
 
Flodkryds på Rhône ”Porten til Provence” 

8/10 – 14/10 2016 
Martigues - Arles - Avignon - Tain l’Hermitage - Vienne - Tournus - Chalon sur Saone 
 

Provence og det sydlige Rhône har det hele: en pragtfuld, vild natur, stemningsfulde byer – 
såvel store som små, skønne vine og et godt køkken, som i tilgift er sundt.  
Vi sejler i roligt tempo med MS Van Gogh med plads til 158 passagerer. Mad og vin, som 
er inkluderet i prisen, er som forventeligt i top på denne dejlige franskejede båd fra selska- 
bet CroisiEurope www.croisieurope.travel, som har specialiseret sig i sejlads på floder. 

Der bliver god tid til at smage på områdets vine og til at tale om og forberede os på 
besøgene på landjorden. 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 ud til Marseille og retur fra Paris eller Lyon. 
Naturen i oktober er fantastisk, når bladende begynder at tage farve i kontrast til de barske 
klipper og den stedsegrønne garrique (maquis).  
 

Vinguide Ruth Tilgaard 
 

 

Lørdag den 8. oktober – Er der afgang fra Københavns lufthavn kl. 09.55 med Air France 
AF 1751 til Paris med ankomst kl. 11.55. Videre med AF 7664 kl. 12.50 med ankomst til 
Marseilles kl. 14.15. Transfer til Martigues, hvor vi ser lidt nærmere på den hyggelige, lille 
sydfranske by og smager Cassis vinen, som produceres lidt vest for Marseilles.  
Kl. 18 går vi ombord på MS Van Gogh og bliver fulgt til vores kahytter af det hjælpsomme 
personale.  
Før middagen serveres, er der velkomstcocktail, hvor skibets personale præsenteres.   
Vi bliver liggende i Martigues for natten, så efter middag kan man gå en lille bytur i land. 
Til middagen serveres øl, vand og vine, som er af god kvalitet. 
  
 
 

 

http://www.croisieurope.travel/


 

Søndag 9/10 –  Tidligt om morgenen sejler vi  mod Port Saint Louis ad Fos-kanalen, som  
løber langs med Middelhavet. Om formiddagen tilbydes frivillig (36 €) tur i Camarguen, det 
store naturområde i Rhône-deltaet med indsøer beboet af store flokke af vand- og vade-
fugle bl.a. dekorative lyserøde flamingoer, sorte tyre og de små, hvide Camargue heste. 
Der bliver også tid til at se den smukke meget specielle lille by Saintes-Maries-de-la-Mer, 
som er valfartsby for såvel katolikker som sigøjnere. Vi når også at smage vinen, som 
dyrkes i det sandede Rhône-delta. 

Vi vender tilbage til skibet i Arles for at spise frokost ombord. 

Om eftermiddagen går vi tur i den hyggelige by Arles med den flotte arena.  På vores tur 
ser vi flere af de motiver, som Van Gogh har malet. Ca.  kl. 17 sejler videre mod Avignon, 
hvortil vi ankommer ca. kl. 20.30. Det er et flot syn at ankomme til det illuminerede Avignon, 
der stadig er omgivet af en 5 km lang bymur med 7 porte og 39 tårne. Middag ombord.  
 

Mandag 10/10 – Om formiddagen gå vi tur i den gamle bydel i Avignon. Vi nøjes med at 
se det storslåede, gotiske Pavepalads udefra, for vi skal også have tide til at smage på 
pavernes vin Châteuneuf-du-Pape.  
Tilbage til båden for at spise frokost. På vores videre sejlads, passerer vi forbi Château- 
neuf-du-Pape og byen Roquemaure. Vi skal også passere slusen ved Bollène med en 
vandforskel på 20 m og dermed turens sluse dybeste sluse.  
Ca. kl. 19.30 ankomst til Viviers, hvor skibet ligger natten over. Efter middagen kan man 
spadsere en tur i den smukke middelalderby, som siden det 5. årh. har været 
bispesæde. 
 

Tirsdag 11/10 – Frivillig formiddagstur (48 €) til det naturskønne Ardèche, hvor floden har 
skåret sig gennem de stejle klipper ned mod floden og dannet den berømte naturskabte 34 
m. høje bro over Ardèche floden, Vallon Pont d’Arc. Herfra følger vi den spektakulære og 
slyngede vej langs slugterne ”route des Georges”. Vi besøger Chauvetgrotten, som blev 
opdaget i 1994, og som har de ældste kendte hulemalerier dateret til ca. 36.000 f.Kr. Dvs. 
at malerierne er dobbelt så gamle som de, der er fundet i Lascaux. For ikke at beskadige 
malerierne er grotten er blevet opbygget i nær- 
heden af findestedet efter nyeste avancerede 
teknik. 600 personer har arbejdet i ½ år. Pris 50 
millioner euro. Den originale grotte er 8.500 m2, 
den ny grotte er 3.500, så afstanden mellem 
dyremalerierne er mindre, men de sidder på 
nøjagtig samme måde. Den originale et op til 30 
m høj, det er den kunstige ikke, men der er ikke 
spor trangt, så er er ingen fare for at føle sig 
klaustrofobisk. Den blev indviet i april 2015, og 
den er aldeles fantastisk! 
Tilbage til skibet i La Voulte for at spise frokost.  
Vi sejler nordpå til Tain l’Hermitage, hvor vi smager vine fra  den gode vinproducent 
Chapoutier, som illustrerer, hvad den nordlige del af området byder på. Her er vinene 
Syrah baserede med Hermitage og Côte Rôtie i spidsen og den vidunderlige hvide 
Condrieu, som er lavet på Viognier. Viognier er blevet umådeligt populær og er derfor 
plantet mange steder, men det er kun her på de stejle terrasser ned mod floden, at den 
yder sit ypperste. De nordlige Rhônevine hører blandt Frankrigs absolutte elite. Vi har også 
en smagning af cru chokolade fra Valrhona, som er hjemhørende i Tain. Selve 
produktionen er flyttet lidt uden for byen. Det er ikke sikkert, at vi når frem i tide til at smage 
vinene hos Chapoutier, men det gør ikke noget, for så smager vi dem ombord på båden. 
Vi spiser middag og bliver liggende i Tain for det meste af natten. På den anden side af 
floden ligger Tournon med sin imponerende borg, hvor vi kan gå en tur før eller efter 
middag, som tiden tillader.  



 

Onsdag 12/10 – Skibet sejler i løbet af natten 
videre mod Vienne, hvortil vi ankommer ca. kl. 
8.30. Vi går en lille morgentur i byen, som på 
romertiden var provinshovedstad og indtil det 
15. årh. religiøs hovedstad. Kl. 11 sejler videre 
mod Lyon, Frankrigs tredjestørste by, som 
ligger, hvor Rhône og Saône løber sammen. 
Ankomst til Lyon ca. kl. 14.30.  
Efter frokost, går vi tur i den charmerende 
gamle bydel, og ser nogle af de fornemme 
palæer, som blev bygget for de store formuer, 
byen tjente på handel med silke.  
Om aftenen sejler vi, mens vi nyder vores middag, forbi det oplyste Lyon fra Rhône-floden 
frem til Saône-floden, hvor vi lægger til i Trevoux for natten. 
 
Torsdag 13/10 – Tidligt om morgenen sejler skibet videre mod Tournus med et af de 
smukkeste romanske bygningsværker, Abbaye Saint-Philibert.  Vi får tid til en lille tur i 
byen, før vi sejler videre forbi vinmarkerne i Beaujolais og i Maconais. Vi spiser frokost og 
nyder udsigten, før vi sidst på eftermiddagen lægger til i Chalon sur Saône. Om aftenen er 
der gallamiddag ombord. 
 

Fredag 14/10 – Efter morgenmaden sætter matroserne kufferterne i bussen, og vi følger 
verdens smukkeste vinvej via Maconnais og Beaujolais med smage og lunch stop på 
en danskejet eventyrlig dejlig vingård i Beaujolais, hvor vi får serveret høstarbejderfrokost. 
Efter frokost til Lyon, hvorfra vi enten tager hurtigtoget til lufthavnen i Paris eller flyver retur 
fra Lyon med KLM KL1416 kl. 18.15 til Amsterdam med ankomst kl. 19.55. Videre med 
KL1139 kl. 21 med ankomst til København kl. 22.50. 
 
Pris DKK 15.450, der inkluderer fly (netpris 11-2015), transfers til og fra skibet, delt kahyt 
med bad og toilet, fuldpension med drikkevarer til måltiderne og i baren, alle programmets 
ture (undtagen de to valgfri til Camarquen og Ardeche), smagninger, skatter også havne- 
skatter, danske guider. Indskrevet bagage er ikke inkl. Skal tilkøbes. 
Tillæg kahyt på pont supérieur (øverste af to dæk) kr. 975 pr. person. 
Dobbeltkahyt brugt at en person mod tillæg kr. 2.100.  
Dobbeltkahyt brugt at en person på pont supérieur mod tillæg kr. 2.975.  
(det er lige så charmerende at bo på det nederste dæk tæt på vandet, som på det øverste, 
tæt på restauranten og baren) 

 
Tilmelding senest 1/3. 

Ret til ændringer forbeholdes.       Rejse 365    
1/2016  

 
  

 
 
 
 
 
 

 



TILMELDINGSKUPON  til Flodkryds på Rhône 8/10 – 14/10 2016  
 

Undertegnede tilmelder sig Flodkryds på Rhône  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 dobbeltkahyt med to enkeltstående senge:   ____________________ 
 
Ønsker grand lit dobbeltkahyt med én bred seng:   _________________________ 
 
Ønsker kahyt på pont supérieur mod tillæg kr. 975 pr. pers.: _________________ 
 
Ønsker dobbeltkahyt brugt som enkeltværelse – DSU kr. 2.100:   _____________ 
 
Ønsker dobbeltkahyt på pont sup. brugt som enkeltværelse – DSU kr. 2.975: ___ 
 
Ønsker afbestillingsforsikring 6% af rejsens pris:   _________________________ 
(skal tegnes samtidig med indbetaling af depositum)  
 
Ønsker indskrevet kuffert kr. 180 pr. kuffert pr. vej: _____ antal ______ 
 
Ønsker at deltage i turen til Camarguen 36€: ________  til Ardeche 48€: _______ 
Man kan tilmelde sig og betale på skibet, men så er prisen 43€ og 58€. 
 
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.            
  

 


