
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           14. - 24. Juni 2023 

                     

Seil på to av Europas fineste elver gjennom tre land på første-
klasses elvecruiseskip. Reisen starter i Arles. Vi seiler på Rhône fra 
Provence til vindistriktet Bourgogne. På Rhinen gjennom Tyskland 

vi ender opp i Amsterdam i Nederland. Du kan nyte 11 
uforglemmelige dager og oppdage Arles og Avignon, to UNESCO-
verdensarvliste-byer som er villige til å dele sin historie med deg. 
Besøk også Köln og Mainz med sin kosmopolitiske atmosfære. 

 

DAG 1 ONSDAG 14. JUNI     NORGE - ARLES  
Ankomst og installering på skipet. Velkomst cocktail og middag før vi har en utflukt i selve Arles.   
Etter middag skal vi få en liten smakebit av byen (utfluktsp 1). Arles er typisk provençalsk, med 
et utall av små butikker og nydelige plasser som får skygge av store trær. Vi får også se byens 
imponerende, romerske amfiteater fra utsiden, Les Arènes, med plass til 20 000 tilskuere. Den 
kunstinteresserte kan gå i Vincent van Goghs fotspor. På Place du Forum ligger en av den gule 
kafeen (rekonstruksjon) som Van Gogh malte i 1888 – Terrasse du café le soir. 
 

DAG 2 TORSDAG 15. JUNI    PORT SAINT LOUIS – MARTIGUES - ARLES  
I dag kan du bli med på en utflukt til Camargue (utfluktsp 2). Dette enorme elvedeltaet er et 
fascinerende sted. Her utvinner de salt, så du kan se hauger med salt – nærmest saltfjell! Vi 
kjører gjennom dette flate landskapet hvor de karakteristiske hvite hestene gresser fredelig 
sammen med de spisshornede oksene de aler opp her. Oksene blir brukt til en lokal sport som 
går ut på å feste sløyfer på hornene til oksen, så skal modige menn klare få dem av en litt ilter 
okse. Mer humant enn tyrefekting! Vi skal besøke en typisk manade (ranch) hvor de aler opp 
okser. Vi kan ikke tilby dere en prins på en hvit hest, men en cowboy på sin hvite hest skal vi 
klare! I Camargue finner du nemlig Europas eneste cowboyer, og vi får både hilse på cowboyen, 
hesten og oksene. Flamingoer finnes det også massevis av her. Etter lunsj seiler vi videre mot 
Martigues. Her kan du rusle en tur i land på egen hånd før vi seiler videre mot Avignon. 
 

DAG 3 FREDAG 16. JUNI       ARLES – VIVIERS  
Vi er i pavebyen Avignon som var hovedsete for syv paver i perioden 1309 til 1377. Vi besøker  
Palais des Papes (utfluktsp 3) som er en av de største bygningene fra europeisk middelalder. 
Med sine to spisse tårn ligner det mest et enormt 11 000 m² eventyrslott. Bygget i to faser, fra 
1335–1364, har vegger som er mer enn 5 meter tykke, og ligger på en naturlig klippe som gjør 
den vanskelig å angripe. Etter revolusjonen ble palasset i mange år brukt som militærforlegning 
og er nå museum. Inne i palasset har de levendegjort historien ved hjelp av interaktive tekniske 
hjelpemidler. Fra palasset har du fin utsikt over elven og den berømte broen, kjent fra den 
franske barnesangen «Sur le pont d’Avignon».  Etter lunsj kan de bli en utflukt til Ardèche-kløften 
en av Frankrikes største natur-severdigheter. Bratte klipper der Ardèche-elven har gravd seg inn 
i terrenget og formet den 54 meter høye kalksteinsbroen, Pont d’Arc. Vi fortsetter langs den 
smale turistveien Route des Gorges, som følger elvens langs kløften og gjennom små tunneler.  
Skipet seiler videre mot Viviers. 
 

DAG 4  LØRDAG   LA VOULTE - The Vercors Plateau - TAIN-L'HERMITAGE 
Denne formiddagen kan du nyte på dekk mens vi seiler mot Tain l'Hermitage. Etter lunsj skal vi 
opp i fjellene, nærmere bestemt til fjellmassivet Vercors (utfluktsp 4). Første stopp er i Die, hvor 
du kan smake på den musserende vinen Clairette de Die. Videre langs fjellpasset Rousset, med 
panoramautsikt over Vercors-platået, til Pont en Royans – med sine spesielle hus som 
 

   Det beste av 2 elver og 3 land    

 Rhône ogRhinen 

«All Inklusive» på 4-stjerners Premium-skip 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRIS PER PERSON i delt 
Dobbellugar på Main dekk 
(min 12 deltagere) 
 

NOK 29 390 
 

ØVRE DEKK m  fransk balk.  
kr 3 466 i tillegg  
 

Enkeltlugar tillegg:  
Kr 9 998 (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 flyplassene i Arles  
  og Amsterdam.  
* Buss fra Lyon til Basel m lunsj  
* havneavgifter og skatter 
* alle måltider ombord på båten 
* overnatting i dobbeltlugar 
* underholdning om bord 
* 2 velkomstdrinker 
* 2 galla kvelder og -middag 
* reiseledelse fra Travel  
  and Learn og engelsk- 
  talende guider på utflukter 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKLUDERER IKKE 
* Fly Bergen og Trondheim kr1700  
  Stavanger kr 1950(KLM) 
* flyskatter på kr 1174 (per 1.9.22) 
* personlige forsikringer 
* Utfluktspakke med 9 utflukter  
  for kr 3995 hvis kjøpt før avreise 
  og du sparer 1 770 kr for hvis du 
  kjøper om bord = kr 5765  
* personlige utgifter 
* Tillegg kr1450 svar kronerkurs 
* Ekspedisjonsgebyr på kr 75  
    (gjelder ikke for medlemmer) 
 

Et depositum på kr 5 000 forfaller 
ved påmelding. Restinnbetaling 
senest 2 måneder før avreisen. 
 

Avbestilles turen 150-121 dager før 
avreisedato, kreves et gebyr på kr 
2500; fra 120 til 91 dager før avreise-
dato, kreves et gebyr som tilsvarer 
betalt depositum; 90 til 61 dager 
før avreisedato kreves det 50 % av 
tur-prisen; 60 dager eller mindre 
før avreisedato ingen refusjon. Se 
våre fullstendige regler på nett. 
 

Travel and Learn  
Er medlem av 
 

Påmelding innen 15.02.23 til 
post @ travelandlearn.no 
 

Telefon 47 89 60 60      12.01.23 kgs 

 

klamrer seg til fjellveggen. Vercors var også et viktig område for den franske motstandsbeve- 
gelsen under andre verdenskrig. Skipet seiler videre mot Lyon.  
 

DAG 5   SØNDAG 18. JUNI             LYON – BASEL 
Vi forlater skipet vårt i Lyon. Vår ferd på Rhône er nå slutt, og Rhinen står for tur. Vi forlater MS 
Van Gogh II, og tar buss til Basel. På veien stopper vi for lunsj. I Basel venter MS Symphonie, 
og etter innsjekking og velkomstcocktail, setter vi kursen mot Breisach. 
 

DAG 6   MANDAG 19. JUNI  BREISACH (Tyskland/Frankrike) 
Vår utflukt tar oss på en tur i Breisach. Vi rusler rundt i byen som kjennetegnes av romanske og 
gotiske elementer fra det 12. og 15. århundre. Her finner vi også Stephans Münster katedralen, 
som ligger på en høyde og ser utover byen. Før lunsj på skipet skal vi smake på den lokale vin. 
Ettermiddagen tar oss tilbake til Frankrike og Alsace. Colmar (utfluktsp 5) sjarmerer med sin 
typiske Alsace arkitektur, med hus i bindverksstil, malt med klare farger. Vi besøker bydelen 
"Lille Venezia" og kunstmuseet Unterlinden. Museet ligger i et dominikanerkloster fra 1300-tallet 
og et tidligere offentlig bad fra 1906. Det ble renovert av sveitsiske arkitekter i 2015 for å få 
plass til mer av samlingen. Det mest betydningsfulle verket er uten tvil Isenheim altertavlen. 
 

DAG 7   TIRSDAG 20. JUNI  BREISACH- STRASBOURG 
Vi seiler gjennom vinmarkene I Vosges fjellkjede, the Black Forest og slettene i Alsace. Vi an-
kommer Strasbourg om morgenen. Vi skal på båttur på byens kanaler (utfluktsp 6). Vi ser 
blant annet det tyske kvarteret, den gotiske katedralen, Europaparlamentet og 
menneskerettsdom-stolen. Vi er innom øya Grand Ile, som ble oppført på UNESCO’s 
verdensarvliste i 1988. På øya finner vi gamlebyen, kalt Petit France. Vi avslutter med et besøk i 
byens Notre-Damekatedral. Et særlig kjennetegn ved Strasbourgkatedralen er mangelen av det 
sørlige tårnet som var planlagt, men aldri ble bygget. Nyt kvelden med dans på skipet mens vi 
seiler mot Mainz. 
 

DAG 8   ONSDAG 21. JUNI             MAINZ - KOBLENZ 
I dag kan du bli med på by rundtur i Mainz (utfluktsp 7) inkludert besøk på Gutenberg-museet, 
oppkalt etter den moderne boktrykkerkunstens far. Museet har blant annet to eksemplarer av 
Gutenberg-bibelen, den første trykte boken i Europa. Fra Mainz seiler vi gjennom et av Rhinens 
vakreste partier, som ofte omtales som romantiske Rhinen. Området er kjent for sine 
eventyrslott, legender og ikke minst den legendariske Lorelei-klippen som rager 120 meter over 
vannflaten og markerer den smaleste passasjen langs Rhinen. Vi ankommer Koblenz, en av 
Tysklands eldste byer, grunnlagt av romerne for mer enn to tusen år siden. Etter middag kan du 
bli med skipets vert på en kveldstur hvor vi besøker Deutsches Eck, landtungen der elvene 
Mosel og Rhinen møtes. Skipet ligger ved kai i Koblenz over natten. 
 

Day 9     TORSDAG 22. JUNI      KOBLENZ - COLOGNE - DÜSSELDORF 
Vi begynner seilingen til Köln og passerer byene Andernach, Konigswinter og Bonn. Når skipet 
vårt nærmer seg byen, får du et glimt av De syv åsene (Siebengebirge), kjent for myter og 
eventyr om opprinnelsen.  Vi kommer nå til Köln, den mest folkerike byen langs Rhinen. Byen er 
mest berømt for den gotiske Kölnerdomen, som det tok fem hundre år å bygge. Katedralen er 
Tysklands største og står oppført på UNESCO’s verdensarvliste. Etter frokost, byvandring med 
guide i Köln (utfluktsp 8). Etter å ha beundret katedralen fortsetter vi gjennom den gamle 
bydelen. Tid på egen hånd, før vi kjører med buss til Düsseldorf hvor skipet venter. Om kvelden 
er det festmiddag og underholdning om bord. Skipet ligger ved kai i Düsseldorf over natten.  
 

Day 10     FREDAG 23. JUNI        DÜSSELDORF - XANTEN - NIJMEGEN 
Vi seiler videre på Rhinen i dag og skal besøke friluftsmuseet i Arnhem (utfluktsp 9). Gamle 
hus, møller og gårder, minner om svunne tider og tradisjonene for den jevne innbygger i 
Nederland er lett å fange opp. Deretter retur til skipet som har seilt til Nijmegen. Om kvelden er 
det underholdning om bord, mens skipet seiler videre mot vår siste stopp, Amsterdam. 
 

Day 11    LØRDAG 24. JUNI          AMSTERDAM - HJEMREISE 
Vi nyter en siste frokost om bord før vi begir oss mot flyplassen Schiphol for reisen hjemover. 
Eksakte flytider vil komme litt nærmere avreisen.  
 
 
 

 
                       

Elvecruise på Rhône og Rhinen            All inclusive   s 2

  

VAN GOGH II (Category 5 anchors)   
Lengde: 110 meter Bredde: 10 meter Antall lugarer: 54 Passasjerkapasitet: 104  Sjøsatt: 1999 
renovert i 2018 Rederi CroisiEurope.  Fasilitetene om bord inkluderer restaurant, salong med bar 
og dansegulv, og stort soldekk. Alle lugarene er utvendige og har bad med dusj, tv, radio, 
aircondition, safe og hårtørrer. Det er separate senger som kan settes sammen til en dobbelt- 
seng. Lugarene på hoveddekk har små vinduer, mens det på øvre dekk er store panorama-
vinduer og fransk balkong. Standardlugarene er 14 m².  
 

SYMPHONIE (Category 5 anchors)  
Lengde 110 m Byggeår 1997 (totalrenovert 2017) Antall dekk 2 Passasjerer 106. Skipet er 
totalrenovert og delikat. Fasilitetene om bord inkluderer restaurant, salong, bar med danse-gulv, 
resepsjon, suvenirbutikk og soldekk. CroisiEurope er kjent for sitt franskinspirerte kjøkken. Alle 
lugarene er utvendige, med store vinduer, bad med dusj og toalett, hårtørrer, TV, radio, minisafe 
og aircondition. Lugarene har enten to enkeltsenger eller en smal dobbelt-seng. Lugarene på øvre 
dekk har fransk balkong. 
 

For begge skip: Øvre dekk: Lugarene på øvre dekk har store vinduer og balkong.  
Nedre dekk: Lugarene på nedre dekk har store panoramavinduer (kan ikke åpnes) 

 


