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i området en enkel karaffelvin. I dag er det litt an-
nerledes, nå er en ekte Beaujolais en vin av høyeste 
klasse, en såkalt Cru-vin. Om ettermiddagen vil skipet 
seile videre mot Lyon. 

Dag 3: Lyon 
Lyon er Frankrikes tredje største by og region-
hovedstad. Mange forbinder byen med en av 
Europas gastronomiske ”guder”, nemlig Paul Bocuse, 
som har flere prestisjetunge restauranter her. Den 
imponerer med flott arkitektur og store plasser med 
tallrike fontener. Gamlebyen ble tatt opp på UNESCOs 
verdensarvliste i 1998. De som ønsker det, kan bli med 
reiseleder på en spasertur, og det vil også være tid til å 
kikke litt rundt på egenhånd.  Ettermiddagen tilbringes 
om bord mens vi seiler mot Tain-l’Hermitage. 

Dag 4: Tain L’Hermitage
Området rundt Viviers er mest kjent som utgangspunkt 
for turer inn i det naturskjønne Ardècheområdet, en 
nasjonalpark som er kjent for spektakulære drypp-
steinsgrotter, kalkklipper og dype juv. Utflukten følger 
elvedalen der den slynger seg mellom høye klippe-
vegger, noen av dem er opptil 300 meter over elve-
bunnen. Vi beundrer den berømte klippebuen Pont 
d’Arc som har blitt selve ikonet for hele 
Ardècheregionen. Vi går om bord igjen i La Voulte, og 

Finnes det en mer behagelig måte å reise på? Du sitter på dekk på en elegant 
elvebåt som rolig glir på elven, gjennom vakkert landskap, forbi grønne elvebredder 
med landsbyer omgitt av frukthager og vingårder, eller middelalderbyer, borger og 
klostre. Du kan trekke deg tilbake til din lugar og slipper å pakke kofferten hver kveld. 
Vi vil i løpet av turen tilby flere utflukter med variert program. To av Frankrikes mest 
innbydende regioner kan oppleves på denne turen. Burgund er mest kjent som et av 
Frankrikes beste vindistrikter, men kan også vise til en lang historie og stolt kultur. 
Provence fremkaller bilder av olivenlunder og lavendelåkrer i et landskap som har 
inspirert flere kjente franske malere. Vi håper du har lyst til å bli med!

Dag 1: Stavanger – Lyon – Carlon – Sur – Saône
Vi flyr fra Sola via Amsterdam til Lyon. Her vil bussen 
stå klar til å frakte oss den korte etappen til Chalon-
Sur-Saône som ligger i vakre Burgund, et gammelt 
grevskap, rikt på historie og kulturskatter – og 
selvfølgelig egne mattradisjoner og viner! Området 
er preget av store skoger, vakre landsbyer omgitt 
av vingårder og frukthager, berømte kirker og store 
klostre. Vi kan bare glede oss til de neste dagene! Vår 
base skal være MS Van Gogh og de romslige utvendige 
lugarene er utrustet med dusj, aircondition, TV, telefon, 
hårtørker og safe. Hele skipet ble renovert i 2018. Mid-
dager og lunsjer om bord er noe du kan glede deg til, 
og husets vin og øl er inkludert, samt drinker fra baren. 
De fleste nettene vil skipet ligge ved kai, men noen 
ganger forflytter vi oss mens vi sover.

Dag 2: Mâcon – Lyon
Formiddagen tilbringes i Mâcon, hovedstaden i 
provinsen og innfallsporten til vinregionen Beaujolais. 
Det er en vakker og livlig by, med bindingsverkshus og 
en gamleby som daterer seg tilbake til 1400-tallet. 
Dagens utflukt går til en av vingårdene i området, og 
her blir det både forklaring om de forskjellige vinene 
som produseres i området, omvisning og selvfølgelig 
smaksprøver. Beaujolais har en ung historie, for bare 
30 år siden var mesteparten av vinen som ble drukket 

Bli med på et fantastisk elvecruise i Syd-Frankrike

God vin fra Beaujolais hører medSjarmerende detaljer Gastronomi i verdensklasse



seiler videre mot Tain L’Hermitage, kjent for sine gode 
Côtes du Rhône-viner og sjokolade. Skipet vil ligge til 
kai over natten, så de som ønsker det kan ta en rusletur 
i land etter middag.

Dag 5: : Avignon  
Når vi våkner denne morgenen har skipet lagt til i 
Avignon, mektige pavers festningsby. Etter at 
Romerriket falt på 1300-tallet, flyttet paven hit og fikk 
bygget det imponerende Pavepalasset som dominerer 
bybildet i dag.  Selve Avignon er som et postkort, med 
fargerike butikkfasader, smale brosteinsbelagte gater, 
vakre kirker og broer. Vi seiler så videre mot Arles, en 
av de mest fascinerende byene i Provence. Det store 
amfiteatret med plass til 26000 tilskuere samt det 
antikke teatret ved siden av, er tydelige vitner om 
byens betydning som provinshovedstad i det gamle 
Romerriket. I dag brukes arenaen til tyrefekting og 
store musikkarrangementer. Byen er også kjent for sine 
kunstnere, ikke minst Van Gogh. Hvorfor ikke ta en 
kaffe eller en drink i restauranten som Van Gogh gjorde 
verdenskjent med sitt maleri ”Café La Nuit”?

Dag 6: Arles 
Turens siste utflukt som går til ett av de mest spesielle 
området i Provence. Camargue i Rhônens munnings-
delta er ett av Europas mest særegne landskap. 
Våtmarksområdet, i dag nasjonalpark med strengt reg-
ulert adgang, er tilholdssted for trekkfugler og flamin-
goflokker, men også de berømte ville hestene. På en 

Bli med på et fantastisk elvecruise i Syd-Frankrike

”manade”, en av de typiske gårdene, kan vi se både hester 
og noen av de sorte tyrene som blir avlet her i Camargue. 
Vi seiler videre om ettermiddagen mot turens ende-
stasjon, Martiques. Om kvelden samles vi til en hyggelig 
avskjedsmiddag. 

Dag 7: Hjemreise 
Turen er ubønnhørlig slutt. Vi må si farvel til våre nye 
venner som har gjort livet behagelig om bord for oss. Vi 
sjekker ut fra skipet som ligger til kai i Martiques, bussen 
bringer oss til flyplassen i Marseille, og vi starter på 
returen. Minnene om landskap og steder, matretter og 
viner fra denne vakre regionen vil vare lenge.



Arrangør:

Turpris kr ,- per person.

Turprisen inkluderer:
Flyreise Stavanger Lyon/Marseille – Sola t/r
Buss transport fra flyplass til skipet t/r
6 netter i dobbel lugar på hoveddekk
Alle måltider (frokost, lunsj og middag om bord)
Vin, vann, øl, brus og kaffe til måltider om bord
Drinker i baren (unntatt vin fra vinlisten, enkelte drinker i 
baren og champagne)
Utflukter iflg. program
Reiseleder fra Norsk Tur

Tillegg:
Enkel lugar: på forespørsel
Lugar øvre dekk kr 1 750,- per person 
Tips til mannskapet (anbefalt €50 per person)

For påmelding og mer informasjon:
Ring Norsk Tur på telefon 38 12 79 01
Telefonen er betjent man-fre 08.30-15.30

Vi tar forbehold om endringer i program.

Vi har et begrenset antall plasser og derfor anbefaler  
vi påmelding så snart som mulig.

MS Van Gogh
MS Van Gogh er et flott 5-stjerners elveskip bygget i
1999 og totalrenovert i 2018. De 54 lugarene er fordelt
på to dekk.  Skipet har soldekk med solstoler, salong 
med dansegolv og en stor restaurant der alle gjestene 
kan spise samtidig i en bordsetning.
Frokost er buffet, mens lunsj og middag serveres som
3-retters måltider. All drikke i baren og i restauranten 
er inkludert (unntatt vin fra vinlisten, enkelte drinker i 
baren og champagne). 
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MS Van Gogh
https://www.croisieurope.travel/en/boat/ms-van-gogh#boat

Prisinformasjon
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