Flodkrydstogt på Seinen, Honfleur og Paris
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra (Bus):
Pris fra:

22.07.2023
29.07.2023
8 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.
10.295,-

Højdepunkter
Fantastiske Paris
Dejligt skib fra Croisi Europe
Monets have i Giverny og Seinedalen
Rouen
Honfleur og Invasionskysten
Masser af tid på skibet
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Flodkrydstogt på Seinen, Honfleur og Paris
Flodkrydstogtet på Seinen i Nordfrankrig er en smuk og indholdsrig sejlads gennem naturskønne landskaber
og steder af høj historisk og kulturel værdi. På dette fantastiske flodkrydstogt sejler vi både ned ad Seinen
og op ad Seinen, og derved har vi masser af tid til at få det hele med, men også nyde livet om bord. Under
hele rejsen er vi ledsaget af dansk rejseleder, dansk bus og chauffør. Vi sejler med de flotte skibe fra det
franske rederi CroisiEurope. Alle kahytter er udstyret med eget bad, toilet, aircondition.Der er all inclusive
om bord, som betyder drikkevarer til frokost og aftensmad, og desuden fri bar på udvalgte drikkevarer. Et
venligt og imødekommende personale varter os op om bord. Læs mere om skibet her på siden (se under
"Hotel").

Dagsprogram
1. dag: Danmark – Ruhr-distriktet
Efter opsamlinggår rejsen via Padborg mod Ruhr-distriktet, hvor vi overnatter.
2. dag: Ruhr-distriktet – Paris
Efter morgenmaden fortsætter vi vores rejse gennem Holland og Belgien til Paris. Vi ankommer sidst på
eftermiddagen og går om bord på vores flotte flodkrydstogtskib. Vi bydes velkommen med en drink, og vi
præsenteres for skibets personale. Efter middagen underholder skibets personale os, og sidst på aftenen,
sejler vi ud af den smukt oplyste franske hovedstad.
3. dag: Sejlads mod Les Andelys og Rouen. Udflugt til Monets have i Giverny
Det dejlige morgenbord venter os sammen med en prægtig formiddagssejlads ned ad Seinen. Vi kommer
bl.a. forbi slottet Roche Guyon. Ved Les Andelys lægger vi til kaj, og herfra er der mulighed for at køre med
på eftermiddagsudflugt til kunstmaleren Monets have i Giverny. Man kan også vælge at blive ombord på
skibet, der om eftermiddagen sejler mod Rouen, hvor vi lægger til for aftenen.Over midnat begynder vi at
sejle videre mod Honfleur.
4. dag: Invasionskysten
Morgensejladsen går ind mod Honfleur, og ved ankomst drager vi på udflugt til invasionskysten. Vi besøger
bl.a. den amerikanske krigskirkegård ved Omaha Beach og oplevelsesbygningen Arromanches 360. Begge
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steder fortæller på hver sin måde historien om landgangen, der var med til at genskabe friheden i Europa.Vi
er tilbage ved Honfleur og vores skib igen sidst på eftermiddagen. NB! Vælger du at tage med på udflugt
denne dag, er frokosten ikke inkluderet. Har du ikke lyst til at tage med på udflugt, er du velkommen til på
egen hånd at blive om bord på skibet og måske se nærmere på Honfleur. I den gamle havn spejler de høje,
tætte bygninger sig i vandet. Herfra er der kun en kort spadseretur til St. Cathrine-kirken opført i træ kort
efter 100-års-krigen. Du kan også besøge Boudin-museet eller museet for den ”skøre” komponist Satie.
Midt på aftenen sejler vi mod Rouen.
5. dag: Rouen
Vi lægger til kaj i Rouen tidligt om morgenen, og efter en god morgenbuffet skal vi se Rouens flotte bykerne.
Bl.a. ser vi den smukke katedral og torvet, hvor den unge Jeanne d’Arc blev brændt på bålet i 1400-tallet.
Der bliver også en tid på egen hånd til at nyde livet i Rouen, inden vi først på aftenen kaster fortøjningerne
og sejler mod Paris. Denne aften er der gallaaften ombord.
6. dag: Til Paris
I dagslys sejler vi ind mod Paris og kommer bl.a forbi Eiffeltårnet, Grand Palais og katedralen Notre Dame,
der er under genopbygning efter den hærgende brand i april 2019. Når vi har lagt til kaj, er du velkommen til
at køre med på en klassisk sightseeingtur i den fantastiske storby. Vi ser bl.a. de frække gader ved Clichy,
tager en svingom med bussen ved Triumfbuen og nyder en flot køretur på Avenue des Champs Elysees til
Concordepladsen. Efter den dejlige middag om bord cruiser vi en tur på Seinen i Paris. Man bliver aldrig
mæt af det oplyste Paris!
7. dag: Paris – Reims – Ruhrdistriktet
Efter morgenmaden er det tid at tage afsked med skib og personale. Vi kører mod Ruhr-distriktet, dog med
et lille stop i Reims, hvor vi ser den prægtige katedral. Middag og overnatning.
8. dag: Hjemrejse
Efter morgenmaden kører vi tilbage mod Danmark.
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Rejsefakta
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra:

22.07.2023
29.07.2023
8 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.

Priser
Dobbeltkahyt A som enkeltkahyt+enkeltværelse.
Forplejning ifølge program
Enkltkahyt kategori B + enkeltværelse. Forplejning ifølge
program
Dobbeltkahyt B som enkeltkahyt+enkeltværelse.
Forplejning ifølge program
Dobbeltkahyt Suite kategori B.Forplejning ifølge program
Dobbeltkahyt kategori B + dobbeltværelse. Forplejning
ifølge program
Dobbeltkahyt kategori A + dobbeltværelse. Forplejning
ifølge program

21.195 Kr.
12.195 Kr.
17.895 Kr.
12.295 Kr.
10.295 Kr.
11.595 Kr.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i **** bus, hotel- og kahytsophold, 7 x morgenbuffet, 4 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.
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Tilkøb
Frokostsandwich med kylling og bacon: 46 kr.
Frokostsandwich med skinke og ost: 46 kr.
Smurt rundstykke m. kaffe/te på afrejsedagen v. Kolding: 16 kr.
Udflugtsprogram eksklusiv entréer: Inkluderet

Indkvartering
22.07.2023 - 23.07.2023
23.07.2023 - 28.07.2023
28.07.2023 - 29.07.2023

Wyndham Garden Düsseldorf Mettmann
M/S Botticelli
Wyndham Garden Düsseldorf Mettmann

Alle afgange på rejsen "Flodkrydstogt på Seinen, Honfleur og Paris"
Afrejse
22.07.2023

Hjemkomst
29.07.2023

Dage
8 dage

Pris fra
10.295,-
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Afrejse fra
Fyn, Jyl., Sjæ.

