
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse Hjemkomst Pris Rute
Lø 07.07 Lø 14.07 14.295,- C/2
Lø 18.08 Lø 25.08 14.295,- C/2

Se påstigningssteder og tider på side 203.

Prisen inkluderer 
Dansk rejseleder, buskørsel i **** 
bus, kahytsophold, hotelophold, 7 x 
morgenbuffet, 3 x frokost, 7 x middag, 

drikkevarer om bord på skibet som 
beskrevet, udflugter (ex. entréer) 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: 5.500,-
Enkeltværelse / A kahyt: 7.800,-
Dobbelt A kahyt: 2.200,-
Fast plads i bussen: 240,-/160,-/120,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Rejsefakta



Loirefloden er sidste nye skud på stam-
men af enestående flodkrydstogter i 
det dejlige Frankrig. Dette togt tager 
os til det vestlige Frankrig på Loire flo-
den til Angers og retur igen. Et herligt 
område med floden omgivet af frodige 
vinmarker til alle sider.
Under hele rejsen er vi ledsaget af 
dansk rejseleder og vores danske 
****bus og chauffør. Vi skal sejle med 
det franske rederi CroisiEurope. Vi sej-
ler med MS Loire Princesse, der er et 
såkaldt ”5 ankre skib”. Alle kahyt-
ter er udstyret med eget bad, toilet, 
aircondition. Der er all inclusive om 
bord, som betyder drikkevarer til fro-
kost og aftensmad og desuden fri bar. 
Et venligt og imødekommende perso-
nale varter os op om bord
Læs mere om skibet på vores hjemme-
side.

REJSEPLAN
1. dag: Danmark – Aachen
Midt på formiddagen, når alle er om 
bord på bussen, går rejsen via Padborg 
mod vores overnatningshotel ved Aa-
chen/Maastricht.

2. dag: Aachen – Nantes
Efter morgenmaden kører vi gennem 
Holland og Belgien og ind i Frankrig. 
Ved aftenstid ankommer vi til Nantes 
i det vestlige Frankrig, hvor vores skib 
ligger parat. Efter ombordstigning og 
kahytsfordeling, venter middagen 
sammen med præsentation af skibets 
personale.
 
3. dag: Nantes – Saint-Nazaire
Nantes er hovedbyen i det tidligere 
hertugdømme Bretagne og efter mor-
genmaden ser vi nærmere på den 
gamle by, med bl.a. det gamle her-
tugslot, midt i byen. Vi går om bord 
på vores skib igen i Saint-Nazaire, der 
ligger ved atlanterhavskysten. Om af-
tenen ligger vi ved kaj i Saint-Nazaire, 
og vi nyder livet om bord med musik 
og mulighed for at få en svingom.

4. dag: Saint-Nazaire – Ancenis
Tidligt om morgenen, letter vi anker 
og sejler den smukke strækning op ad 
Loirefloden, i retning mod Ancenis. Vi 
kører en udflugt undervejs i vinområ-

det Muscadet, og byder muligheden 
sig, dropper vi ind ved et af udskænk-
ningsstederne for en smagsprøve. Vi 
besøger desuden den hyggelige mid-
delalderlige by, Clisson, inden vi igen 
går om bord på vores skib i Ancenis.

5. dag: Ancenis – Bouchemaine – 
Angers
Vi sejler i retning mod Bouchemaine, 
og denne dejlige dag byder på ophold 
i Angers, hvor der på byens slot bl.a. 
er mulighed for at se det berømte 24 m 
lange og 6 m høje Apokalypse Tapet 
fra 1300-tallet. En meget smuk ople-
velse. Har du lyst til mere denne dag, 
kan du køre med til Chateau de Bris-
sac, hvor vi i slottets vinkældre kan 
deltage i vinsmagning.
Om aftenen skal vi hygge os med un-
derholdning leveret af skibets perso-
nale.

6. dag: Slottene i Loiredalen
Vi skal på udflugt hele dagen, og vi 
tør godt påstå at denne dag er rejsens 
højdepunkt, hvor vi kører langs med 
Loirefloden og ser de mange flotte og 
iøjnefaldende slotte, området er så 
fyldt med. Det var 1700 tallets velha-
vere, der lod disse prægtige boliger op-
føre, som et modsvar på kongens opfø-
relse af Versailles slottet udenfor Paris. 
Vi skal besøge det måske berømteste af 
Loiredalens slotte, Chambord.
Hen mod aften returnerer vi til vores 
skib, der  - lægger til omkring Ancenis, 
og vi hygger os med samvær og under-
holdning om bord.
NB! Frokost denne dag er ikke inkl.
Natten igennem sejler vi i retning mod 
Nantes.

7. dag: Nantes – Aachen
Efter morgenmaden tager vi afsked 
med vores dejlige skib og personale, 
og vi kører straks i retning mod vores 
overnatningshotel omkring Aachen. 
Middag ved ankomst.

8. dag: Hjemrejse
Efter morgenmaden kører vi tilbage 
mod Danmark.

Loirefloden
Fra Nantes til Angers

Flodkrydstogt,  
8 dage
HØJDEPUNKTER 
• Den prægtige Loiredal

• Porten til Atlanterhavet ved 
Saint Nazaire

• Det enestående Chambord 
slot

• Vi sejler med lækkert 
”5-ankre skib”

•  -
bergen

Angers

AncenisNantes

Saint-Nazaire


