SEINEN FLODKRYDSTOGT · 7 dage

Spændende historie, seværdigheder og fransk charme
Dette spændende flodkrydstogt er det perfekte valg, hvis du er til fransk landsbystemning,
spændende historie og god mad undervejs. Vi
begynder rejsen med at opleve de spændende seværdigheder i byerne by, Paris, inden
vi stiger ombord på flodskibet. Herfra fører
Seinen os hele vejen op gennem Normandiets
charmerende, frugtbare landskaber, hvor vi
undervejs skal besøge Monet’s have, historiske Rouen, blomsterkysten, inden vi slutter
rejsen i maleriske Honfleur.
REJSEBESKRIVELSE
1. DAG
Morgenkomplet i Hedensted og frokost i Neumünster. Vi kommer forbi Hamburg, Rhinen
passeres nord for Köln, og der er overnatning i
Grevenbroich.
2. DAG
Paris
Vi kører via Liège i Belgien til Frankrig med ankomst til Paris midt på eftermiddagen. På en
byrundtur præsenteres mange af de kendte
seværdigheder på begge sider af Seinen. Vi
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ser bl.a. Madeleine-kirken, Concordepladsen,
Louvre, Napoleons Triumfbue og ChampsElysées. Fra Trocaderopladsen oplever vi den
fantastiske udsigt over Seinen og Eiffeltårnet.
Vi kommer også forbi den berømte Nôtre
Dame-katedral, der ligger på en lille ø i
Seinen. Til aften er vi ved skibet, og her vil
matroserne hjælpe med at indlogere os i
kabinerne. Kaptajnen er vært ved en velkomstdrink i loungen og præsenterer samtidig sin
besætning. Sejladsen starter med en panoramasejltur på Seinen i det smukt aftenbelyste
Paris, hvor vi skal opleve Eiffeltårnet, Grand
Palais, Orangeriet, Louvre og Nôtre Damekatedralen - en uforglemmelig sejltur, hvor
Paris præsenterer sig på smukkeste vis.
3. DAG
Paris - Monet’s have - Vernon
Tidligt om morgenen sejles der forbi Paris’ berømte La Defense-kvarter, ofte kaldet Europas
Manhattan, en arkitektonisk oplevelse med
kæmpemæssige skyskrabere i stål, glas og
beton. Vi spiser lunch ombord inden ankomst
til Conflans Sainte-Hororine. Herfra er der udflugt til Claude Monet’s berømte hus og have,

som ligger i Giverny. Vi besøger den verdenskendte have med søen og åkanderne, som
har givet Monet inspiration til hele hans serie
af åkande-malerier. Vi ser ligeledes Monet’s
elskede hus. Der vil være mulighed for at købe
Monet-kopier og litografier i ateliet. Vi returnerer til skibet i Mantes la Jolie og fortsætter
sejladsen mod Vernon.
4. DAG
Vernon - Rouen - Caudebec en Caux
Tidligt om morgenen sejler vi fra Vernon mod
Rouen, Andelys og den sidste sluse i Amfreville, hvorefter vores krydstogt følger tidevandet. Efter lunch besøger vi Rouen. Vi ser den
prægtige Nôtre Dame-katedral, torvet, hvor
Jeanne d’Arc blev brændt, og en af verdens
ældste gågader, Rue du Gros Horloge, gaden
med det store ur. Sejladsen fortsætter herefter
mod Caudebec en Caux. Om aftenen serveres
gallamiddag i skibets restaurant.
5. DAG
Honfleur
Skibet ligger i Honfleur hele dagen. Vi spadserer en byrundtur i maleriske Honfleur. Vi

CROISIEUROPE
ALL INCLUSIVE
OMBORD

skal opleve den gamle havn med bygninger og
pakhuse til oplagring af salt. Kajen i Honfleur
har altid været tilholdssted for kunstmalere.
Vi ser den store, gamle trækirke St. Cathrinekirken, og der bliver tid på egen hånd før
lunch på skibet. Om eftermiddagen kører vi
til blomsterkysten og kommer til Trouville og
badebyen Deauville. Vi slutter med at besøge
et Calvados-destilleri, inden vi returnerer til
Honfleur. Efter middagen ombord kan man
nyde aftenstemningen ved den gamle havn i
Honfleur.
6. DAG
Krydstogtet nærmer sig sin afslutning, og nogle dejlige dage på Seinen er omme. Matroserne bærer kufferterne fra kabinerne til bussen.
Vi kører mod Belgien. Vi passerer Antwerpen
og når snart efter til Holland. Vi fortsætter
forbi Breda til overnatning i Delden.
7. DAG
I Tyskland passeres Bremen og Hamburg.
Frokostbuffet i Rødekro.

Honfleur

Rouen

Deauville

Vernon
Giverny

DATO OG PRIS
AFREJSEDATO
13. juni
8. august

Paris

RUTE
3 D
3 D

PRIS
8.495
8.295

Tillæg for enkeltværelse/-kabine
Tillæg for A-kabine (øvre dæk)

1.440
740

ENTRÉER: Monet’s Have ca. EUR 9,50.
Calvados destilleri ca. EUR 6,50.
VEJRET/TEMPERATUR:
Paris (gns.): juni 24°, august 25°.
VALUTA: Euro (EUR).
ALL INCLUSIVE OMBORD: Til frokost og
aftensmad øl, vand og skibets vine og fra
baren øl, vand og dagens vine samt kaffe, te,
drinks m.m. i tidsrummet kl. 11:00-24:00.

FORBEHOLD: Der tages forbehold for ændringer i sejlplanen som følge af vandstanden på Seinen.

INKLUDERET I PRISEN MED NILLES
ü 4-stjernet bus
ü Med skib Paris - Rouen - Honfleur
ü 4 overnatninger på CroisiEurope flodskib
ü 1 overnatning i Tyskland
ü 1 overnatning i Holland
ü 6 x morgenmad
ü 3 x frokost/lunch ombord
ü 4 x aftensmad, heraf 1 gallamiddag
ombord
ü 1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 2 x frokost (ud- og hjemrejse)
ü 2 x aftensmad (ud- og hjemrejse)
ü All Inclusive ombord
ü Alle nævnte udflugter ekskl. entréer
ü Dansk rejseleder

SE MERE: www.nilles.as/seinen
Seinen flodkrydstogt
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