
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse Hjemkomst Pris Rute
On 16.08 To 24.08 11.895,- C/2

Se påstigningssteder og tider på side 203.

Prisen inkluderer
Buskørsel i ****bus, ophold i dobbeltkahyt/
dobbeltværelse, 8 x morgenbuffet, 5 
x frokost, 8 x middag, drikkevarer om 
bord på skibet som beskrevet, udflugter 
(ex. entréer), dansk rejseleder samt alle 
lovpligtige skatter og afgifter.

Forbehold vedr. flodkrydstogter: Ændringer 
i vandstanden på floderne, efter afrejse 

fra Danmark, kan i enkelte tilfælde gøre 
sejlads på floderne umulig. Riis Rejser 
tager forbehold for ændringer i rejseplanen 
som følge af ændringer i vandstanden 
på floderne. Således kan sejlads på 
floderne og overnatning på skibet helt 
eller delvis erstattes med hhv. buskørsel 
til besøgssteder og seværdigheder samt 
overnatning på hotel. Denne ændring giver 
ikke ret til efterfølgende kompensation.

Tilkøb pr. person
Enkeltværelse / B kahyt: 2.800,-
Enkeltværelse / A kahyt: 4.200,-
Dobbbelt A kahyt: 1.500,-
Fast plads i bussen: 270,-/180,-/135,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Rejsefakta

Flodkrydstogt,  
9 dage
HØJDEPUNKTER 
• Beaujolaisvinmarkerne

• Rhônedalen

• Pavepaladset i Avignon

• Arles og La Camarque

•  -
bergen

Avignon

Martigues

Mâcon 

Lyon

Se flere billeder og bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring på 70 11 47 11



En herlig krydstogtsoplevelse venter 
på de sydfranske floder, Rhône og 
Saône. Vi skal opleve Sydfrankrigs 
lokkende landskab fra søsiden og ind-
snuse lavendelduften, mens det ene 
spektakulære landskab efter det andet 
stille flyder forbi. Undervejs stopper 
vi og kommer helt tæt på de mange, 
spændende steder og seværdigheder.
Provence er et uudtømmeligt skat-
kammer af nydelse, velbehag og kul-
tur. Her slapper man af, og man bliver 
forelsket i området på grund af dets 
natur og charme. Området er indbe-
grebet af lavendeldyrkning, cypresser, 
oliven, trøfler, vinavl og velsmagende 
mad. 
Vi sejler med et af de flotte skibe fra 
rederiet, CroisiEurope. Vi lader os 
opvarte af et venligt og hjælpsomt 
personale og nyder livet om bord på 
vores skib. Alle kahytter er udstyret 
med eget bad, toilet, aircondition 
m.m. Der er all inclusive om bord 
på skibet, hvilket betyder drikkeva-
rer til frokost og aftensmad om bord 
og desuden fri bar med udvalgte 
drikkevarer.
Undervejs er vi ledsaget af dansk rejse-
leder og chauffør samt ****dansk bus.

REJSEPLAN
1. dag: Danmark – Midttyskland
Udrejse via Padborg til vores hotel i 
Midttyskland. Vi ankommer sidst på 
dagen, og efter indkvarteringen spiser 
vi middag.

2. dag: Midttyskland – Chalon-sur-
Saône
Straks efter morgenmaden går rejsen 
mod Chalon-sur-Saône, hvor vi ved 
aftenstid går om bord på vores flotte 
skib. Vi får en velkomstdrink, bliver 
præsenteret for skibets personale og 
spiser middag. Herefter begynder vi 
vores stille sejlads i retning mod Mâ-
con.

3. dag: Mâcon – Beaujolais vinmar-
kerne – Lyon  
Om morgenen er vi kommet til Mâ-
con, og der vil være mulighed for en 
spadseretur i den smukke, gamle by-
kerne. Kl. 11 sejler vi mod Montmerle, 
hvorfra vi tager på udflugt i det skøn-
ne vindistrikt Beaujolais. Naturlig-

vis stopper vi ved et attraktivt vinud-
skænkningssted, ligesom vi aflægger 
et besøg ved Hameau du Vin, et spæn-
dende og helt enestående vinmuseum 
i Europa.
Vi nyder middagen om bord på ski-
bet, mens vi sejler i retning mod Lyon. 
Vi ankommer til Lyon og kan se den 
smukt oplyste by ved aftenstid. 

4. dag: Lyon – Tain l’Hermitage – 
Côtes du Rhône-dalen
Vi får mulighed for at nyde en gå-
tur gennem Frankrigs næststørste by, 
Lyon, stedet hvor Rhône og Sâone fly-
der sammen. Efter frokosten sejler vi 
mod Tain l’Hermitage, som vi når hen 
under aften.

5. dag: Tain l’Hermitage – Ardèche-
kløften – Avignon 
Tidligt om morgenen sejler vi videre 
ned ad Rhône-floden tæt forbi byer 
som Valence, Montelimar og Viviers. 
Efter frokost skal vi på udflugt til den 
spektakulære Ardèche-kløft, der gen-
nem årtusinder er formet af vand og 
erosionen. Særligt spektakulært er den 
naturskabte bue over floden, som vi 
også ser.
Tilbage på skibet sejler vi mod Avig-
non, mens vi nyder middagen om 
bord.

6. dag: Avignon – Arles 
Avignon er den stolte, franske paveby 
og en af portene til Provence. Bag den 
lange, middelalderlige bymur rejser 
det store pavepalads fra 1300-tallet 
sig.
Vi spiser frokost om bord og sejler mod 
Arles, hvor vi ankommer hen på efter-
middagen. Der bliver en rum tid på 
egen hånd i byen. Vi lægger til kaj for 
natten.

7. dag: Arles – La Camargue – Mar-
tigues 
Efter morgenmaden skal vi på en na-
turmæssig meget stor oplevelse. Vest 
for Rhône-flodens delta finder man 
en særegen del af Europa, nemlig La 
Carmargue, et sumpet landområde på 
800 km2 præget af laguner og fersk-
vandssøer med flamingoreservater. På 
engarealerne dyrkes både ris og hvede, 
og her opfostres tyre til tyrefægtning. 

Carmarguen kaldes også Frankrigs 
Spanien eller Frankrigs Texas. 
Vi kommer tilbage til skibet og spiser 
frokost, mens vi sejler mod Martigues. 
Om aftenen er der gallamiddag.

8. og 9. dag: Martigues – Danmark 
Efter morgenmaden tager vi afsked 
med skibet og dets personale og sæt-
ter kursen mod vores overnatningsho-
tel nord for Strasbourg, hvor vi spiser 
middag og overnatter. Herfra tilbage 
til Danmark.

Saône og Rhône
Fra Chalon-sur-Saône til Martigues
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