PROGRAM: ELVECRUISE PÅ RHÔNE OG SAÔNE MED MS AMADEUS PROVENCE (5*)

5* ELVECRUISE PÅ RHÔNE OG SAÔNE
7 frokoster, 6 lunsjer og 7 middager inkludert

Dag 1

Norge - Lyon
Avreise fra Norge og innsjekk på skipet
Middag
Flyreise til Lyon med mellomlanding og flybytte underveis, ankomst Lyon om ettermiddag.
Vi finner oss til rette i lugaren, og i løpet av kvelden seiler vi mot Mâcon.

Dag 2

Mâcon
Utflukt: Formiddagstur til vindistriktene Mâconnais og Beaujolais // Ettermiddagstur til Cluny-klosteret
Frokost, lunsj, middag
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I morgentimene ankommer vi Mâcon i det sørlige Burgund. I dette området produseres
noen av verdens mest eksklusive viner.
Bli med på en utflukt – eller tilbring formiddagen med å utforske byen på egenhånd. Kanskje
det frister med et besøk i vinmuseet for å lære mer om disse vinenes historie og
produksjonsmetoder?
Om formiddagen tilbys det en valgfri utflukt til Mâconnais og Beaujolais. Turen går gjennom
vakre vinmarker, og de imponerende slottene vitner om denne regionens velstand. Et av
utfluktens høydepunkt er et besøk i Georges Duboeuf’s Hameau du Vin som er lokalisert i
en jernbanestasjon fra 1900-tallet; her vil det bli smaksprøver.
Etter lunsj tilbys det en valgfri utflukt til Cluny klosteret som ble grunnlagt i 910 og er
tilegnet St. Peter. Klosteret var i middelalderen et av de største og mest ansette
Benediktinerklostrene i Europa, på det meste hadde 10 000 munker tilholdssted her. I 2022
tilbys også en alternativ utflukt med omvisning og vinsmaking på Chateau de Pierreclos.

Dag 3

Chalon-sur-Saône - Tournus
Utflukt: Vinruten i Burgund
Frokost, lunsj, middag
Vi fortsetter å utforske vinregionen med et stopp i sjarmerende Chalon-sur-Saône. Byen var
tidligere en travel havneby, og viktig for distribusjonen av vin ved Saône og Canal du
Centre, som forbinder Saône med Loire.
Etter frokost er det mulig å bli med på en naturskjønn reise langs Frankrikes Burgundvinrute gjennom Pommard, Volnay og Meursault. I Beaune, Burgundens vinhovedstad, får vi
en omvisning i den vakre Hôtel-Dieu, grunnlagt som et hospice i 1443. I dag dekker det et
stort område av byen med blant annet et museum. Også i dag blir det mulig å prøvesmake
de lokale vinene.
Etter lunsj seiler skipet videre til Tournus. Du kan bli om bord og nyte seilasen, eller bli med
på enda en utflukt. Den ene utflukten som tilbys tar deg til middelalderbyene Brancion og
Cormatin. Den andre utflukten tar deg med buss til Tournus, hvor det blir byvandring med
lokalguide og besøk i St. Philbert-kataderalen. Uansett avsluttes utflukten i Tournus, hvor
skipet venter.
Har du ikke vært med på utflukt, kan du utforske Tournus på egenhånd, før skipet seiler
videre ved middagstider.
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Dag 4

Lyon
Utflukt: Byrundtur i Lyon, eller tid på egenhånd i Frankrikes gourmethovedstad
Frokost, lunsj, middag
Lyon er byen der Saône og Rhône møtes, den er Frankrikes 3. største by og
landets gourmethovedstad. Byen har en lang historie som omfatter romerske ruiner og
tidlige kristne bosetninger. Gamlebyen «Vieux Lyon» er med sine mange historiske
bygninger oppført på UNESCOs verdensarvliste. Basilica of Notre-Dame de Fourviere,
kirken som ligger vakkert til på en høyde med panoramautsikt over byen, er absolutt verdt
et besøk.
Skipet ligger til kai i Lyon hele morgenen og formiddagen. Utforsk den hyggelige gamlebyen
på egenhånd, eller bli med på en byrundtur i gourmetbyen. I 2022 tilbys også et alternativt
besøk ved Paul Bocuse's mathall, hvor man får smake på lokale spesialiteter.
Etter lunsj nyter vi skipets fasiliteter og landskapet mens vi seiler mot Avignon.

Dag 5

Avignon
Utflukt: Pavepalasset i Avignon // Pont du Gard og Uzès // Romerske fotspor i Nimes
Frokost, lunsj, middag
Byen Avignon var i det 14. århundre hovedsete for vestlig kristendom, da paven forlot Roma
og flyktet til Avignon. I tiden mellom 1305 og 1403 hadde paven sitt sete her. Pavepalasset
er en festning, kirke og palass, og er med sine 11 000 m² en av de største bygninger fra
europeisk middelalder.
Kjøper du utfluktspakken byr vi denne formiddagen på en guidet byrundtur i Avignon, med
besøk i Pavepalasset.
Etter lunsj tilbys det ytterligere to utflukter i Avignon. Den ene tar deg til det
arkitektoniske mesterverket Pont du Gard, en tre-nivå akvedukt bygget for over 2000 år
siden av romerne, og det tidligere gallo-romerske administrasjonsstedet Uzès. Den andre
lar deg følge i romernes fotspor i Nimes.
Skipet får besøk av et lokalt gypsyband etter middag, som byr på engasjerende rytmer og
godstemning (gjelder kun 2022). Skipet ligger til kai i Avignon i natt.
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Dag 6

Arles
Utflukt: Camargue nasjonalpark og Saintes Maries de la Mer
Frokost, lunsj, middag
Skipet ligger til kai i Arles hele dagen. Denne byen har pirret fantasien til mange kunstnere,
blant annet maleren Vincent Van Gogh, som produserte mer enn 300 malerier og tegninger
etter sitt 14 måneders lange opphold i Arles. Det godt bevarte romerske amfiteateret med
plass til 20 000 tilskuere er en mektig opplevelse.
Elvedeltaet Camargue er som et lite land i seg selv, beliggende rett utenfor Arles.
Camargue nasjonalpark og naturreservat består av 86 000 hektar og er blant annet kjent
for rosa flamingoer, okser og de hvite Camargue-hestene. Bli med på dagens valgfrie utflukt
og opplev dette unike området, som også inkluderer et besøk i den sjarmerende landsbyen
Saintes Maries de la Mer ved Middelhavet.
Kjøper du utfluktspakken i 2022 tilbys det om formiddagen en byvandring i Arles, som tar
deg innom det gamle romerske amfiteateret. Og en utflukt til det unike elvedeltaet
Camargue om ettermiddagen.

Dag 7

Chateuneuf-du-Rhône - Le Pouzin
Utflukt: Ardèchedalen og Pont d’Arc // Trøffelfarm i Grignan (2022)
Frokost, lunsj, middag
I formiddag er det mulig å bli med på en valgfri utflukt til naturskjønne Ardèchedalen. Her
finnes kalksteinsklipper på over 300 meter som utgjør elvebredden til elven Ardèche. Den
imponerende naturlige broen Pont d’Arc er også et flott skue. Retur til skipet i Le Pozin i tid
for lunsj.
Utfluktspakken i 2022 inneholder denne formiddagen en utflukt til en trøffelfarm i Grignan,
hvor vi får en innføring i trøffelens historie og smake på den dyrebare råvaren.
Skipet seiler mot Le Pozin. I kveld er det kapteinens festmiddag om bord.

Dag 8

Lyon - Norge
Hjemreise til Norge
Frokost
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Etter frokost tar vi farvel med mannskapet. For de som ønsker det er det mulig med
en liten spasertur i Lyon før vi setter oss på bussen som tar oss flyplassen. Flyreise fra Lyon
til Norge med mellomlanding og flybytte underveis.
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