PROGRAM: ELVECRUISE PÅ RHINEN OG RHÔNE 2022

ELVECRUISE PÅ RHINEN OG RHÔNE
10 frokoster, 9 lunsjer og 10 middager inkludert

Dag 1

Oslo - Arles
Utreise fra Norge og innsjekk på skipet Utflukt: Byvandring i Arles
Middag
Vi flyr fra Oslo via Amsterdam til Marseille om ettermiddagen, hvor vi blir møtt på
flyplassen og kjørt til skipet som ligger i den romerske byen Arles. Vel om bord finner vi oss
til rette i lugaren før vi møtes til en velkomstcocktail og presentasjon av mannskapet.
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Etter middag skal vi få en liten smakebit av byen (utfluktspakke). Sentrum av Arles er
typisk provençalsk, med et utall av små butikker og nydelige plasser som får skygge av store
trær. Vi får også se byens imponerende, romerske amfiteater fra utsiden, Les Arènes, med
plass til 20 000 tilskuere. Den kunstinteresserte kan gå i Vincent van Goghs fotspor. På
Place du Forum ligger en rekonstruksjon av den gule kafeen som Van Gogh malte i 1888 –
Terrasse du café le soir.

Dag 2

Arles - Port Saint Louis - Martigues
Utflukt: Våtmarksområdet Camargue og besøk på ranch
Frokost, lunsj, middag
I dag kan du bli med på en utflukt til Camargue (utfluktspakke). Dette enorme elvedeltaet er
et fascinerende sted. Her utvinner de salt, så du kan se hauger med salt – nærmest saltfjell!
Vi kjører gjennom dette flate landskapet hvor de karakteristiske hvite hestene gresser
fredelig sammen med de spisshornede oksene de aler opp her.
Oksene blir brukt til en lokal sport som går ut på å feste sløyfer på hornene til oksen, så skal
modige menn klare få dem av en litt ilter okse. Mer humant enn tyrefekting!
Vi skal besøke en typisk manade (ranch) hvor de aler opp okser. Vi kan ikke tilby dere en
prins på en hvit hest, men en cowboy på sin hvite hest skal vi klare! I Camargue finner du
nemlig Europas eneste cowboyer, og vi får både hilse på cowboyen, hesten og oksene.
Flamingoer finnes det også massevis av her, så hold øynene åpne mens vi kjører. Før du aner
det, dukker det opp en rosa flokk med vadende flamingoer!
Etter lunsj seiler vi videre mot Martigues. Her kan du rusle en tur i land på egen hånd før vi
seiler videre mot Avignon.

Dag 3

Avignon - Viviers
Utflukt: Byvandring i Avignon med besøk i pavepalasset
Frokost, lunsj, middag
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I løpet av natten har skipet ankommet pavebyen Avignon. Avignon var hovedsete for syv
paver i perioden 1309 til 1377 og har derav fått navnet pavebyen. Her skal vi på byvandring
inkludert besøk i Palais des Papes (utfluktspakke). Pavepalasset er en av de største
bygningene fra europeisk middelalder. Gjør deg klar for en overveldende opplevelse! Når du
kommer ut på den åpne plassen og pavepalasset åpenbarer seg, kommer det mestsannsynlig
til å gå et gisp gjennom forsamlingen. Med sine to spisse tårn ligner det mest et enormt
eventyrslott!
I sin største utstrekning omfattet palasset 11 000 m². Det ble bygget i to faser, fra
1335–1364, har vegger som er mer enn 5 meter tykke, og ligger på en naturlig klippe som
gjør den vanskelig å angripe. Etter revolusjonen ble palasset i mange år brukt som
militærforlegning og er nå et museum. Vi skal selvsagt se innsiden også, og her har de
levendegjort historien ved hjelp av tekniske hjelpemidler, så dette er et besøk verdt å få
med seg.
Fra palasset har du også fin utsikt over elven og den berømte broen, kjent fra den franske
barnesangen «Sur le pont d’Avignon».
Etter en bedre lunsj ombord er det klart for utflukt til Ardèche-kløften (utfluktspakke), en
av Frankrikes største naturseverdigheter. Kløften er imponerende med bratte klipper der
Ardèche-elven har gravd seg inn i terrenget og formet den 54 meter høye kalksteinsbroen,
Pont d’Arc. Flottere bro kunne ikke bli laget av oss mennesker, så her har vi noe å lære!
Vi fortsetter langs den smale turistveien Route des Gorges, som følger elvens buktninger
langs kløften og gjennom små tunneler.
Middag serveres ombord men skipet seiler videre mot Viviers.

Dag 4

Viviers - Tain l'Hermitage
Utflukt: Fjellmassivet Vercors med vinsmaking
Frokost, lunsj, middag
Denne formiddagen kan du nyte på dekk med en god bok mens vi seiler mot Tain
l'Hermitage.
Etter lunsj skal vi opp i fjellene, nærmere bestemt til fjellmassivet Vercors (utfluktspakke).
Første stopp er i Die, hvor du kan smake på den musserende vinen Clairette de Die. Videre
langs fjellpasset Rousset, med panoramautsikt over Vercors-platået, til Pont en Royans –
med sine spesielle hus som klamrer seg til fjellveggen. Vercors var også et viktig område for
den franske motstandsbevegelsen under andre verdenskrig.

Programmet sist oppdatert 08. desember 2021, 10:52
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/to-elver-tre-land-elvecruise-pa-rhinen-og-rhonen/

Dag 5

Lyon - Basel
Vi bytter skip
Frokost, lunsj, middag
Vi forlater skipet vårt i Lyon. Vår ferd på Rhône er nå slutt og Rhinen står for tur. Vi forlater
MS Douce France, og setter oss i bussen som tar oss til den sveitsiske byen Basel. På veien
stopper vi for lunsj. I Basel venter MS Symphonie, og etter innsjekking og velkomstcocktail,
setter vi kursen mot Breisach.

Dag 6

Breisach
Utflukt: Byrundtur i Breisach med vinsmaking//Byrundtur i Colmar
Frokost, lunsj, middag
Vi er nå i Tyskland, og dagens første utflukt tar oss med ut på tur i Breisach. Vi rusler rundt i
byen som kjennetegnes av romanske og gotiske elementer fra det 12. og 15. århundre. Her
finner vi også Stephansmünster katedralen, som ligger på en høyde og ser utover byen. Før
vi går tilbake til skipet for å spise lunsj, skal vi smake på områdets lokale vin.
Ettermiddagens utflukt tar oss tilbake til Frankrike og Alsace. Colmar sjarmerer med sin
typiske arkitektur fra Alsace, hvor husene er holdt i bindverksstil og malt med klare farger.
Vi besøker bydelen "Lille Venezia" samt kunstmuseet Unterlinden. Museet ligger i et
dominikanerkloster fra 1300-tallet og et tidligere offentlig bad fra 1906. og ble renovert av
de sveitsiske arkitektene Herzog & de Meuron i 2015 for å få plass til mer av den store
samlingen. Det mest betydningsfulle verket i samlingen er uten tvil Isenheim altertavlen.

Dag 7

Breisach - Strasbourg
Utflukt: Båttur på Strasbourgs kanaler og besøk i katedralen
Frokost, lunsj, middag
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Vi ankommer Strasbourg, hovedstaden i den franske regionen Alsace, om morgenen. Etter
frokost skal vi på båttur på denne flotte byens kanaler (utfluktspakke). Vi ser flere vakre
plasser og bygninger – blant annet det tyske kvarteret, den flotte gotiske katedralen,
Europaparlamentet og menneskerettsdomstolen. Vi er også innom øya Grand Ile, som ble
oppført på UNESCOs verdensarvliste i 1988. Vest på øya finner vi gamlebyen, også kalt
Petit France. Stedet er høyt elsket av de lokale innbyggerne og et yndet sted for byens
turister. Vi avslutter med et besøk i byens Notre-Damekatedral, en romersk-katolsk kirke. Et
særlig kjennetegn ved Strasbourgkatedralen er mangelen av det sørlige tårnet som var
planlagt, men aldri ble bygget.

Dag 8

Mainz - Koblenz
Utflukt: Byrundtur i Mainz med besøk i Gutenberg museet
Frokost, lunsj, middag
I Mainz kan du bli med på byrundtur (utfluktspakke) inkludert besøk på Gutenberg-museet,
oppkalt etter Johann Gutenberg – den moderne boktrykkerkunstens far. Museet har blant
annet to eksemplarer av Gutenberg-bibelen, den aller første trykte boken i Europa.
Fra Mainz seiler vi gjennom et av Rhinens vakreste partier, som ofte omtales som romantiske
Rhinen. Området er kjent for sine eventyrslott, legender og ikke minst den legendariske
Lorelei-klippen som rager 120 meter over vannflaten og markerer den smaleste passasjen
langs Rhinen.
Vi ankommer Koblenz om ettermiddagen. Dette er en av Tysklands eldste byer, grunnlagt av
romerne for mer enn to tusen år siden. Etter middag kan du bli med skipets vertinne på en
kveldstur i land hvor vi besøker Deutsches Eck, landtungen der elvene Mosel og Rhinen
møtes. I 1897 ble det bygget en monumental 37 meter høy rytterstatue av keiser Wilhelm I
her. Skipet ligger ved kai i Koblenz over natten.

Dag 9

Koblenz - Köln - Düsseldorf
Utflukt: Byvandring i Køln
Frokost, lunsj, middag
Tidlig om morgenen seiler skipet til Köln, den mest folkerike byen langs Rhinen og både et
livlig handels- og kulturelt sentrum. Byen er mest berømt for den gotiske Kölnerdomen, som
det tok fem hundre år å bygge. Katedralen er Tysklands største og står oppført på
UNESCOs verdensarvliste. Etter frokost er det byvandring med guide i Köln (utfluktspakke).
Etter å ha beundret fasaden til den fantastiske katedralen fortsetter vandringen gjennom
den gamle bydelen. Det blir tid til å spasere litt rundt på egen hånd, før vi kjører med buss til
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Düsseldorf hvor skipet venter.
Om kvelden er det festmiddag og underholdning om bord. Skipet ligger ved kai i Düsseldorf
over natten.

Dag 10

Düsseldorf - Xanten - Nijmegen - Amsterdam
Utflukt: Friluftsmuseet i Arnhem
Frokost, lunsj, middag
Vi seiler videre på Rhinen i dag skal vi besøke friluftsmuseet i Arnhem (utfluktspakke). Museet
er fullspekket med historie. Med gamle hus, møller og gårder, kommer svunne tider til live
og tradisjonene er lett å fange opp mens dere rusler og blir inspirert av dagliglivet for den
jevne innbygger i Nederland. Det blir deretter retur til skipet som i mellomtiden har seilt til
Nijmegen. Om kvelden er det underholdning om bord, mens skipet seiler videre mot vår
siste stopp, Amsterdam.

Dag 11

Amsterdam - Oslo
Utsjekk fra skipet og hjemreise til Norge
Frokost
Om morgenen sier vi farvel til skipet og går i land. Vi setter kurs for flyplassen i Amsterdam
– rike på mange nye opplevelser og minner. Vi flyr direkte tilbake til Oslo.
Takk for turen!
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