is weelderig, zuiver en gericht op de kracht van het product. Hij kiest 
voor een pure vorm van gastronomie waarin oprechtheid een belangrijke rol speelt. 
Benoit Dewitte vaart mee van Lissabon tot Bilbao. Hij praat over zijn passie en over 
de producten die hij op sublieme manier transformeert, maar zal natuurlijk ook tonen 

waartoe hij als bekroonde jonge Belgische chef in staat is.

Na jaren ervaring in de beste restaurants van Europa, hebben Anuschka en Thijs 
Meliefste ervoor gekozen om zich te vestigen in het hart van Zeeland, aan de oevers 
van het Veerse Meer. Thijs Meliefste laat zich inspireren door de genialiteit van de 
natuur, die hij tracht te vertalen zonder zonder ze te verraden. Nieuwsgierig als hij is, 
sublimeert hij de finesse en intensiteit van zijn keuken door een verbazingwekkende 
verscheidenheid van culinaire technieken. Gepassioneerd, creatief en met oog voor 
detail, houdt hij er ook van om te verrassen met de schoonheid van zijn presentaties.

De drie Michelin-sterrenchefs aan boord nodigen u uit in het elegante en aangename restaurant van de World Explorer voor 
een unieke gastronomische cruise. Tussen Portugal en België wachten tal van nieuwe smaken en keukentrends op u tijdens 

heerlijke proeverijen en culinaire workshops. Een waar festival van de Europese gastronomie!

Rui Paula zal aanwezig zijn van 7 tot 8 mei en geeft het diner van 7 mei zijn signatuur. 
Chef-koks Benoit Dewitte en Tijs Meliefste zullen aanwezig zijn van 7 tot 10 mei. Elke chef zal 2 gerechten signeren. 

Bovendien zullen de drie chef-koks gastronomische workshops en culinaire demonstraties geven. 
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Uw cruise en enkele troeven

1 Inscheping Lissabon (Portugal) -
2 - Lissabon 16u30

3 09u30 Porto 17u00

4 09u30 La Coruña (Spanje) 19u00

5 15u00 Bilbao 20u00
6 11u30 La Rochelle (Frankrijk) 21hu30
7 08u00 Belle-Île-en-Mer 15u00

8 12u00 Saint-Malo 18u00

9 09u00 Le Havre Ontscheping

1. 2.

3. 4. 5. 6.

Sterrenchefs aan 
boord zorgen 

voor een unieke 
gastronomische 

cruise

De historische havens 
van La Rochelle en 

Bordeaux

De Atlantische kust, 
van Portugal 

tot Normandië

Telkens een volledige dag 
om Porto en Lissabon te 

ontdekken

Twee Spaanse stops, 
in Bilbao en La Coruña 

(Santiago de  
Compostella)

Dagen
Aankomst van de 
World Explorer

Aanlegplaatsen
Vertrek van de 

World Explorer

Vertrekdatum: 
6 mei 2022

Prijs per persoon vanaf:
€ 3200

De tijdstippen in lokale tijd zijn indicatief en betreffen enkel het vaarschema.

Heerlijke tussenstops 
bij kleine eilanden en in 

historische havens
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Uw voordrachtgever aan boord  
Mia Doornaert

Mia Doornaert was 38 jaar  
buitenland-journaliste van de 
krant De Standaard en van 
1995 tot 2000 was ze perma-
nent correspondent in Parijs. 
Gedurende twee jaar was ze 
lid van de diplomatieke cel van 
premier Yves Leterme. Ze heeft 
nog steeds een column in  De 

Standaard.
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Uw programma
9 dagen / 8 nachten

Gustave Eiffel ontworpen Maria Pia-brug en de eeuwenoude 
opslagplaatsen van de beroemde port- en dourowijnen. Vrij 
bezoek of deelname aan de optionele excursies. Ontbijt, lunch en 
diner aan boord.

Dag 4 • La Coruña (Spanje)
Deze haven in het noordwesten van Spanje is de belangrijkste 
stad van Galicië, een afgelegen regio met woeste, grillige 
kusten. La Coruña staat bekend om zijn Romeinse vuurtoren, zijn 
middeleeuwse oude stad en de art-decowoningen in het centrum. 
De stad is ook de toegangspoort tot Santiago de Compostella, 
waar het graf van Sint-Jakob en de Romaanse kathedraal al sinds 
829 bezocht worden door bedevaarders. Vrij bezoek of deelname 
aan de optionele excursies. Ontbijt, lunch en diner aan boord.

Dag 5 • Bilbao 
Bilbao, een industrie- en havenstad omringd door groene bergen, 
is bekend om zijn Guggenheim-museum uit 1997. Het werd 
ontworpen door Frank Gehry en gaf de hoofdstad van Spaans 
Baskenland een hele nieuwe dynamiek. Vandaag zijn design en 
architectuur er de codewoorden, tot in de metro toe. De rivier 
Nervión, die door de oude stad stroomt, is de levensader van 
Bilbao en wordt overspannen door een zweefbrug die Unesco-
werelderfgoed is. Een industrieel juweeltje! Vrij bezoek of 
deelname aan de optionele excursies. Ontbijt, lunch en diner aan 
boord.

Dag 1 • Brussel > Lissabon (Portugal)
Vlucht naar Lissabon (chartervlucht of lijnvlucht) en transfer naar 
de haven. Inscheping en toewijzing van uw kajuit aan boord van 
de World Explorer. Diner aan boord. 

Dag 2 • Lissabon
Het elegante en populaire Lissabon is gebouwd op zeven heuvels 
aan de monding van de Taag, en biedt een heel diverse aanblik. 
Het Praça do Comércio en de talloze kerken, kloosters en paleizen 
getuigen van het rijke maritieme verleden. De pittoreske gele tram 
rijdt door een wirwar aan straatjes en de zonnige terrassen kijken 
uit op het Castelo de São Jorge, dat trots boven de stad uittorent, 
en de Ponte 25 de Abril, die doet denken aan San Francisco. 
Modernisme en tradities gaan hand in hand in Lissabon, waar 
authentieke wijken met hippe winkels, schaduwrijke terrassen 
en prachtige gevels met kleurrijke azulejos elkaar afwisselen. Vrij 
bezoek of deelname aan de optionele excursies. Ontbijt, lunch en 
diner aan boord.

Dag 3 • Porto
Porto is een meer dan 2000 jaar oude stad met een rijke 
geschiedenis aan de monding van de Douro. Het historische hart 
van Porto behoort tot het werelderfgoed van Unesco. Met zijn 
bruggen, barokkerken, typische azulejos, balkons vol bloemen en 
leuke winkelstraten heeft de stad al zijn authenticiteit behouden. 
De levendige kaaien bieden een schitterend uitzicht op de door 

Spanje

Portugal

Frankrijk

La Rochelle

LISSABON

Saint-Malo

Belle-Île-en-Mer

Bilbao

 La Coruña

Porto

LE HAVRE
Kan

aal

Atlantische
oceaan

Vanuit Brussel

Naar België
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Dag 6 • La Rochelle (Frankrijk)
La Rochelle, de hoofdstad van de Charente-Maritime, is beroemd 
om zijn prachtige oude haven, die heel wat kunstenaars 
inspireerde. De toegang wordt bewaakt door de Tour de la 
Chaîne en de Tour Saint-Nicolas. Wie langs de kaaien en de 
straatjes met booggewelven van de oude binnenstad kuiert, 
ontdekt tal van schitterende herenhuizen, renaissancegebouwen 
en vakwerkhuizen. Vrij bezoek of deelname aan de optionele 
excursies. Ontbijt, lunch en diner aan boord.

Dag 7 • Belle-Île-en-Mer
Belle-Île, het bekendste Bretoense eiland, ligt voor de kust van het 
betoverende Morbihan, en lijkt wel gemaakt om heerlijk te wandelen 

en tot rust te komen langs de oceaan. Vrij bezoek of deelname aan 
de optionele excursies. Ontbijt, lunch en diner aan boord.

Dag 8 • Saint-Malo 
Saint-Malo ligt als een stenen schip in de monding van de Rance, 
en torent met zijn stadswallen trots uit boven de stranden en de 
haven. De gevels en torens die boven de versterkingen uitsteken, 
verlenen de stad een uniek karakter. Vrij bezoek of deelname aan 
de optionele excursies. Ontbijt, lunch en diner aan boord.

Dag 9 • Le Havre > België
Ontbijt aan boord. Ontscheping en transfer per autocar naar de 
belangrijkste Belgische steden.
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DAG 2 – LISSABON  

1 • LISSABON EN TOCHTJE MET DE TRAM   
We stappen de bekende tram van Lissabon op om de meest 
pittoreske wijken van het stadscentrum te verkennen. De trams zijn 
niet alleen hét symbool van de stad, maar ook een handig en populair 
vervoermiddel. We wandelen door de oude middeleeuwse wijk 
Alfama met zijn smalle straatjes, kronkelende trappen en betegelde 
gevels. Bezoek aan de kathedraal van Lissabon, die dateert uit de 
12e eeuw en daarmee de oudste kerk van de stad is. Daarna trekken 
we naar het Parque das Nações en nemen we de kabelbaan langs 
de Taag. We lunchen in een restaurant en verkennen vervolgens het 
park, dat aangelegd werd voor de Wereldtentoonstelling van 1988. 
Op deze site bevinden zich tal van belangrijke trekpleisters, zoals 
de Vasco de Gama-toren, het Oceanário of de Gare do Oriente. We 
brengen ook een bezoek aan het Museu Nacional do Azulejo, een van 
de belangrijkste musea van het land, waar de unieke collectie tegels 
de artistieke expressie van de Portugese cultuur toelicht.
Volledige dag met lunch - Beperkt aantal plaatsen - Prijs: € 140

DAG 2 – LISSABON 

2 • SINTRA, CABO DA ROCA EN CASCAIS ➊ 
Sintra is een ware schatkamer van de Portugese geschiedenis. Deze 
door dichters geroemde plek was de favoriete verblijfplaats van 
de Portugese koningen. Vandaag is Sintra Unesco-werelderfgoed 
en blijft het een favoriete vakantielocatie voor de vooraanstaande 
families uit Lissabon. We bezoeken het koninklijk paleis, hét symbool 
van Sintra, met zijn twee kegelvormige schoorstenen van 33 m hoog. 
Het uniek vormgegeven gebouw is gemeubileerd met objecten uit de 
tijd van de laatste koningen. Vrij moment en lunch in een restaurant. 
Daarna trekken we richting Cabo da Roca, het meest westelijke punt 
van Europa, waar we vanaf de kliffen een weergaloos uitzicht hebben 
over de Atlantische Oceaan. Afsluiten doen we met een vrij bezoek 
aan Cascais, een vissersdorpje dat al zijn authentieke charme heeft 
weten te bewaren.
Volledige dag met lunch - Prijs: € 110 

DAG 2 – LISSABON 

3 • KENNISMAKING MET LISSABON   
We maken een rondrit door de stad richting Rossio, het beroemde 
plein met gebouwen uit de 18e en 19e eeuw, de majestueuze Avenida 
da Liberdade met zijn trottoirs in zwart-witte motieven, het Praça do 
Comércio en het Praça Marquês de Pombal, hét hart van de stad. 
Daarna brengen we een bezoek aan Belém, de wijk waar de maritieme 
ontdekkingen uit de 16e eeuw centraal staan. We houden halt aan 
de Torre de Belém en het Padrão dos Descobrimentos en bezoeken 
het Mosteiro dos Jerónimos. Dit klooster is Unesco-werelderfgoed en 
vormt het mooiste voorbeeld van de Portugese Manuelstijl. 
Halve dag - Prijs: € 60 

Optionele excursies

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

DAG 3 – PORTO 

4 • PORTO EN DE DOURO RIVIER  
We maken kennis met de belangrijkste bezienswaardigheden en 
brengen een bezoek aan het neoklassieke Palácio da Bolsa en de 
gotische São Francisco-kerk met zijn rijke barokdecoratie. Daarna 
trekken we naar de uitzichtpunten Serra do Pilar en Foz do Douro voor 
een prachtig overzicht over de stad en de rivier. Na de lunch bezoeken 
we een wijnkelder, waar we de beroemde porto degusteren. We 
sluiten af met een boottocht op de Douro onder de zes bruggen van 
Porto, van de Arrabida-brug tot aan de Freixo-brug in het oosten van 
de stad.
Volledige dag met lunch - Prijs: € 140 

DAG 3 – PORTO 

5 • GUIMARÃES EN BRAGA   
Vanuit Porto rijden we noordoostwaarts naar Guimarães, de 
geboortestad van de eerste koning van Portugal en de bakermat van 
de natie. We brengen een bezoek aan het paleis van de hertogen van 
Braganza, waarvan de architectuur doet denken aan de kastelen van 
de Franse Bourgognestreek. Daarna wandelen we door de rustige 
straatjes van het oude centrum via het Largo da Oliveira tot aan de 
Torre da Alfandega, waarin gegraveerd staat: ‘Aqui Nasceu Portugal’ 
(hier ontstond Portugal). Na de lunch zetten we koers naar Braga en 
ontdekken we deze stad met zijn rijke geschiedenis. We houden halt 
aan het heiligdom Bom Jesus do Monte met zijn indrukwekkende 
trap en sublieme uitzicht over de stad. Vervolgens bezoeken we de 
kathedraal, waarvan de bouw begon in de 11e eeuw, en het Museum 
der Heilige Kunsten.
Volledige dag met lunch - Prijs: € 120 

DAG 3 – PORTO 

6 • KENNISMAKING MET PORTO ➋
Porto is een schitterende barokstad waarvan het historische centrum 
tot het Unesco-werelderfgoed behoort. We brengen een bezoek aan 
de imposante kathedraal, die in de 12e eeuw gebouwd werd als 
vestingkerk en waarvan de gevel een romaans rozetvenster telt en 
een barokportaal. Onze volgende stop is de São Francisco-kerk met 
zijn rijkelijke barokdecoratie in verguld hout. Daarna steken we de 
bekende Ponte Dom Luís over voor een bezoek aan een wijnkelder, 
waar we de beroemde porto degusteren.
Halve dag - Prijs: € 60 

DAG 4 –  LA CORUÑA 

7 • TOCHT NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELLA   
‘s Ochtends treden we in de voetsporen van de pelgrims die al 
meer dan 1000 jaar lang op bedevaart trekken naar Santiago de 
Compostella. We maken een wandeling van zo’n 4,5 km over een stuk 

Boek uw excursies samen met uw cruise
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van El Camino Francés in de buurt van Melide. Langs de landwegen 
en paden maken we kennis met het middeleeuwse patrimonium 
van de regio, zoals de aloude bruggen en kruiswegen. Na de lunch 
rijden we met de autocar naar Santiago de Compostella om er de 
kathedraal en het prachtige historische centrum te bezoeken.
Volledige dag met lunch - Prijs: € 140 

DAG 4 – LA CORUÑA 

8 • KENNISMAKING MET SANTIAGO DE COMPOSTELLA  ➌
Het prachtige Santiago de Compostella is de hoofdstad van Galicië en 
één van de belangrijkste bedevaartsoorden ter wereld. Bovendien is 
het oude centrum met zijn buitengewone middeleeuwse architectuur 
op zich al meer dan de moeite waard om te bezoeken. We lunchen 
in een restaurant en verkennen de stad te voet. De kathedraal is 
een subliem voorbeeld van de Romaanse kunst in Galicië. Het 
meesterlijke Portico de la Gloria uit de 12e eeuw is uniek in Europa. 
We wandelen door het hart van de stad in de ‘monumentenzone’ 
langs het Praza de los Literarios, de mooie middeleeuwse winkeltjes, 
de Porta das Praterías enz.
Volledige dag met lunch - Prijs: € 140 

DAG 4 – LA CORUÑA 

9 • KENNISMAKING MET LA CORUÑA 
We maken een rit door de stad tot aan Playa de Riazor langs de Avenida 
de la Marina met zijn kenmerkende glazen gevels, die La Coruña de 
bijnaam ‘de kristallen stad’ opleverden. We houden halt aan het Plaza 
de Maria Pita, waar zich het prachtige stadhuis in barokstijl bevindt. 
Daarna rijden we naar de Herculestoren, één van de oudste nog actieve 
vuurtorens in Europa, die dateert uit de Romeinse tijd. Dit symbool van 

La Coruña staat ook op het wapenschild van de stad. We eindigen met 
een rit door de schilderachtige landschappen rond de stad. 
Halve dag - Prijs: € 50 

DAG 5 – BILBAO 

10 • KENNISMAKING MET BILBAO 
We steken de rivier over via de kabelbaan van de monumentale 
Vizcayabrug, de oudste zweefbrug ter wereld. De constructie is Unesco-
werelderfgoed en werd ontworpen door een leerling van Gustave Eiffel. 
Daarna trekken we naar de berg Artxanda, waar we een uitzonderlijk 
mooi uitzicht hebben over de stad. In het oude stadscentrum wandelen 
we vervolgens langs El Arenal, de Iglesia de San Nicolas, het Plaza 
Nueva en het Teatro Arriaga. Bilbao was oorspronkelijk een industriële 
stad, maar heeft de voorbije decennia met veel passie gekozen voor 
kunst en cultuur. Het Guggenheim-museum, waar we halt houden, was 
op dat vlak een belangrijke katalysator.
Halve dag - Prijs: € 60 

DAG 5 – BILBAO 

11 • BILBAO EN HET GUGGENHEIM-MUSEUM 
We starten met een bezoek aan het Guggenheim-museum, een 
avant-gardistisch meesterwerk ontworpen door de Amerikaanse 
architect Frank Gehry. Het gebouw is gemaakt uit titaniumpanelen 
en heeft van Bilbao een toplocatie gemaakt voor al wie houdt van 
moderne en hedendaagse kunst. Sinds de inhuldiging in 1997 zijn het 
Guggenheim-museum en Puppy, de met bloemen beklede hond van 
Jeff Koons aan de ingang, uitgegroeid tot symbolen van de stad. Na ons 
bezoek maken we kennis met het oude centrum en de belangrijkste 
bezienswaardigheden.
Halve dag - Prijs: € 80 

DAG 6 – LA ROCHELLE 

12 • LA ROCHELLE TE VOET 
La Rochelle werd gesticht in de 10e eeuw als vissersdorpje. Tijdens onze 
gegidste wandeling ontdekken we het rijke en tumultueuze verleden 
van deze stad, die een centrum was van het protestantisme in Frankrijk.   
Halve dag - Prijs: € 60 

DAG 6 – LA ROCHELLE 

13 • ÎLE DE RÉ IN ALLE VRIJHEID 
We vertrekken met de autocar naar Saint-Martin-de-Ré, de (hoofd)
stad van dit eiland, dat bekendstaat om zijn duinen en dennenbossen. 
Tijdens een bezoek valt vooral de kenmerkende lokale architectuur 
op, met tal van kleine ramen met kleurrijke houten luiken. De beste 
manier om Île de Ré te ontdekken is nog altijd met de fiets (er kunnen 
zowel klassieke als elektrische fietsen worden gehuurd). Vrije 
kennismaking met het eiland.
Halve dag - Prijs: € 35 

DAG 6 – LA ROCHELLE 

14 • ROCHEFORT EN DE CORDERIE ROYALE 
Rochefort ligt aan de oever van de Charente en ontstond in de 17e 
eeuw door de bouw van een maritiem en militair arsenaal dat moest 
uitgroeien tot het belangrijkste van het land. De stad is geklasseerd 
als ‘Ville d’Art et d’Histoire’ en kan bogen op een rijk architecturaal 

➋

➌



Een gastronomisch festival, van Portugal tot Normandië!  |  13

patrimonium met tal van historische monumenten. Na een korte 
kennismaking met Rochefort bezoeken we het arsenaal en het 374 
m lange gebouw van de Corderie Royale, waar vroeger het touwwerk 
vervaardigd werd voor militaire zeilschepen. Daarna bezoeken we 
Musée national de la Marine in het Hôtel de Cheusses. 
Halve dag - Prijs: € 85 

DAG 7 – BELLE-ÎLE-EN-MER 

15 • WANDELING LANGS DE OOSTKUST EN BEZOEK AAN EEN 
ARTISANALE BROUWERIJ
Wandeling van 7 km met gids, langs kronkelende paadjes en stranden. 
Prachtige uitzichten op de kreekjes, het Plage de Ramonette en Port 
Guen, en kennismaking met een groot aantal zeldzame en beschermde 
vogel- en plantensoorten. Halfweg houden we halt in Port Salio en 
genieten we van een lekker biertje van brouwerij La Morgat, waar een 
nieuwe, talentrijke generatie brouwers aan de slag is.
Halve dag - Beperkt aantal plaatsen - Prijs: € 40 

DAG 7 – BELLE-ÎLE-EN-MER 

16 • PANORAMISCH BEZOEK EN DE CITADEL VAN VAUBAN  
De citadel van Vauban dateert oorspronkelijk uit de 11e eeuw, toen de 
site een fort was dat toebehoorde aan de monniken van Quimperlé. 
Na de Eerste Wereldoorlog werd de site verlaten, om vervolgens 
gebruikt te worden als gevangenis voor Duitse gevangenen na de 
Tweede Wereldoorlog. Vandaag bevinden zich in de citadel een 
hotel, een gastronomisch restaurant en een museum. Na een bezoek 
aan de citadel wandelen we langs het kustpad met zijn prachtige 
uitzichten op de oostkust. In het haventje van Sauzon wacht ons 
een verfrissing. Nadat we de pastelkleurige gevels van het dorpje 
bewonderd hebben, nemen we de autocar terug naar Le Palais.
Halve dag - Prijs: € 80 

DAG 7 – BELLE-ÎLE-EN-MER 

17 • KENNISMAKING MET BELLE-ÎLE-EN-MER 
We vertrekken met de autocar voor een panoramische rondrit richting 
de woeste westkust, waarop de golven van de oceaan inbeuken, en 
de beroemde rotsnaalden van Port-Coton, die vereeuwigd werden 
op de werken van Claude Monet. Vanhier gaat het naar het dorpje 
Kervilahouen, dat heel wat andere bekende schilders wist te inspireren. 
Na een stop aan Pointe des Poulains bezoeken we de woning en het 
museum van Sarah Bernhardt. Op de terugweg naar Le Palais houden 
we halt in het schilderachtige Sauzon, het kleinste van de twee havens 
op het eiland. Hier genieten we van een kleine degustatie met uitzicht 
op de vissersbootjes en de pastelkleurige huizen.
Halve dag - Prijs: € 80 

DAG 8 – SAINT-MALO 

18 • JUWELEN VAN BRETAGNE: CANCALE EN SAINT-MALO ➍
We rijden met de autocar naar Cancale, een schilderachtig dorp dat 
wereldfaam geniet om zijn oesterkweek, die immaterieel erfgoed is 
van de Unesco. We bezoeken een kwekerij van de wereldberoemde 
Tsarskaya-oesters en maken van de gelegenheid gebruik om ze ook 
te degusteren. Daarna keren we terug naar Saint-Malo voor een 
kort bezoek aan de granieten stadsomwalling en een wandeling 
langs het kasteel, de woning van hertogin Anne en de kathedraal. 
De stad is ook bekend om zijn historische verhalen over lokale 

beroemdheden, zoals de befaamde kaper Surcouf, Chateaubriand en 
de ontdekkingsreiziger Jacques Cartier, die in 1534 naar Canada trok.
Halve dag - Beperkt aantal plaatsen - Prijs: € 90 

DAG 8 – SAINT-MALO 

19 • DINAN EN DE SCULPTUREN VAN ROTHÉNEUF 
Nadat we de stuwdam op de Rance zijn overgereden, zetten we koers 
naar het charmante middeleeuwse Dinan. We maken een wandeling 
in deze kleine gemeente vol kunst, geschiedenis en cultuur en 
bezoeken de Tour de l’Horloge, waar we op de top een prachtig 
uitzicht hebben. Daarna ontdekken we de schatten van de Saint-
Sauveurbasiliek en de Place des Merciers. Vervolgens rijden we met 
de autocar naar de zee en de rotssculpturen van Rothéneuf. Deze 
300 granietrotsen werden vanaf 1894 tijdens een periode van 13 jaar 
vormgegeven door priester Fouré.
Halve dag - Prijs: € 75 

DAG 8 – SAINT-MALO 

20 • HET KASTEEL VAN FOUGÈRES 
Het eeuwenoude Fougères, dat sinds 1985 geklasseerd is als ‘Ville 
d’Art et d’Histoire, staat bekend om zijn meer dan 1000 jaar oude 
patrimonium en zijn spectaculaire en bijzonder goed bewaard gebleven 
kasteel. De burcht wordt beschouwd als de grootste nog bestaande 
middeleeuwse vesting van Europa. Doordat er van de 12e tot de 15e 
eeuw aan werd gebouwd, biedt het kasteel een mooi overzicht van de 
constructiemethodes door de eeuwen heen. Rondleiding op de site.
Halve dag - Prijs: € 85 

➍
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De gloednieuwe World Explorer werd opgeleverd in augustus 2019. Dit 
schitterende expeditiejacht is uitgerust met de modernste technologie 
om in optimale omstandigheden te kunnen reizen. Het milieuvriende-
lijke, ruime en gezellige schip is ideaal om samen te reizen en weg te 
dromen tijdens unieke cruises op mensenmaat.

LEVEN AAN BOORD
De World Explorer werd ontworpen door grote cruisespecia-
listen met aandacht voor het ontdekken van de wereld en de 
natuur. Zij gaven het schip daarom tal van binnen- en buiten-
ruimten  van waar men op elk moment kan genieten van het adem-
benemende 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. . 

DE KAJUITEN
De kajuiten van de World Explorer, verdeeld over drie dekken, zijn al-
lemaal langs de buitenzijde gelegen, met ramen van uiteenlopende 
grootte al naargelang de gekozen categorie (gewoon raam, schui-
fraam 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. Enkele suites be-
schikken over een terras met ligzetels, een salon én een bureauhoek, 
twee lavabo’s en een bad in de badkamer. 

> TECHNISCHE  GEGEVENS 
 Bouwjaar: 2019  > Vlag: Portugal  >  Capaciteit: 180 passagiers > Kajuiten: 98 buitenkajuiten 

Lengte: 126 m >  Breedte: 19 m  >  Diepgang: 4,75 m >  Aandrijving: 2 Rolls-Royce hybride/elektrische motoren   
IJsklasse: 1B  > Topsnelheid: 16 knopen > Voltage: 220 volts  >  Bemanningsleden: 125

DE WORLD EXPLORER

Uw schip
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Categorie 1 - 17 m2 
Expeditie kajuit vast venster- Dek 3

Categorie 2 - 25 m2 
Deluxe kajuit panoramisch raam - Dek 5

Categorie 3 - 25 m2 
Deluxe kajuit panoramisch raam - Dek 6

Categorie 4 - 20 m2 / b : 5 m2 
Deluxe kajuit balkon - Dek 5

Categorie 5 - 20 m2 / b : 5 m2 
Deluxe kajuit balkon - Dek 6

Categorie 6 - 23 m2 / b : 5 m2 
Junior Suite balkon - Dek 6 

Categorie 7 - 26 m2 / t : 10 m2 
Navigator Suite terras - Dekken 5 et 6

Categorie 8 - 31 m2 / t : 10 m2 
VIP Suite terras - Dek 5

Categorie 9 - 34 m2 / t : 10 m2 
Explorer Suite terras - Dekken 5 et 6

ASC.

ASC.
ASC.

ASC.

ASC.
ASC.

ASC.

Dek 8
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Dek 6

Dek 5

Dek 4

Dek 3
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b : Balkon
t : Terras
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Gastronomische cruise
tussen Portugal en Normandië: data en prijzen

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

> INBEGREPEN IN DE PRIJS 
• Vlucht Brussel/Lissabon met een charter- of lijnvlucht in Economy Class, met of zonder tussenstop • De transfer per autocar van 
Le Havre naar de belangrijkste Belgische steden (lijst op aanvraag) • De haventaksen (momenteel € 250) en de luchthaventaksen 
(momenteel € 40), 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 tweetalige (Nederlands/Frans) cruisedirecteur en zijn of haar team • 

Voordrachten door een specialist van de regio

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

(zie pagina 154) • 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

> INFORMATIE OMTRENT DE VLUCHTEN
• Het is mogelijk dat er zal gevlogen worden van Parijs of Amsterdam in plaats van Brussel. 

In dat geval zal er een transfer voorzien worden tussen Brussel en Parijs of Amsterdam.

   CATEGORIE KAJUITEN DEKKEN BEZETTING PRIJS PER 
PERSOON

1 Expeditie kajuit 3 2 € 3 200

2 Deluxe kajuit 5 2 € 3 770 

3 Deluxe kajuit 6 2 € 4 150 

4 Deluxe balkon 5 2 € 4 900 

5 Deluxe balkon 6 2 € 5 280 

6 Junior Suite balkon 6 2 € 5 650 

7 Navigator Suite terras 5 en 6 2 € 6 780 

8 VIP Suite terras 5 2 € 7 920 

9 Explorer  Suite terras 5 en 6 2 € 8 300 

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

Datum Talen
6 -14 mei 2022 Nederlands/Frans

LISSABON > LE HAVRE


