PROGRAM: PARIS, NORMANDIE OG SEINEN

5* ELVECRUISE MED PARIS, NORMANDIE OG
SEINEN
7 frokoster, 6 lunsjer og 7 middager inkludert

Dag 1

Oslo - Paris
Avreise fra Norge og innsjekk på skipet
Middag
Direktefly fra Oslo til Paris. Fra flyplassen er det transport til skipet, som ligger til kai i
hjertet av romantiske Paris. Vi sjekker inn og finner oss til rette om bord. Før middag
inviteres vi på en velkomstdrink og får en presentasjon av mannskapet. Vi nyter vårt første
smakfulle måltid om bord, mens skipet seiler ut fra Paris.
NB - På avgangen 3. mai lander eneste direktefly fra Oslo til Paris så tidlig at vi ikke kan dra rett
til skipet. Her får vi derfor litt tid på egenhånd i Paris før innsjekk på skipet om ettermiddagen.
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Dag 2

Conflans St. Honorine
I Vincent Van Goghs fotspor
Frokost, lunsj, middag
I løpet av natten har skipet lagt til kai i Conflans St. Honorine, som ligger der elvene Oise og
Seinen møtes, 25 km fra sentrum av Paris. Normannerne bosatte seg her allerede på 800tallet, men byen Conflans ble første grunnlagt av munker på 1000-tallet. Utforsk byen på
egenhånd.
Eller du kan bli med på utflukt (se utfluktspakke) til den lille byen Auvers-sur-Oise, som på
1800-tallet inspirerte store impresjonister som Monet, Cezanne, Pissarro og Daubigny. Den
mest berømte av dem alle er Vincent van Gogh, som også er gravlagt her. Byen ligger kun 35
minutter fra Paris, men er et fredfullt sted. Lokalguiden tar deg med på en reise i Van Goghs
fotspor, som inkluderer både et historisk multimediashow på Château d’Auvers og et besøk
ved hans siste hvilested.
NB - På avgangene 6. september og 4. oktober besøkes Auberge Ravoux, det historiske herberget
hvor Van Gogh bodde en rekke ganger gjennom 70 år, i stedet. Dette skyldes at Château d’Auvers
i den perioden er stengt for oppussing.
Skipet seiler videre sent om ettermiddagen.

Dag 3

Rouen
Normandies vakre hovedstad
Frokost, lunsj, middag
I det vi spiser frokost, legger skipet til kai i Rouen, Normandies historiske hovedstad. Rouen
var vikingenes hovedstad i Normandie på 800-tallet, og det var her Olav den hellige lot seg
døpe vinteren 1014. Den er imidlertid best kjent som byen der Jeanne D’Arc ble brent på
bålet i 1431 – beskyldt for både trolldom og kjetteri. Kjente personligheter som Gustave
Flaubert, Pierre Corneille, Claude Monet og William Erobreren har også satt sine spor på
byens historie. Bykjernen består av gotiske bygninger, bindingsverkshus og flere vakre
kirker. Den kalles da også "Byen med de 100 klokketårn".
Om formiddagen kan du bli med på en byvandring (utfluktspakke) gjennom Rouens
historiske bydel, hvor du blant annet får se den majestetiske, gotiske katedralen NotreDame-de-Rouen og den moderne Church of Joan of Arc, med fantastiske glassmalerier fra
1500-tallet. Vi avslutter vandringen på Place du Vieux Marché, der Jeanne d’Arc led
martyrdøden som 19-åring. Spaserer tilbake til skipet med vår reiseleder, eller i eget tempo.
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Etter lunsj kan du utforske den historiske byen videre på egenhånd, eller du kan bli med på
en valgfri utflukt (kjøpes om bord).
Valget står mellom et besøk ved Rouen Museum of Fine Arts, grunnlagt av selveste
Napoleon i 1801. Museet huser en anerkjent samling med over 8000 impresjonistiske
malerier og skulpturer, blant annet fra kjente artister som Renoir, Degas og Fragonard. Du
får også se og høre historien om Gros Horloge, ett av verdens eldste astronomiske ur. Den
vakkert utsmykkede klokken, oppført midt i gågaten, viste tiden i Rouen i over 500 år (1389
- 1928).
Eller du kan bli med ut på landsbygda og besøke Domaine Duclos Fougeray, et normannisk
gårdshus fra 1700-tallet, hvor du får et innblikk i den lokale eplekulturen (eplesider og
calvados) og får en imponerende demonstrasjon av gjeterhunder som kontrollerer
saueflokken. Besøket avsluttes med smaksprøver på de lokale spesialitetene; ost, eplesider,
eplepai og calvados.

Dag 4

Le Havre
Klippene i Étretat, idylliske Honfleur og blomsterkysten
Frokost, lunsj, middag
I løpet av natten har skipet lagt til kai i Le Havre i regionen Normandie nord i Frankrike. Byen
ble grunnlagt i 1517 og ligger ved Den engelske kanal ved munningen av Seinen. I 1672 ble
byen hovedsete for det franske ostindiakompani. Som en av Europas største havner var Le
Havre et viktig anløpssted også for norske skip, og byen fungerte som innskipningshavn for
Paris i tiden før Seinen ble mudret opp.
Under Napoleonskrigene var Le Havre en betydelig flåtebase. Under første verdenskrig ble
byen en viktig forsyningshavn for de allierte styrkene på vestfronten og sete for den
belgiske eksilregjeringen. Under andre verdenskrig ble Le Havre utsatt for betydelige
bombeangrep fra de allierte, og i september 1944 ble hele sentrum av byen lagt i ruiner.
Etter krigen ble store deler av byen gjenreist og den rekonstruerte delen av byen ble i 2005
oppført på UNESCOs liste over verdens kulturarv.
Etter frokost kan du utforske Le Havre på egenhånd, eller bli med på en vandring langs den
normanniske kysten (utfluktspakke). Klippene ved Étretat på Normandiekysten er erodert av
bølger og tidevann. Landskapet her har inspirert mang en maler og en spasertur på stiene
langs kysten her er absolutt å anbefale. Retur til skipet for lunsj.
Om ettermiddagen tilbys en utflukt til nærliggende Honfleur (kjøpes om bord). Dette var en
viktig havneby på 1500- og 1600-tallet og er kjent for den pittoreske gamle havnen med
sine tradisjonelle bygninger. Det idylliske havneområdet har inspirert utallige
impresjonistmalere. Claude Monet og Gustav Coubert er to av mange kunstnere som har
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sittet i her og malt de vakre husfasadene. Vi får en guidet byvandring gjennom de smale
gatene i den sjarmerende gamle bydelen. Høydepunktene er den lille, gamle havnen og den
gotiske trekirken Saint Catherine fra 1400-tallet. Honfleur kan også by på en rekke små
gallerier, lokale butikker og hyggelige kafèer.
Alternativt kan du bli med på utflukt til Côte Fleurie (kjøpes om bord). En reise langs
Blomsterkysten, som vi liker å kalle den, er en reise tilbake i tid. Her ligger sjarmerende
badebyer på rekke og rad, alle med sin storhetstid under La Belle Époque. Turen går langs
kysten fra Honfleur til Trouville, en kjøretur i vakre omgivelser. Vi gjør et stopp i den
fasjonable badebyen Deauville, som byr på historiske bindingsverkshus, lekre hotell,
luksuriøse butikker og fargerike parasoller på en vakker sandstrand. Ta en rusletur i de vakre
omgivelsene, nyt en kaffe på strandpromenaden – og la deg henføre av byens sjarm og
historie.
Etter middag underholdes vi av lokale chanson-sangere i skipets salong. Chanson er fransk
visesang med røtter helt tilbake til middelalderen og renessansen. Visene har poetiske,
fortellende tekster og akkompagneres ofte av trekkspill.

Dag 5

Le Havre – Caudebec-en-Caux
Historiske Normandie
Frokost, lunsj, middag
Skipet seiler fra Le Havre etter frokost. Bli med på seilingen under den imponerende
Normandiebroen, som med et brospenn på 2147 meter var verdens lengste bro da den ble
åpnet i 1995, nær munningen til Seinen.
Etter lunsj legger skipet til kai i vakre Caudebec-en-Caux. Utforsk byen på egenhånd eller bli
med på en valgfri utflukt (kjøpes om bord).
Du kan velge mellom en byvandring i Caudebec-en-Caux, som ikke helt uten grunn kalles
«Seine-dalens perle» av de lokale. Byen er full av blomstrende og fargerike hager og parker,
og i bakgrunnen skimtes silhuetten av seilbåtene i havnen. Byen byr på historiske ferger,
fengsel og andre historiske bygg fra 1300-tallet – og ikke minst den gotiske kirken Notre
Dame, som ifølge Henry IV var den vakreste i kongeriket.
Eller du kan bli med på en utflukt til sjarmerende Fécamp, en fiskerlandsby på alabastkysten,
hvor du finner de høyeste klippene i Normandie. Det var her Vilhelm Erobreren feiret sin
seier over Hastings i år 1066. Og de første hertugene av Normandie likte plassen så godt at
de bygget sitt palass her på 1000-tallet. Mest kjent er nok allikevel stedet for Palais
Bénédictine, et arkitektonisk mesterverk av et palass i gotisk stil fra renessansen. Palasset
ble bygget på slutten av 1800-tallet for Alexandre Le Grand. Han var en lokal vinhandler som
ble rik etter å ha «snublet» over den eneste oppskriften på Bénédictine, en edel likør
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munkene laget her på 1500-tallet. Foruten hagen og palasset, som har en ekstraordinær
samling kunst fra 1400- og 1500-tallet, må vi selvsagt besøke destilleriet. Dette er det
eneste stedet i verden hvor denne likøren lages og den sies å ha medisinske egenskaper, så
pass på å kjøpe med deg en flaske av de edle dråpene!
Alternativt kan vi i dag by på en fascinerende heldagstur (11 timer) til historiske Normandie
og de kjente D-dagsstrendene (kjøpes om bord). Sjarmerende landsbyer med
bindingsverkshus, åkerjord og strender i Normandie dannet bakteppet for en av de kanskje
viktigste militæroperasjonene under andre verdenskrig. Her ligger strendene der de allierte
troppene gikk i land på D-dagen, den 6. juni 1944. Byen Arromanches, restene av de
forbløffende store sementblokkene som utgjorde den midlertidige havnen i Mulberry og
resten av det tyske forsvarbatteriet i Longues-sur-mer er viktige og historiske landemerker.
Normandie er kjent for sine oste- og epleprodukter og vi spiser lunsj på en tradisjonell
restaurant i historiske Bayeux. Og når du først er her, er det et «must» å ta en titt på det
verdenskjente 70 meter lange veggteppet i Bayeux, som skildrer normannerhertugen
Vilhelm Erobrerens invasjon av England og slaget ved Hastings i 1066. Videre besøkes et
tradisjonelt destilleri i hjertet av Pays d’Auge, hvor det lokale eplebrennevinet Calvados
produseres. Du får en innføring i historien og hemmelighetene bak produksjonen – og får
selvsagt smake på de edle dråpene. Utflukten starter i Le Havre etter frokost og du
returnerer til skipet, som i mellomtiden har seilt til Caudebec-en-Caux, før middag.
Skipet seiler videre sent om kvelden.

Dag 6

Les Andelys - Vernon - Mantes-la-Jolie
Château Gaillard, Monets hage og kapteinens festmiddag
Frokost, lunsj, middag
Dagen byr på en rekke spennende muligheter. Etter frokost gjør skipet et kort stopp i Les
Andelys, for å slippe av de som skal på utflukt til Monets hager og Château Gaillard
(utfluktspakke).
Vi starter utflukten med et fotostopp ved festningen Château Gaillard fra middelalderen,
som ligger 90 meter over Les Andelys med utsikt over elven Seinen. Så venter Monets hjem
og berømte hage i landsbyen Giverny, hvor han bodde i mer enn førti år frem til sin død i
1926. Monet er en av verdens mest beundrede kunstnere. Både hagen og huset i Giverny er
bevart for ettertiden, og du kan rusle rundt i hagen huset hvor han bodde. Monets
forkjærlighet for farger slår oss, med husets rosa fasade og interiør i intenst blått og gult.
Her vil du også kunne se hans private samling av japanske trykk. Hans praktfulle malerier av
vannliljer er viden kjent og elsket av millioner. Inspirasjonen hentet han fra sin hage, som nest
etter kunsten var hans største lidenskap. Monet brukte 43 år av sitt liv på hagen sin i
Giverny. En hage som ble skapt og plantet for å males. Den japanske broen er fortsatt her,
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og du vil få gåsehud å se hagens piletre, blåregn, vannliljer og pioner – akkurat som de var
da Monet malte dem. Retur til skipet, som i mellomtiden har seilt til Vernon.
De som ikke skal på utflukten til Monets hage, har mulighet til å bli med på byvandring i de
fredfulle landsbyene Les Andelys og Vernon (kjøpes om bord). Festningen Château Gaillard
fra middelalderen er et must når man er i Les Andelys. Arbeidet med å bygge festningen
begynte i 1196 i regi av Rikard Løvehjerte, som var på samme tid konge av England og hertug
av Normandie. Château Gaillard ble erobret i 1204 av den franske kongen Filip II etter en
langvarig beleiring. På midten av 1300-tallet var det her den landsforviste David II av
Skottland oppholdt seg med sin dronning. Festningen endret eiere flere ganger i løpet av
hundreårskrigen, men i 1449 erobret den franske kongen Château Gaillard fra
engelskmennene for godt, og den forble i fransk eierskap. Henrik IV av Frankrike beordret
riving av Château Gaillard i 1599, så den er nå i ruiner. Etter besøket ved festningen, blir det
en uforglemmelig vandring langs elvebredden og buss til Vernon.
Vernon ligger rundt 95 km nordvest for Paris og ble grunnlagt av vikinghøvdingen GangeRolf i det 10. århundre. Den sjarmerende landsbyen kan by på flere severdige
bindingsverkshus og bygninger som du kanskje drar kjensel på. Det er fordi de ble malt av en
av historiens største artister. Claude Monet bodde rett over elva og sammen med sin venn
Pierre Bonnard, og har udødeliggjort mange av byens landemerker. Blant dem er den gotiske
kirken Collégiale Notre-Dame de Vernon som ble påbegynt på 1000-tallet og den vakre
bygningen Maison du Temps Jadis fra 1400-tallet. Den imponerende neoklassiske
eiendommen Château de Bizy, slottet Château des Tourelles fra 1200-tallet og den gamle
møllen fra 1400-tallet med Seinen i bakgrunnen er også et vakkert skue når du rusler langs
elvebredden.
Etter lunsj om bord kan du bruke ettermiddagen til å slappe av på dekk mens skipet seiler og
se landskapet endre seg fra landlig til urbant mens vi nærmer oss Paris. Eller du kan bli med
på en av utfluktene som tilbys (kjøpes om bord).
Den ene utflukten går til slottet Malmaison, en gang hjemmet til Joséphine de Beauharnais,
best kjent som Napoléon Bonapartes første hustru og keiserinne av Frankrike. Josephine
kjøpte den gamle nedslitte eiendommen i 1797, mens Napoleon var i Egypt og kriget – og
forvandlet den til en perle av et slott. Malmaison er mindre enn Versailles, men vel så elegant
og med en fantastisk hage. Slottet er i dag et museum – vakkert renovert og innredningen
fra Joséphines tid er omhyggelig gjenskapt.
Den andre utflukten tar deg til La Roche-Guyon – en av Frankrikes vakreste landsbyer, en 15
minutters kjøretur fra Vernon. La Roche-Guyon ligger vakkert til langs Seinens elvebredd og
består av tre deler; forsvarstårnet fra middelalderen og det fantastiske slottet Château de La
Roche-Guyon. Slottet ble opprinnelig bygget på 1200-tallet, betydelig utvidet på 1700-tallet
og har hele tiden tilhørt familien Rochefoucald. Etter D-dagen i juni 1940 brukte
feltmarskalk Rommel slottet som hovedkvarter mens han og hans menn forsvarte
Normandie. Etter å ha tatt en titt på det imponerende slottet og den tilhørende stallen, er en
spasertur gjennom den imponerende kjøkkenhagen ned til elven er flott opplevelse.
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Skipet gjør et kort stopp i Mantes-la-Jolie før middag, for å slippe om bord de som har vært
på utflukt. I kveld varter kapteinen og resten av mannskapet opp med en skikkelig
festmiddag, mens vi seiler det siste stykket inn til Paris.

Dag 7

Paris
Frankrikes magiske hovedstad
Frokost, lunsj, middag
I løpet av natten har skipet lagt til kai i Paris, en av verdens vakreste byer og verdens
motehovedstad. Her finner du ikoniske landemerker, sjarmerende fortausrestauranter,
brede bulevarder og mange fascinerende museer. Ikke minst kunstmuseene Louvre og
Musée d’Orsay som ligger midt i byen, på hver sin side av Seinen.
Etter frokost er det byrundtur med buss (utfluktspakke) hvor du blant annet får se
Eiffeltårnet, Triumfbuen, den travle gaten Champs Elysées, Latinerkvarteret, Place
Vendôme, Place de la Concorde, St. Germain, Louvre med sin berømte glasspyramide og
Bastillen. Denne magiske og majestetiske byen har noe å tilby enhver. Retur til skipet for
lunsj.
Om ettermiddagen kan du utforske Paris videre på egenhånd, eller bli med på en av
utfluktene som tilbys (kjøpes om bord).
Den ene utflukten tar deg med til Luxembourghagen og Latinerkvarteret, begge beliggende
i i 6. arrondissement. Parken ble anlagt i 1612 som et parkanlegg for Luxembourg-palasset. Et
stort antall statuer som viser scener fra gresk mytologi, samt dyrefigurer finnes spredd rundt
i parken. Så venter en rusletur i det sjarmerende Latinerkvarteret, hvor fortauskafeene ligger
på rekke og rad langs de smale gatene. Det berømte Sorbonne og flere andre universiteter
ligger her, og området syder av studenter.
Eller du kan bli med på en byvandring i det gamle kunstnerstrøket Montmartre i 18.
arrondissement. Store kunstnere som Picasso, Renoir og Van Gogh har arbeidet, drukket vin
og ruslet i disse brosteinsbelagte gatene. Og nettopp her, på det høyeste punktet i Paris,
troner den mektige, hvite kirken Sacrè-Coeur på toppen. Panoramautsikten over byen
herfra er magisk! Området er et yndet turistmål med et yrende gateliv, butikker og
restauranter i skjønn forening. Her ligger også legendariske Moulin Rouge med sine
sparkepiker.
Skipet ligger til kai i Paris over natten. Tilbring kvelden i skipets salong etter en siste smakfull
middag om bord. Eller kanskje du lar deg friste til en kveldstur i La Ville Lumière (lysets by),
som Frankrikes hovedstad også kalles?!
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Dag 8

Paris - Oslo
Hjemreise til Norge
Frokost
Vi sjekker ut fra lugarene etter frokost og sier farvel til skipet og mannskapet – våre nye
venner. Buss til flyplassen i Paris, og direktefly tilbake til Oslo.
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