Flodkryds i Bordeaux på Dordogne, Garonne og Gironde
efterfulgt at 3 nætter i Bordeaux
med mulighed for at forlænge med weekend i Arcachon
23/9 - 30/9 2022
Oplev Bordeaux, verdens største AOC vinområde, som har været forbillede for alverdens
vinområder. Vi sejler i roligt tempo på Dordogne, Garonne og Gironde med MS Cyrano de
Bergerac med plads til 174 passagerer. Mad og vin, som er inkluderet i prisen, er som
forventeligt af god kvalitet, især maden er i top på denne dejlige franskejede båd fra selskabet
CroisiEurope www.croisieurope.travel, som har specialiseret sig i sejlads på floder.
Tidspunktet, mens høsten er eller er ved at være i hus, er ideelt - det er spændende at få en
realistisk fornemmelse af, hvad årgangen kommer til at byde på.
4 nætter tilbringes ombord, efterfulgt at 3 nætter på landjorden på helt centralt beliggende
hotel i den gamle bydel.
Dagene på skibet byder på rolige dage med sejlads og hyggelige besøg i land, hvor vi er
vores egen gruppe. Dagene, hvor vi bor i Bordeaux, bliver indholdsrige med spændende
vinbesøg. Vi flyver med Air France/KLM Bordeaux retur.
Vinguide Torben Møller Sørensen

Fredag den 23. september – er der afgang fra Københavns lufthavn kl. 11.50 med KLM
KL1128 til Amsterdam med ankomst kl. 13.15. Videre med KL 1317 kl. 14.5 med ankomst til
Bordeaux kl. 16.05. Transfer til MS Cyrano de Bergerac, hvor vi bliver fulgt til vores kahytter
af det hjælpsomme personale.

Før middagen serveres, er der velkomstcocktail, hvor skibets personale præsenteres.
Til middagen serveres øl, vand og vine af fornuftig kvalitet. Derefter kan man gå i baren og
bestille drinks m.m., som er inkl. i prisen.
Lørdag 24/9
Bordeaux – Cussac-Fort-Médoc
Morgenmaden serveres, mens vi sejler på Garonne, som senere bliver til Gironde. Vi sejler
langs med øerne Cazeau og Patoras, før vi ankommer til Cussac-Fort-Médoc
Frokost ombord.
Om eftermiddagen besøger vi Médocs ældste slot
Château de Lamarque, som er næsten 1000 år
gammelt. Det blev opført mellem 1050 og 1090 som
et befæstet slot til at modstå vikingerne. Den
nuværende ejer er 25. generation! Slottet er smukt,
historien er spændende, ejerne er sympatiske, og
vinen er god, alt hvad man kan ønske sig af et godt
besøg.
Tilbage til skibet og middag ombord efterfulgt af
folklore-underholdning om aftenen. Skibet bliver
liggende i Cussac-Fort-Médoc for natten.
Søndag 25/9
Cussac-Fort-Médoc – Blaye - Girondes udløb – Blaye
Vi letter anker tidligt for at sejle over på den anden side af Gironde til Blaye, som ligger højt
og flot. Herfra havde man godt udsyn, så man kunne spotte eventuelle fjendtlige skibe.
Byen er befæstet by af Vauban, den store, franske militær arkitekt, som har bygget en lang
række kendte fæstningsværker bl.a. i Biancon, Lille og en lang række grænsebyer. Vi
besøger til fods den fantastiske fæstning, som er UNESCO verdensarv og nyder den
storslåede udsigt over Girondes udløb i Atlanterhavet. Vi besøger også en hyggelig vinbar,
hvor vi smager Côtes de Blaye vin.
Tilbage til skibet for at spise frokost på vej mod Girondes udløb i Atlanterhavet. Vi sejler
forbi marskområdet og ser de stejle klipper ved Meschers-sur-Gironde, hvor der i klipperne
er underjordiske huse, ligesom ved Loire. Vi ser også de typiske fiskerhytter.
Skibet sejler tilbage til Blaye, hvor det ligger for anker natten over. Der er middag med
dans.
Mandag 26/9
Blaye - Libourne
Vi sejler tidligt mod Libourne. Morgenmaden serveres undervejs.
Når Gironde deler sig i Garonne og Dordogne, vælger vi Dordogne, som vi følger frem til
Libourne, hvortil vi når efter frokost.
Om eftermiddagen hygger vi os i Libourne, der med sin beliggenhed mellem flodens udløb
i Atlanterhavet og baglandet altid har spillet en vigtig rolle som handelsby. Vi ser den
gotiske kirke, som blev restaureret i det 19. århundrede og som har et fint stenspir samt det
gamle klokketårn med skoldehuller, som er et levn fra bymuren fra det 14. århundrede.
Alternativt kan vi besøge ”Grotte Pairnon Pair” (30 km fra Libourne). Fundene
i grotten er ca. 30.000 år gammel og
således DOBBELT så gammel som
Lascaux hulen, der ”kun” er 15.000 år,
måske ydmyg i sin størrelse, men
bestemt ikke mindre spændende. Der er
rigtig mange dyr både mammutter,
hjorte, stenbukke med store horn og en
masse heste som er ridset ind i vægge og lofter. Evt. opdeles gruppen i to hold.
Rundvisningen tager en time. De, som ikke er på rundvisning, ser en film om grotterne.
Vi bliver liggende i Libourne for natten. Der er Gallamiddag ombord.

Tirsdag 27/9
Bordeaux
Vi sejler retur til Bordeaux, hvortil vi ankommer kl. 11.
Det hjælpsomme personale hjælper os med at sætte
kufferterne i bussen, som kører til vort hotel Sainte
Catherine *** www.choicehotels.fr, eller så tæt på
hotellet, som der er muligt, Her stiller vi bagagen, før vi
spadserer til frokost på et hyggeligt brasserie med rødt
plys, pudset messing og viftepalmer.
Efter frokost checker vi ind for 3 nætter på Hotel Sainte
Catherine, beliggende i en stille sidegade til gågaden, få
skridt fra den smukke Parlamentsplads med de mange
restauranter med både inden- og udendørs servering.
Eftermiddagen er fri. Hvis der er interesse for det, kan vi tage tram’en til det ny vinmuseum
Cité du Vin, som er spændende at besøge.
Vi anbefaler at nyde et glas i vinbaren på Maison du Vin - en fantastisk bar med kvalitetsvin
til "foræringspriser".
Onsdag 28/9
Médoc
Vi har bedt dygtig og charmerende Mathilde Pfeiffer om at arrangere en dagstur til Médoc
med besøg på hendes families Médoc ejendomme: Château Beau-Site, Cru Bourgeois,
Saint-Estèphe Château Lynch-Moussas, Grand Cru Classé 1855, Pauillac og Château
Batailley, Grand Cru Classé 1855, Pauillac hvor vi spiser frokost. Vi vil således få lejlighed
til at se tre af Medoc’s kendte vingårde og smage nogle af Bordeaux’s bedste vine. Hun vil
på dansk dele sin store viden med os og fortælle om produktion af kvalitetsvin og
kommenterer vinene.
På turen følges slotsruten. Vi kommer gennem Saint-Julien, hvor vi passerer det historiske
Château Beychevelle, som har områdets flotteste have ud over den gode vin. Kort efter
passerer vi det historiske Château Branaire-Ducru. På grænsen mellem Saint-Julien og
Pauillac finder vi de to Pichon’er – Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande og på
den anden side af vejen Bordeaux’s mest omdiskuterede slot Château Pichon Baron
Longueville, som ejes af det mægtige forsikringsselskab AXA. Vi fortsætter hele vejen nordpå
forbi Château Latour, Mouton-Rothchild og Lafite Rothschild.
Torsdag 29/9 S
Saint Emilion
Vi kører gennem lilleput-distriktet Pomerol frem til
hyggelige Saint-Emilion, hvor vi besøger et par af
de mest interessante vinslotte. Hvis høsten er
færdig på Château Trottevieille, besøger vi den
charmerende, lille vingård, som ejes af Mathilde
Pfeiffers familie. Vi spiser frokost på en anden af
vingårdene, vi har endnu ikke bestemt hvilken. Vi
når også en tur lidt uden for kerneområdet for at
nyde det smukke landskab og få et indtryk af
udstrækningen.
Om eftermiddagen besøger vi Saint-Emilion by. Her går vi frem til kirkepladsen og står oven
på selve kirkeskibet, der er hugget ind i klippen. Derefter får vi lidt tid på egen hånd til at
udforske de smalle gader med toppede brosten og den dejlige plads foran kirken.
Fredag 30/9
Arcachon - København
Vi sætter bagagen i bussen og kører ud til Atlanterhavs-kysten for at spise frokost på den
skønne restaurant La Corniche, hvor man sidder på terrassen direkte ud til vandet. Her
spiser vi ”alt godt fra havet” eller andet, hvis man ikke er til østers og skaldyr.

Efter frokost kører vi til Bordeaux lufthavn, hvorfra KLM
afgår kl. 17.10 via Amsterdam med ankomst København
kl. 22.30.
Det er muligt at forlænge med to nætter i Arcachon, f.eks.
på Grand Hotel Richelieu www.grand-hotel-richelieu.com
beliggende midt i byen ved den store mole.
Vi hjælper gerne med at bestille hotel.

NB! Programmet på floden er, som det var i 2021.
Der kommer højst sandsynligvis mindre ændringer i 2022.

Pris ca. DKK 19.000, der inkluderer fly, transfers til og fra skibet, delt kahyt med bad og toilet
på pont principal (nederste dæk), fuldpension med drikkevarer til måltiderne og i baren på
skibet, 3 nætter på 3* hotel i Bordeaux (uden morgenmad, som kan tilkøbes for 15€ eller
indtages på cafe nær hotellet) alle programmets ture, smagninger, skatter også
havneskatter, dansk guide.
Dobbeltkahyt + dobbeltværelse på hotel brugt at 1 person mod tillæg DKK 3.360.
Tillæg kahyt på pont intermédiaire (mellemste af tre dæk) DKK 700 pr. person.
Tillæg kahyt på pont supérieur (øverste af tre dæk) DKK 800 pr. person.
Tillæg kahyt på mellemste dæk + dobbeltværelse på hotel brugt at 1 person mod tillæg
DKK 4.060.
Tillæg kahyt på øverste dæk + dobbeltværelse på hotel brugt at 1 person mod tillæg
DKK 4.160.
(det er lige så charmerende at bo på det nederste dæk tæt på vandet, som på dækkene over)

Ret til ændringer forbeholdes.
11/2021

TILMELDINGSKUPON til Bordeaux 23 - 30/9 2022
Undertegnede tilmelder til Flodkryds til Bordeaux med _____ pers.
Fulde og korrekte navne. Navne skal være i overensstemmelse med passet:
Passager 1: __________________________________________________________
Passager 2: ___________________________________________________________
Fødselsdato, pasnummer, udløbsdato og nationalitet som anført i pas:
(Bruges til indcheckningslister til hotellerne, så man slipper for at aflevere passet)
Passager 1 pasinfo: ____________________________________________________
Passager 2 pasinfo: _____________________________________________________
Adresse:

____________________________________________________________

Postnummer: _______________ By: _______________________________________
Tlf. dag: __________________Mobilnummer: _______________ e-mail: ____________
Ønsker twin dobbeltværelse med to enkeltstående senge: __________________
Ønsker grand lit dobbeltværelse med én bred seng: _______________________
Ønsker dobbeltværelse brugt som enkeltværelse - DSU: ___________________
(garanteret dobbeltværelse – vi oplyser gerne pris om ønsket)
Ønsker at bo på pont intermédiaire: _____________________________________
Ønsker at bo på pont supérieur: ________________________________________
Ønsker at forlænge med 2 nætter i Arcachon: _____________________________
Ønsker afbestillingsforsikring 6% af rejsens pris: _________________________
(skal tegnes samtidig med indbetaling af depositum)
Depositum for rejser i Europa DKK 3.500 pr. person, som opkræves efter tilmelding.
Restbeløbet opkræves til betaling 10 -12 uger før afrejse.
Kuponen sendes til De Danske Vinrejser, Magstræde 7, 1204 København K.

