Flodkryds i Bordeaux på Dordogne, Garonne og Gironde
18/4 – 25/4 2017
Bordeaux - Pauillac - Blaye - Libourne - Saint-Emilion - Cadillac - Bordeaux
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. Cyrano de Bergerac er en ny båd i kategorien
”premium”. Mad og vin, som er inkluderet i prisen, er som forventeligt i top på denne dejlige
franskejede båd fra selskabet CroisiEurope, som har specialiseret sig i sejlads på floder
www.croisieurope.travel
De fleste formiddage sejles der til efter frokost, så der bliver god tid til at slappe af og til at
forberede os på besøgene på landjorden. Vi sørger også for ombord at arrangere et par
supplerende smagninger af områdernes vine. På alle byvandringer er vi vores egen lille
gruppe. De valgfri ture med bus foretages med andre passagerer fra båden. Vi flyver med
Air France/KLM Bordeaux retur via Amsterdam eller Paris.
Vinguide Ruth Tilgaard

Tirsdag den 18. april – er der afgang fra Københavns lufthavn kl. 11.50 med KLM KL1128
til Amsterdam med ankomst kl. 13.15. Videre med KL 1317 kl. 14.25 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.
Onsdag 19/4
Bordeaux – Pauillac
Morgenmaden serveres, mens vi sejler på Garonne, som senere bliver til Gironde. Vi sejler
langs med øerne Cazeau og Patoras, før vi ankommer til Pauillac. Byen blev grundlagt af
vinkøbmændene og velhavende skibskaptajner, som på kajen byggede de smukke stenhuse, som stadig står her. Formiddagssmagning af Medocs hovedappellationer:
Margaux, St. Julien, Pauillac og St. Estephe.
Frokost ombord.
Om eftermiddagen kan man hygge sig i Pauillac, eller tage med på en valgfri udflugt til
Médoc (4 timer pris 49€). På turen følges det meste af slotsruten for at se eller gense de
kendte slotte. 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. Vi besøger et af de kendte slotte for at se
og smage. Tilbage til skibet og middag ombord. Der er underholdning om aftenen. Skibet
bliver liggende i Pauillac for natten.
Torsdag 20/4
Pauillac - Girondes udløb – Blaye
Vi letter anker tidligt og sejler til efter frokost. På vej mod Girondes udløb i Atlanterhavet
spiser vi morgenmad. Vi sejler forbi marskområdet og ser de stejle klipper ved Mescherssur-Gironde, hvor der i klipperne er underjordiske huse, ligesom ved Loire. Vi ser også de
typiske fiskerhytter.
Frokosten serveres undervejs, før vi ca. kl. 14 ankommer til Citadellet i 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 Briancon, Besancon, Lille og en lang række
grænsebyer. Vi besøger den fantastiske fæstning, som er UNESCO verdensarv og nyder
den storslåede udsigt over Girondes udløb i Atlanterhavet
Tilbage på skibet er der middag med dans. Vi bliver liggende i Blaye for natten.
Fredag 21/4
Blaye - Libourne - Saint-Emilion
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.
Formiddagssmagning af St. Emilion
og Pomerol. Om eftermiddagen kan
man hygge sig i Libourne eller tage
med på en valgfri udflugt til SaintEmilion (4 timer pris 45€). Vi kører
gennem lilleput distriktet Pomerol frem
til hyggelige Saint-Emilion by, hvor vi
går frem til kirkepladsen og står oven
på selve kirkeskibet, der er hugget ind i
klippen. Derefter går vi ad de smalle
gader med toppede brosten ned for at
besøge kirken. Herfra til vinbesøg og
smagning på et af slottene.
Vi bliver liggende i Libourne for natten. Middag og underholdning ombord.

Lørdag 22/4
Libourne - Cadillac - evt. Sauternes
Morgenmad og afgang mod Cadillac. Efter vi er sejlet forbi øen Cazeau, som vi kender fra
udturen, følger vi nu Garonne og kommer til at sejle langs med Bordeaux.
Frokost ombord, før vi ankommer til Cadillac, som vi besøger til fods. Her lod hertugen af
Epernon bygge et fantastisk slot, som er fredet. Men byen byder på meget mere med sin
smukke centrale plads med arkader, sine gamle huse og sin kirke fra det 15. årh. Cadillac
producerer en ædelsød vin af Sauternetypen. Vi smager Cadillac op mod Sauternes for at
konstatere forskellen.
Vi spiser middag ombord og bliver liggende i Cadillac for natten.
Søndag 24/4
Cadillac - Bordeaux
Morgenmaden serveres mens vi sejler mod Bordeaux
Formiddagssmagning af hvid og rød Graves.
Vi når også at spise frokost ombord, før vi når frem til Bordeaux først på eftermiddagen.
Valgfri afgang med bus til byrundtur i Bordeaux (2 timer pris 39€). Bordeaux er Unesco
verdensarv og har især under borgmester Juppé gennemgået en gennemgribende forskønnelse. På turen kommer vi forbi de vigtigste monumenter og bygninger, vi kører langs kajerne
med den flotte, ny promenade ned mod floden og
kommer forbi den flotte Børsplads, den neo-klassicistiske Place des Quinconces og Grand Thèâtre. Vi
besøger den gamle bydel til fods. Bordeaux er stor, så
hvis man vil se det hele, er det en god ide at tage med
på denne oversigtstur.
Kan vi nå det før middagen, tager vi et glas i vinbaren
på Maison du Vin - en fantastisk bar med kvalitetsvin
til "foræringspriser".
Gallamiddag med dans ombord. Vi bliver liggende i
Bordeaux for natten.
Mandag 25/4
Bordeaux - København
Efter morgenmaden deponerer vi kufferterne, så vi kan se mere af Bordeaux. Den
charmerende, gamle bydel med Parlamentspladsen og Børspladsen fortjener længere tid. Vi
kan vende tilbage til Maison du vin for at smage flere vine, før vi spiser frokost på en skøn
restaurant, som ligger på den anden side af floden helt ned til vandet med udsigt over Pont
de Pierre og Bordeaux by. Her bliver vi hentet for at køre til lufthavnen, hvorfra KLM KL 1318
afgår kl. 16.50 via Paris med ankomst til København med KL1139 kl. 22.25.
Pris DKK 14.850, der inkluderer fly, transfers til og fra skibet, delt kahyt med bad og toilet,
fuldpension med drikkevarer til måltiderne og i baren, alle programmets ture (undtagen de
valgfri udflugter til Médoc, Saint-Emilion, Bordeaux byrundtur i bus og Cognac), smagninger, skatter også havneskatter, danske guide.
Dobbeltkahyt brugt at 1 person mod tillæg DKK 2.000.
Tillæg kahyt på mellemdæk (midterste af tre dæk) DKK 860 pr. person.
Tillæg kahyt på pont supérieur (øverste af tre dæk) DKK 1.000 pr. person.
(det er lige så charmerende at bo på det nederste dæk tæt på vandet, som på det øverste,
tæt på restauranten og baren, men vinduerne er større på mellem og øverste dæk)
Indskrevet bagage mod tillæg DKK 200 pr. vej, 400 i alt.

Ret til ændringer forbeholdes.
8/2016
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TILMELDINGSKUPON til Flodkryds i Bordeaux 18/4 - 25/4 2017
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 2.000 DKK: __________
Ønsker at bo på Pont Intermédiaire (mellemste dæk) 860 DKK pr. pers.: _______
Ønsker at bo på Pont Supérieur (øverste dæk) 1.000 DKK pr. pers.: ___________
Ønsker afbestillingsforsikring 6% af rejsens pris: _________________________
(skal tegnes samtidig med indbetaling af depositum)
Ønsker indskrevet kuffert 23 kg. 400 DKK: ________Antal kufferter: ___________
Ønsker at deltage i turen til Médoc 49€: ________ til Saint-Emilion 45€: _______
Ønsker at deltage i Bordeaux sightseeing 39€: ________
Man kan tilmelde sig og betale på skibet, men så er prisen 66€, 60€ og 52€.
NB Flyprisen, som er inkl. i rejsens pris, er en internetpris, dvs. den kan være højere på
tilmeldingstidspunktet.
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.

