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2016
Bli med på et innholdsrikt og hyggelig elvecruise fra Lyon, i 
hjertet av et av Frankrikes beste vindistrikt – med fokus på  
mat, vin og kultur. På programmet står vingårder i Beaujolais, 
vinbyen Tain l’Hermitage, gourmethovedstaden Lyon, kunstner-
byen Vienne – og ikke minst middag på den  anerkjente Paul 
Bocuse-restauranten i Collonges-au-Mont-d’Or. 
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DAG 1
OSLO – LYON
Flyreise fra Oslo til Lyon om formiddagen, 
med mellomlanding og flybytte underveis. 
Transport fra flyplassen til skipet, som ligger 
til kai i sentrum av Lyon. Lyon er hovedstad 
i regionen Rhône-Alpes som strekker seg 
fra Provence i sør til vindistriktet Beaujo-
lais i nord. Byen ligger idyllisk til der elvene 
Saône og Rhône møtes, med høydedrag som 
en omkransende ramme. Lyon har gjennom 
årenes løp vokst til å bli en gourmetby uten 
sidestykke. Her kan man spankulere gjen-
nom de smale gatene eller nyte kulinariske 
retter på en av kafeene i et av Europas største 
renessansekvarter. Vi sjekker inn på skipet og 
finner oss til rette i lugarene. Presentasjon av 
mannskapet og velkomstcocktail før middag. 
Underholdning i salongen om kvelden. Skipet 
ligger ved kai i Lyon over natten.

DAG 2
LYON – TAIN L’HERMITAGE
Vi begynner på vårt cruise tidlig denne mor-
genen og nyter en god frokost om bord. For-
middagen tilbringes på skipet, mens vi seiler 
langs Rhône-dalen og passerer vingårdene  
til Côte-Rôtie, Condrieu, Château-Grillet og 
St. Joseph. Vi ankommer Tain l’Hermitage 
etter lunsj. Her ligger de anerkjente Hermi-
tage-vingårdene, som produserer en av de 
mest kjente av de lokale vinene, plassert på 
toppen av åsen med utsikt over byen. Det lille 
kapellet Chapelle St. Christophe ser ut som 
om det står vakt ved inngangen til dalen, og 

har panoramautsikt over byen og vinmarkene. 
Bli med på en valgfri vinsmaking i en av vin-
kjellerne,  hvor du får smake på noen av de 
mest kjente vinene i regionen. Retur til skipet 
hvor det blir middag – og en hyggelig kveld 
med musikk og dans. Skipet ligger ved kai i 
Tain l’Hermitage over natten. 

DAG 3
TAIN L’HERMITAGE – VIENNE – LYON 
– COLLONGES-MONT-D’OR
Vi starter tidlig også denne morgenen, og 
seiler mot Vienne mens frokosten serveres 
om bord. Vienne har mange ruiner fra den 
gang byen var hovedstad i den romerske 
provinsen Vienne Senatoria, og rikdommen 
og mangfoldet til byens historie har gjort 
at Vienne i dag er en av de fremste byene i 
Frankrike innen kunst og historie. Bli med på 
en valgfri guidet spasertur i Vienne om for-
middagen, før seilasen fortsetter med kurs 
for Lyon. Vi ankommer Lyon etter lunsj og du 
kan bli med på en valgfri byrundtur i Frank-
rikes tredje største by. Blant annet får du se 
det store romerske teateret i Lyon, som er et 
fantastisk skue. Vi seiler videre og kommer til 
et av reisens store høydepunkter; «Paul Bocu-
se»-restauranten i Collonges-Mont-d’Or. Her 
blir vi servert middag etter fransk kulinarisk 
tradisjon, i Grande Limonaire-rommet i abbe-
diet, akkompagnert av musikk fra det nydelig 
restaurerte orgelet fra rundt år 1900. Den 
franske kokken Paul Bocuse ble født i Collon-
ges-au-Mont-d’Or i 1926 og er regnet som 
en av de beste kokkene i vår tid. Han overtok 

familiens restaurant Collonges-au-Mont-d’Or 
i 1959, og den celebre restauranten bærer 
nå hans navn. Det uoffisielle verdensmester-
skapet i matlaging, Bocuse d’Or, der mange 
norske kokker har deltatt og flere har vunnet 
førsteprisen, er også oppkalt etter ham. 
Bocuse har vært en av de fremste repre-
sentanter for det nye franske kjøkken (La 
nouvelle cuisine), der oppskriften er utsøkte 
råvarer og kort tilberedningstid – raffinert og 
innbydende servert. Vi er tilbake om bord på 
skipet rundt midnatt.

DAG 4
COLLONGES – MACON – BELLEVILLE 
–  LYON 
Skipet seiler mot Macon i løpet av natten 
og vi ankommer byen etter frokost. Her kan 
du utforske hjertet av Macon; gamlebyen 
med mange fine gamle byhus og herskaps-
hus – enten på egen hånd eller sammen med 



reiselederen. Vi fortsetter cruiset sent på for-
middagen og vel fremme i Belleville kan du 
bli med på en valgfri utflukt til vinmarkene i 
Beaujolais; Morgon, Villé, Brouilly med flere. 
Det blir besøk i det berømte Hameau du Vin, 
et av de mest oppdaterte og unike vinmuse-
ene i Europa. Skipet har i mellomtiden seilt til 
Trévoux, hvor du går om bord igjen og seiler 
tilbake mot Lyon. I kveld er det festmiddag 
og underholdning om bord. Vi ankommer 
Lyon tidlig på kvelden, i tide til å beundre de 

vakkert opplyste fasadene på husene som 
flankerer bredden til elven Saône. Skipet 
ligger ved kai i Lyon over natten. 

DAG 5
LYON – OSLO
Etter en god frokost er cruiset dessverre 
over. Transport fra skipet til flyplassen for 
hjemreise. Fly fra Lyon tilbake til Oslo om 
ettermiddagen, med mellomlanding og fly-
bytte underveis.

UTFLUKTSPAKKE
Utfluktene i programmet kan for-
håndsbestilles i en utfluktspakke. For å 
være sikret plass på utfluktene, anbe-
faler vi at du bestiller utfluktspakken 
samtidig med cruiset. De forhåndsbe-
stilte utfluktene vil være med engelsk-
talende guide. Det er også mulig å 
bestille utfluktene enkeltvis om bord, 
men da til høyere pris og med forbe-
hold om ledig kapasitet.

DAG STED AKTIVITETER UTFLUKTSPAKKE

1 Lyon 

2 Tain l’Hermitage  Vinsmaking

3 Vienne  Byvandring

 Lyon  Byrundtur

 Collonges Middag på Paul Bocuse- 

  restauranten 

4 Macon Tid på egen hånd

 Belleville  Utflukt til vinområdet 

   Beaujolais med besøk på   

   Hameau du Vin

5 Lyon



LLY

Besøksadresse: Grenseveien 92, Oslo    
Postadresse:  Postboks 6288 Etterstad
 0603 Oslo    

Telefon: 24 14 94 00    
E-post:  post@escape.no
Web: www.escape.no

Avdelingskontor Stavanger
Telefon:  51 52 71 40   
E-post:  stavanger@escape.no

PRISEN INKLUDERER
•  Fly Oslo–Lyon t/r  

(Pris på fly fra andre byer i Norge 
på forespørsel)

•  Flyskatter og havneavgifter
•  Transport flyplass–skip t/r
• Fire netters cruise i utvendig lugar
•  Helpensjon om bord fra middag 

første dag til frokost siste dag
•  Drikkevarer om bord: vann, vin, 

øl, juice og kaffe til måltidene 
og drinker servert i baren (ikke 
champagne og vin fra vinlisten)

• Middag på Paul Bocuses restaurant 
i Collonges-au-Mont-d’Or 

•  Norsk reiseleder med fra Oslo

PRISEN INKLUDERER IKKE
• Utfluktspakke (fire utflukter)
•  Tips til besetning, lokale guider og 

sjåfører
•  Avbestillings- og reiseforsikring

TIPS
Tips er frivillig, men også en viktig del 
av inntektene til de ansatte. Rede-
riets anbefaling er cirka syv euro pr. 
person pr. dag til besetningen om 
bord, og cirka én euro pr. utflukt til 
lokale guider og sjåfører.

HELSE
Elvecruise er dessverre ikke tilrettelagt 
for bevegelseshemmede. Ombord- og 
ilandstigning skjer via en smal land-
gang, og få skip har heis. På utfluktene 
er det ofte mye gåing. Alle deltagere 
må kunne håndtere sin egen bagasje. 
Spesielle behov på flyreisen og under-
veis på turen må det opplyses om ved 
påmelding. 

Avbestillingsregler og øvrige reise- 
betingelser finner du på www.escape.no

/  PRISER OG BETINGELSER

Reisen bestiller du på www.escape.no

MS VAN GOGH 4*-

Rederi CroisiEurope
Byggeår 1999, renovert i 2007
Lengde 110 m
Antall dekk 2
Passasjerer 158

Om bord er det restaurant, salong med 
dansegulv og soldekk. 

Alle lugarene er utvendige og har 
bad med dusj, hårtørrer, radio, TV, 
minisafe og aircondition. Lugarene har 
enten to enkeltsenger eller en smal 
dobbeltseng.

Dekk 15.–19. april 2.–6. oktober
Hoveddekk 10 290 10 250

Øvre dekk 11 250 11 230

Prisene gjelder pr. person i delt dobbeltlugar 
Tillegg for dobbeltlugar brukt som enkeltlugar:  kr 1 570
Det er et begrenset antall lugarer pr. seiling som kan selges som enkeltlugar.

Utfluktspakke (fire utflukter): kr 840


