PROGRAM: ELVECRUISE PÅ RHÔNE OG SAÔNE 2023

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

Dag 1

Fly til Lyon
Avreise fra Norge og innsjekk på skipet
Middag
Vår reise starter med fly fra Oslo til Lyon. Det blir mellomlanding med flybytte underveis.
Transport fra flyplassen til skipet. Vi finner oss til rette på lugaren før vi møtes til en
velkomstcocktail, og presentasjon av mannskapet, før det er tid for middag. Når mørket
faller over byen seiler skipet på Saône, opp til Mâcon. Pass på å ta en tur opp på dekk i det vi
forlater Lyon, der vi seiler gjennom den vakkert opplyste gamle bydelen. Skipet ligger ved
kai i Mâcon over natten.
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Dag 2

Mâcon - Lyon
Utflukt: Byrundtur i Mâcon// Vinmarkene i Beaujolais
Frokost, lunsj, middag
Vi starter dagen med en byrundtur i Mâcon. Med sine fargerike fasader, ser Mâcon ut til å
høre hjemme i Provence.
Etter en god lunsj ombord skal vi oppleve det kjente vinområdet Beaujolais (utfluktspakke).
Navnet kommer opprinnelig fra lordene av Beaujeu, som eide disse vinmarkene frem til
1400-tallet. Vi besøker den velkjente «vinlandsbyen» George Duboeauf, hvor vi får lære mer
om vinproduksjonens edle kunst og smake på noen av de lokale vinene. Vi vender tilbake til
skipet, som i mellomtiden har seilt tilbake til Lyon.

Dag 3

Lyon - Tain l'Hermitage
Utflukt: Byrundtur i Lyon
Frokost, lunsj, middag
Etter en deilig frokost er det tid for å oppleve gourmetbyen Lyon, som ligger der elvene
Rhône og Saône møtes. Byens arkitektur er tydelig preget av de forskjellige tids- og
stilepokene byen har vært gjennom i sin mer enn to tusen år gamle historie. Med smale
smug, brolagte gangveier og renessansehus, er det ikke til å undres over at byens historiske
sentrum har fått en fortjent plass på UNESCOs verdensarvliste. På denne byrundturen
(utfluktspakke) får du blant annet oppleve utsikten fra Fourvière høyden, hvor den flotte
basilikaen også ligger. Etter et besøk i basilikaen fortsetter vi til den gamle
renessansebydelen, Vieux Lyon, med Saint Jean-kvartalet og de spesielle "traboules"passasjene. De første passasjene ble bygget allerede i det 4. århundre, og ble brukt for å nå
ned til elven raskere. Retur til skipet for middag.

Dag 4

Tain l’Hermitage - Avignon
Utflukt: Vercors platået & smaking av Clairette de Die
Frokost, lunsj, middag
Vi ønsker en ny dag velkommen, og etter en bedre frokost er det klart for utflukt til
fjellmassivet Vercors (utfluktspakke). Første stopp er Die, hvor du kan smake på den
musserende vinen Clairette de Die. Videre kjører vi langs fjellpasset Rousset, med

Programmet sist oppdatert 18. mai 2022, 10:00
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/elvecruise-rhonen-og-provence/

panoramautsikt over Vercors-platået, til Pont en Royans – med sine spesielle hus som
klamrer seg til fjellveggen. Fjellene i Vercors var viktige for den franske
motstandsbevegelsen under andre verdenskrig.
Vi går ombord igjen i Tain l’Hermitage, kjent for sine gode Côtes du Rhône-viner og
gourmetsjokolade. Skipet seiler så videre mot Avignon, hvor vi ankommer i løpet av kvelden.
Hvis du har lyst på en spasertur etter middag, kan du rusle en tur opp for å se på det vakkert
opplyste pavepalasset.

Dag 5

Avignon - Arles
Utflukt: Byvandring i Arles//Byvandring i Avignon med besøk i pavepalasset
Frokost, lunsj, middag
Van Goghs by og eventyrslottet til pavene
I dag kan du oppleve 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 mest sannsynlig til å gå et gisp gjennom forsamlingen. Med sine to spisse
tårn ligner det mest et enormt eventyrslott!
I sin største utstrekning omfattet det 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.
Mens vi spiser lunsj ombord seiler skipete videre til Arles. Denne ettermiddagen kan du bli
med på byvandring i den romerske byen Arles (utfluktspakke) hvor du blant annet får se det
godt bevarte romerske amfiteateret, Les Arènes, med plass til 20 000 tilskuere. Sentrum av
Arles er typisk provençalsk, med et utall av små butikker og nydelige plasser som får skygge
av store trær. Etterpå får dere lære litt om produksjonen av provençalsk olivenolje.

Dag 6

Arles - Martigues
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Utflukt: Camargue med besøk på ranch// Byrundtur i Marseille
Frokost, lunsj, middag
Cowboyliv og rosa flamingoer
Etter vår første frokost ombord 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. Det
bys også på et hesteshow før vi setter kursen tilbake til skipet for lunsj.
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!
Skipet seiler så til Martigues, så etter lunsj kan du sette deg på dekk med en god bok og
fordøye ukens opplevelser og inntrykk.
Om kvelden er det kapteinens festmiddag om bord!

Dag 7

Martigues - Norge
Utsjekk fra skipet og hjemreise til Norge
Frokost
Etter en god frokost sier vi farvel til skipets besetning, og kjører med buss til flyplassen i
Marseille. Vi flyr tilbake til Norge, med mellomlanding og flybytte underveis.
Vel fremme sier vi takk for turen og på gjensyn.
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