
FLODKRYSSA I PITTORESKA 
SEINEDALEN
/  UPPLEV EN FLODKRYSSNING MELLAN PARIS OCH NORMANDIE

2018
Följ med på en kortare flodkryssning där du får det bästa av 
området längs Seine. Ombord på MS Seine Princess blir vi väl 
omhändertagna och får under tiden upplevelserna serverade 
längs vår kryssning på floden Seine. Kryssningen börjar och 
slutar i vackra Paris och vi upplever vackra byggnader, natur 
och små pittoreska städer. Upplevelserna är många på denna 
sex-dagars kryssning.

SVENSKTALANDE FÄRDLEDARE



DAG 1 ANKOMST TILL PARIS
Flyg från Sverige mot vackra Paris där vårt 
flytande hotell MS Seine Princess väntar på 
oss. Innan vi checkar in på fartyget äter vi 
lunch på en lokal restaurang i Paris.  Välkomst-
drink innan middag och under-hållning i äkta 
parisiskt tema.
DAG 2 LES ANDELYS – VERNON 
– HONFLEUR
Vi äter frukost ombord samtidigt som vi seglar 
mot Les Andelys. Under kryssningen får vi en 
magnifik vy av slottet i Roche Guyon. 
CLASSIC UTFLYKTSPAKET: Besök Martain-
ville Château, en majestätisk sekundär bostad 
byggd av en 15-talets finanser. Idag är slottet 
hemma för museet för normandiska konster 
och traditioner och har listats som ett franskt 
historisk monument sedan 1951.
DISCOVERY UTFLYKTSPAKET: Chateau 
Gaillard. Från Les Andelys promenerar vi till 
Château Gaillard och går omkring i ruinerna 
av detta medeltida slottet och hänförs av den  
underbara utsikten över den lilla staden Les 

Andelys och vackra Seine.  
DAG 3 HONFLEUR
Förmiddagsutflykt för både CLASSIC och 
DISCOVERY: Honfleur och Pont l’Evêque.
Med buss mot Pont l’Evêque, en charmig 
Normandisk stad. Vi tar en guidad tur och ser 
sådana platser som trädgårdarna i det tidigare 
dominikanska klostret. Vi fortsätter vår resa 
med en provsmakning av den lilla fyrkantiga 
osten som bär namnet  av staden sedan 
1200-talet. Vi återkommer till Honfleur för 
en guidad tur till fots. Vår utflykt  avslutas 
med ett besök i Saint Léonard-kyrkan.
Eftermiddagsutflykter:
CLASSIC: Promenera längs La Cote d’Albâtre 
mellan klippor och byar, och njut av en prov-
smakning va Benediktin likör i slutet.
DISCOVERY: Vi vandrar över Étretats klippor 
och hänförs av dessa dramatiska klippor som 
formats av väder och vind.
DAG 4 DUCLAIR TILL ROUEN
Förmiddagsutflykt för båda utflyktspake-
ten: Guidad tur på Norman Abbey Circuit 

för att se Abbey of Saint Wandrille (yttre). 
Vi fortsätter till Jumièges där vi serruinerna 
av en av de vackraste abdomen i hela Frank-
rike, liksom kyrkan Saint Pierre. Vi kommer 
tillbaka ombord på middagstid. Eftermiddag-
sutflykt för båda paketen: Guidad rundtur i 
Rouen – denna gamla stad som tidigare var 
Normadies huvudstad.Vi ser bl. a. platsen där 
Jeanne d’Arc brändes till döds.
På kvällen kryssar vi vidare mot Paris. Ikväll 
bjuds vi på galamiddag ombord
DAG 5 TILL PARIS
Vi äter frukost ombord och njuter av utsikten 
från soldäck medan vi kryssar mot Paris. Vi 
passerar städer som Poissy med sin fina gamla 
bro, Conflans Sainte Honorine och Chatou, en 
väldigt viktig plats i impressionismens historia  
innan vi når Paris förorter. När vi anländer 
kryssar vi det futuristiska området La Défense 
med sin imponerande arkitektur. Middag 
ombord och om vattenståndet i floden tillåter 
gör vi en kvällskryssning genom Paris.
DAG 6. HEMRESA
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Dag 1
RESA TILL PARIS
Flyg från Sverige till vackra Paris där vårt 
fartyg MS Seine Princess väntar på oss. Väl 
ombord presenteras besättningen och vi får 
en välkomstdrink innan middag och underhåll-
ning i äkta parisiskt tema.

Dag 2
LES ANDELYS – VERNON – HONFLEUR
Under förmiddagen seglar fartyget vidare 
mot Les Andelys. Staden ligger vackert inbäd-
dad i en dalgång, omgiven av imponerande 
klippor. Normandie är rikt på fästningar och 
slott. Les Andelys domineras speciellt av Cha-
teau Gaillards ståtliga ruiner, Richard Lejon-
hjärtas slott som stod färdigt år 1197. Slottet 
raserades dock på order av Henrik IV år 1603. 
Vi anländer till Les Andelys efter lunch.
 CLASSIC: Vi besöker det tidigare som-
marslottet Martainville, som idag är ett 
museum över normandisk konst och tradition. 

Slottet innehar en egen livrustkammare och 
har listats som ett franskt historiskt monu-
ment sedan 1951.
 DISCOVERY: Från Les Andelys prome-
nerar vi till Château Gaillard. Vi går omkring 
i ruinerna av det medeltida slottet och hän-
förs av den  underbara utsikten över den lilla 
staden Les Andelys och vackra Seine.
 Vi är åter ombord på fartyget till midda-
gen. Under middagen kryssar vi vidare mot 
Honfleur.

Dag 3
HONFLEUR
Förmiddagsutflykt för både CLASSIC och 
DISCOVERY: Med buss beger vi oss mot 
staden Pont l’Evêque, en charmig Norman-
disk stad som till största delen är känd för sin 
vitmögelost. Osten tillverkades i staden redan 
på 1100-talet av munkarna som levde här och 
är mycket populär i hela Frankrike.
 Vi får en guidad rundtur där vi bland annat 

får se trädgårdarna i det tidigare dominikan-
ska klostret. Turen avslutas med en provsmak-
ning av den kända fyrkantiga osten som har en 
mogen och en tämligen stark men raffinerad 
lukt.
 Vi återkommer till Honfleur för en guidad 
tur till fots. Vår utflykt avslutas med ett besök 
i Saint Léonard-kyrkan.
 Eftermiddagsutflykter: CLASSIC: Strosa 
längs La Cote d’Albâtre mellan de små byarna 
och de gråvita kalkstenklipporna, som har 
urholkats av havet. Vi avslutar turen med att 
provsmaka Bénédictine, även kallad Bene-
diktinerlikör eller Munklikör. En örtlikör, 
ursprungligen framställd i benediktinklostret 
i staden Fécamp i Seine-Maritime
 DISCOVERY: Vi vandrar över Étretats 
klippor och hänförs av dessa dramatiska klip-
por som formats av väder och vind.



Dag 4
DUCLAIR – ROUEN
Förmiddagsutflykt för både CLASSIC och 
DISCOVERY: Vi gör en guidad tur i Klos-
terriket där vi ser de yttre delarna av Bene-
diktinerklostret Abbey of Saint Wandrille. 
Klostret med sina ca 40 munkar, är ett av de 
få som fortfarande är aktiva.  Vi fortsätter 
till Jumièges där vi ser ruinerna av en av de 
vackraste abdomen i hela Frankrike, liksom 
kyrkan Saint Pierre. Vi är tillbaka ombord vid 
middagstid.
 Eftermiddagsutflykt för både CLASSIC 
och DISCOVERY: Bland kullerstensklädda 
gator får vi en guidad rundtur i Rouen – en 
av Frankrikes äldsta och mest historiskt 
intressanta städer. Staden som tidigare var 
Normandies huvudstad är mest känd för sin 

storslagna katedral Notre Dame. Under turen 
får vi bland annat se torget Place du Vieux 
Marché, där Jeanne D’Arc brändes på bål 
1431. Under kvällen kryssar fartyget vidare 
mot Paris medan vi bjuds in till galamiddag 
ombord.

Dag 5
TILL PARIS
Vi äter frukost ombord och njuter av utsikten 
från soldäck medan vi kryssar mot Paris. Vi 
passerar städer som Poissy med sin fina gamla 
bro, Conflans Sainte Honorine och Chatou, 
en väldigt viktig plats i impressionismens his-
toria innan vi når Paris förorter.
 Tidigt på eftermiddagen lägger vi till 
i Paris och gör en guidad stadstur eller en 
promenad längs Seines strand (beroende på 

vilket utflyktspaket du valt). Till kvällen ser-
veras middag ombord och, om vattenstån-
det i floden tillåter, gör vi en kvällskryssning 
genom Paris.
 CLASSIC: Panorama-rundtur i Paris.
DISCOVERY: Vi börjar vid Quai de Gre-
nelle och promenerar längs Seines strand 
och över Paris broar. Seines stränder fanns 
på UNESCO: s lista över världsarvsliv 
1991. 

Dag 6
HEmRESA
Efter frukost checkar vi ut från fartyget för 
att resa hem till Sverige igen med många fina 
minnen med oss i bagaget.



PRISER
Se aktuella priser på vår hemsida 
www.escapetravel.se, eller ring oss på: 

I RESAN INGÅR
• Flyg Stockholm/Göteborg*/

Köpenhamn* – Sevilla t/r inkl.:
• Flygskatter
• 

handbagage
• 

MS La Belle de Cadix inkl.:
• Välkomstdrink ombord
• Helpension ombord 
• Dryck till maten ombord 

(husets vin, öl, mineralvatten, 

• Utvalda drycker i baren ombord  
(dock ej champagne, konjak 
och vissa viner)

• Underhållning ombord
• Hamnavgifter
• Utflykter enligt dagsprogram

• Transfers
• Engelsktalande lokalguider
• 
• Svensktalande färdledare
• Ställd resegaranti till 

Kammarkollegiet

* Flyg från Göteborg/Köpenhamn 
bokas på förfrågan.

I PRISET INGÅR EJ
Dricks till besättningen ombord på 
fartyget. Rekommenderat belopp är 

Resevillkor och avbeställningsregler 
finner du på www.escapetravel.se

Beställ din resa på 
www.escapetravel.se

/  PRISER OCH INFORMATION

 

Medlem i Svenska 
Resebyråföreningen 
Din trygghet

Göteborg
Adress
Telefon

Norra Gubberogatan 30
416 63 Göteborg
031 - 762 85 10

Stockholm
Adress
Telefon

Hälsingegatan 49, våning 4
113 31 Stockholm
08 - 450 38 90

Org.nr
E-mail
Webb

556739-8382
info@escapetravel.se
www.escapetravel.se

MS LA BELLE DE CADIX

Hytter: Samtliga hytter är utvändiga 
och har badrum med dusch och toalett,  
hårtork, TV, radio, kassafack och luft- 
konditionering.

Faciliteter ombord: Hiss, restaurang, 
lounge med tv, bar med dansgolv,  
panoramabar och terass, franska balkonger,  
souvenirbutik och soldäck med solstolar.
Underhållning ombord.

Byggt år: 
Rederi: Croisi Europé
Standard: 

Antal däck:  
däck och huvuddäck

Antal passagerare: 

AVRESA 2018
30 maj

I RESAN INGÅR
•	 Flyg Stockholm/Göteborg*/

Köpenhamn* – Paris t/r inkl.:
•	 Flygskatter
•	 1 incheckad väska + 1 

handbagage
•	 6 dagars / 5 nätters kryssning 

med MS Seine Princess inkl.:
•	 Välkomstdrink ombord
•	 Helpension ombord 
•	 Dryck till maten ombord 

(husets vin, öl, mineralvatten, 
juice kaffe/te till måltiderna)

•	 Utvalda drycker i baren ombord  
(dock ej champagne, konjak 
och vissa viner)

•	 Underhållning ombord
•	 Hamnavgifter

•	 Transfers
•	 Engelsktalande lokalguider
•	 Dricks till lokala guider & chaufförer
•	 Svensktalande färdledare
•	 Ställd resegaranti till 

Kammarkollegiet

I PRISET INGÅR EJ
Dricks till besättningen ombord på 
fartyget. Rekommenderat belopp är 
5-7 Euro per person och dag.
Utflykter. Du kan köpa till CLASSIC 
utflyktspaket eller DISCOVERY.

Resevillkor och avbeställningsregler 
finner du på www.escapetravel.se

Beställ din resa på 
www.escapetravel.se

/  PRISER OCH INFORMATION

 

Medlem i Svenska 
Resebyråföreningen 
Din trygghet

Göteborg
Adress
Telefon

Norra Gubberogatan 30
416 63 Göteborg
031 - 762 85 10

Stockholm
Adress
Telefon

Strandbergsgatan 61
112 51 Stockholm
08 - 450 38 90

Org.nr
E-mail
Webb

556739-8382
info@escapetravel.se
www.escapetravel.se

MS SEINE PRINCESS

Hytter: Alla hytter är utrustade med 
dusch/wc, hårtork, satellit-TV, radio, kassa-
fack. Alla hytter är utsides och har fönster. 
Handikappanpassade hytter finns ej.

Faciliteter ombord: Loungebar med 
dansgolv, bar, restaurang, soldäck med 
solstolar, souvenirbutik, centralvärme, 
luftkonditionering.

Byggt år: 2002, renoverad 2010
Rederi: Croisi Europé
Standard: 4-stjärnigt

Antal däck: 3 – Soldäck, övre däck och 
huvuddäck

Antal passagerare: 138


