«All Inklusive» på 4-stjerners Premium-skip

26. - 30. Mars 2023

PRIS PER PERSON I
DOBBEL-LUGAR Main dekk
(min 12 deltagere)

NOK 16 745
ØVRE DEKK m balk. kr 1 975 tillegg

Enkeltlugar tillegg:
Kr 4 450 (få lugarer og da
med dobbeltlugar som enkel)

TUREN INKLUDERER:
* all inklusiv, all drikke Inkl. vann,
vin, øl, juice og kaffe servert av
båten under måltider om bord,
drikke servert i baren (unntatt
champagne/vin på pris-listen)
* fly tur/retur Oslo Gardermoen
* transfer fra/til flyplassen i
Nantes og båten
* havneavgifter og skatter
* Heldagsutflukten
«Loiredalens 3 vinslott»
med lunsj.
* alle måltider ombord på båten
* overnatting i dobbeltlugar
* underholdning om bord
* velkomstdrink
* galla kveld og -middag
* reiseledelse fra Travel
and Learn og engelsktalende guider på utflukter

Loire er Frankrikes lengste elv, 1006 km lang. Den renner gjennom
regionene Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, CentreVal de Loire og Pays de la Loire. Ved elven Loire finnes mange av
Frankrikes vakreste slott. Loire er en vill elv der det ikke seiler lektere og
båter som vi kjenner det fra andre store europeiske elver som f.eks.
Rhinen eller Donau. Hun er stri, fordi hun bare er regulert på få steder.
Noen steder er hun dyp, så vi ikke kan nå bunnen – andre steder er
vannet så lavt, at en kano snaut kan passere! For oss er høydepunktet å
se elvens fantastiske vin-slott reiser seg høyt i terrenget.
Smake på vinene skal vi selvsagt også gjøre!
DAG 1 SØNDAG 26. MARS

OSLO – PARIS – NANTES

Avreise fra Oslo 11.50, Bergen 10.45, Trondheim 12.00 og Stavanger 10.10 med KLM
til Nantes. Flybytte i Amsterdam og videre til Nantes ank 16.40. Bare drøye fem mil øst
for Atlanterhavet ligger Nantes, Frankrikes sjette største by, ved utløpet til elven Loire.
Her venter vårt elvecruiseskip MS Loire Princess. Vi sjekker inn på skipet og samles
for en velkomstdrink og presentasjon av mannskapet. Etter middag om bord kan du bli
med på en kveldstur på elven Erdre som har fått æres-betegnelsen «Frankrikes
vakreste elv». Langs bredden ruver flere slott som perfekt tilpasset tilbehør til elven.
Skipet ligger ved kai i Nantes over natten.

DAG 2 MANDAG 27. MARS

SAINT- NAZAIRE - ANCENIS

Vi begynner dagen med en ekstra utflukt i Nantes og området rundt (€79 ombord).
Her får dere rusle rundt i middelalder kvarteret Bouffay og se den overdådige gotiske
katedralen, St. Peter og St. Paul. Legg spesielt merke til 1700-talls arkitekturen. Turen
fortsetter til kaia og byens nyere områder. Et besøk på Escal’Atlantic står også på programmet. Her får du et innblikk i hvordan livet var om bord på de legendariske Atlanterhavsskipene «France» og «Normandie» og hvordan var det å reise over Atlanterhavet
for den som emigrerte og søkte et bedre liv i «mulighetenes land»? Historien om skipene
kan både ses og oppleves i form av utstillinger og levendegjøring med effekter. Utflukten
fortsetter i denne ånd med besøk ved byens skipsverft, Europas største. Verftet er anerkjent verden over og dere vil få et godt innblikk i dagens skipskonstruksjon, kontra gamle
dagers da «Normandie» og «France» ble bygget. For å delta på denne utflukten må du
ha med passet ditt. Retur til skipet, som i mellomtiden har seilt til St. Nazaire. I kveld
blir det dansens aften mens vi tilbringer tiden om bord og skipet seiler mot Nantes.

Paris og elvecruise på Loire-elven

All inclusive

s2

MS Loire Princess, Byggeår 2015, Rederi CroisiEurope
Innovativt førsteklasseskip med 2 dekk, som drives frem av to
hjulskovler midt på skipet. Om bord er det restaurant, salong
med danse-gulv, bar med liten terrasse, og soldekk. Gratis
Wi-Fi. Alle lugarene er utvendige og har bad med dusj, hårtørrer, radio, TV, minisafe og aircondition. Lugarene har to
enkeltsenger som kan settes sammen til en dobbeltseng.
Lugarene på øvre dekk har privat balkong. Skipet har ikke
enkeltlugarer, men tilbyr et begrenset antall dobbeltlugarer til
bruk. Skipet kan ta imot maksimum 96 passasjerer.
Øvre dekk: Alle lugarene er utvendige, med bad med dusj og
toalett, hårtørrer, TV, radio, minisafe og aircondition. Lugarene
har enten to enkeltsenger eller en smal dobbeltseng. Lugarene
på øvre dekk har store vinduer og balkong.
Nedre dekk: Alle lugarene er utvendige, bad med dusj, toalett,
hårtørrer, TV, radio, minisafe og aircondition. Lugarene har
enten to enkeltsenger eller en smal dobbelt-seng. Lugarene
på nedre dekk har store panoramavinduer (kan ikke åpnes).

INKLUDERER IKKE
* Fly fra Bergen, Trondheim og
Stavanger
* flyskatter på kr 947 (per 1.9.22)
* personlige forsikringer
* 2 valgfrie utflukter – må forhåndsbestilles for 990 kroner – eller
kjøp om bord, men da for kr 1500
* personlige utgifter
* Ekspedisjonsgebyr på kr 75

DAG 3 TIRSDAG 28. MARS

ANCENIS - CHALONNES-SUR-LOIRE

Vi tilbringer formiddagen om bord mens skipet seiler på Loireelven mot Ancenis. Nyt
tiden om bord og på det vakre landskapet som passeres underveis. I Ancenis starter
vår ekstra utflukt til Muscadet (€68 ombord) – regionen som er kjent for lette, tørre
hvitviner som er perfekt følge til skalldyr. På veien passerer vi mange små, hyggelige
landsbyer som viser hvor mye vinproduksjonen betyr for området. Vi besøker en vingård og får lære mer om akkurat denne vinens vei fra drue til velsmakende vin. Det
viktigste er å smake på vinene – og det skal vi selvfølgelig gjøre! Turen fortsetter til
Clisson, en sjarmerende middelalderby med italiensk påvirkning og stemning.
MS Loire Princess ligger til kai i Ancenis om natten.

(gjelder ikke for medlemmer)

Et depositum på kr 5 000 forfaller
ved påmelding. Restinnbetaling
senest 2-3 måneder før avreisen.
Avbestilling inntil 150-120 dager før
avreisedato krever et gebyr på kr
2500. Fra 119-95 dgr før beholder vi
depositumet på kr 6000. 94-75 dgr
før reise beholdes 50 % av reisens
totalpris. 74 dgr før beholdes 100 %
av totalprisen. Dersom man mangler
nødvendige papirer for å fullføre
reisen har man ikke krav på noen
refusjon. Be eventuelt om å få
tilsendt våre ”standard reisevilkår og
avbestillingsregler i sin helhet”
Travel and Learn er
medlem av

Påmelding innen 15.01.23 til
post @ travelandlearn.no
Telefon 47 89 60 60

DAG 4 ONSDAG 29. MARS
Inkludert heldags utflukt!

CHALONNES-SUR-LOIRE –
3 Châteauer i Loire dalen – NANTES

I dag skal vi få oppleve noen av slottene i Loiredalen, og alle gode ting er tre. Først til
prakteksemplaret Château d’Azay-le-Rideau, et av de flotteste i Loiredalen. Slottet er
bygget på 1500-tallet, på en liten øy midt i elven Indre, og er et av de fremste eksempel
på tidlig fransk renessanse arkitektur. Påvirkningen fra Italias mestere ses tydelig på
dette slottet, da målet var å forene det elegante franske med det storslagne italienske.
Vi fortsetter til Villandry hvor vi spiser lunsj. Ved Château Villandry rusler vi rundt på
egen hånd gjennom hagene. Her er det perfeksjon og planlegging bak enhver figur og
ethvert bed, som igjen gir en ekstrem velfrisert og harmonisk helhet. Vi fort-setter til
Rigny-Ussé og Château Ussé. Bygget på 1400-1500-tallet, er det nærmest et Disneyslott av enorme dimensjoner. Det er et riktig eventyrslott og det er lett å drømme seg
tilbake til en verden med prinsesser, prinser og slottsball. Det sies faktisk at Charles
Perraults inspirasjon til eventyret Askepott kom fra nettopp Château d’Ussé.
I kveld er det tid for kapteinens galla-middag, mens skipet setter kursen mot Nantes.

DAG 5 TORSDAG 30. MARS

NANTES – AMSTERDAM - HJEM

Etter frokost sjekker vi ut og sier farvel til mannskapet. Transport med buss til
flyplassen. Flyreise kl 12.00 fra Nantes med KLM, via Amsterdam til Oslo 16.20,
Bergen 16.55, Trondheim 16.30 og Stavanger 17.45

