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SVENSKTALANDE FÄRDLEDARE

Bordeaux-regionen har en stark historia av vin och naturskatter och erbjuder ett 
fantastiskt utbud av olika läckerheter för smaklökarna både med dryck och mat. 
Namn som Médoc, Pauillac, Cadillac och Saint Emilion för tankarna till roman-
tik, kultur och gastronomi. Vi kryssar på floderna Garonne, Dordogne samt på 
Gironde, som flodernas gemensamma mynning ut i Biscayabukten, heter. Under 
färden gör vi flera intressanta strandhugg och får självfallet möjligheten att 
delta i vinprovningar. Inbäddat mellan havet och en mynning, är Médoc en 
berömd region där den mest kända av alla de röda vinerna i världen produceras.



DAG 1
TILL BORDEAUX
Flyg till Bordeaux. Vi installerar oss i våra 
hytter och bekantar oss med fartyget innan 
vi bjuds på en välkomstdrink och fartygets 
besättning presenteras för oss. Efter kvällens 
middag bjuds det på underhållning i loungen.

DAG 2
BORDEAUX, PAUILLAC ELLER CUSSAC 
FORT MÉDOC
Tidigt lägger vi ut från kajen och intar vår 
frukost medan vi seglar nedströms på floden 
Garonne. Vi passerar öarna Cazeau och Pati-
ras innan vi når Pauillac.
Förmiddagsutflykt:
 DISCOVERY: Med helikopter får du upp-
leva de många slott och vingårdar som ger 
regionen sitt rykte.
(Turen är beroende av gynnsamma väderför-
hållanden och kan ställs in med kort varsel. 

Bokningen måste göras innan avresa från Sve-
rige och kan bli fullbokad).
Eftermiddagsutflykter:
 CLASSIC: Vi besöker Médoc, en berömd 
region där några av världens mest erkända 
Bordeauxviner odlas, främst Merlot och 
Cabernet Sauvignon. I regionen passerar 
i Stockholm vi de kända vinslotten Châ-
teaux Lafite-Rothschild, Latour och Mouton 
Rothschild.
 DISCOVERY: Med cykel tar vi oss fram 
genom ett av världens största vinområden 
och förmodligen det mest berömda, Médo-
chalvön. Det milda klimatet är en stor anled-
ning till de över 10.000 vingårdar som ståtar 
här. Vi blandar historia och arkitektur tillsam-
mans med vin och ost i detta exceptionellt 
vackra område. För vad kan passa bättre än 
ett härligt glas Grand cru och några regio-
nala ostar i ett prestigefyllt slott i hjärtat av 
Pauillac.

Vi kommer tillbaka ombord till middag och en 
kväll med underhållning. Fartyget ligger vid 
kaj över natten i Pauillac.

DAG 3
PAUILLAC ELLER CUSSAC FORT MÉDOC 
BLAYE OCH GIRONDES MYNNING
Frukost intas medan vi kryssar vidare mot 
Blaye. Vi lägger till i den historiskt viktiga 
hamnstaden Blaye med den UNESCO  skyd-
dade Citadellen. Blaye hade tidigare, tack vare 
sitt geografiska läge, en stor betydelse då 
detta var en utsiktspost varifrån man kunde 
förvarna om fientliga inkräktare som kom sjö-
vägen. Vi når Blaye strax efter lunch.
 CLASSIC: Vi åker längs med ”Route de 
la Corniche”. En spännande utflykt längs 
slingrande vägar och Dordogne-floden. Vi 
passerar grönskande trädgårdar, gamla fis-
karbostäder och fantastiska klippformationer 
innan vi kommer fram till Girondes mynning. 

Färdledare:  
Monica Hornig

Monika har jobbat som reseledare i 15 
år i nästan hela världen med både flyg, 
buss och stationeringar. Sex månader 
av dessa spenderade hon på en flod-

kryssningsbåt på Donau.



Åter i Blaye besöker vi citadellet, byggt av 
Vauban, Ludvig XIV:s storbyggmästare, med 
sin magnifika utsikt.
 DISCOVERY: Vi gör en rundvandring i 
Blaye och besöker det underjordiska citadel-
let i Blaye, följt av ett glas vin och provsmak-
ning av lokala produkter från regionen. 
 Middag och dans ombord medan fartyget 
ligger vid kaj i Blaye.

DAG 4
LIBOURNE ELLER BOURG - 
SAINT ÉMILION
Tidig morgon lägger fartyget ut och vi kryssar 
vidare längs floden Dordogne. Vi ankommer 
till Libourne efter lunch. Nu väntar kanske 
resans absoluta höjdpunkt; Saint Émilion, en 
av de mest speciella städerna i hela Frankrike.
 CLASSIC OCH DISCOVERY: Vi gör en 
bussutflykt till den förtjusande medeltids-
staden Saint  Émilion som inbjuder till strövtåg 

innanför stadsmurarna från 1200 talet. Vi gör 
bland annat ett besök i den fantastiska mono-
litkyrkan och dess katakomber. Monolitkyr-
kan som karvats och byggts av kalksten av 
munken Émilion, stadens grundare, är Europas 
största kyrka. Detta är en häpnadsväckande 
upplevelse. I gamla stan får vi provsmaka och 
veta mer om de ädla viner som produceras i 
Saint Émilion. Vi återvänder till fartyget som 
väntar i Libourne. Kvällen bjuder på en festlig 
galamiddag ombord.

DAG 5
BOURG ELLER LIBOURNE - BORDEAUX
Vi kryssar mot Bordeaux, dit vi ankommer 
under tidig eftermiddag. Invånarna i Bordeaux 
kallar sin stad för La Belle au Bois Dormant, 
det vill säga Törnrosa. Bordeaux är idag en av 
Frankrikes fem största städer. Ingen annan 
stad i världen har fått en så stor del av stads-
kärnan förklarat som världsarv av Unesco. Det 

var under den engelska tiden som Bordeaux 
blomstrade upp, främst genom vinhandel.
 CLASSIC: Guidad rundtur i Bordeaux, 
känd för sitt exceptionella arkitektoniska arv.
 DISCOVERY: Vi utforskar staden med 
cykel. Vi börjar turen vid Quai des Chart-
rons för att sen se de platser och monument 
i Bordeaux som har listats som UNESCOs 
världsarv. Vi lär oss om stadens och områdets 
vinproducerande historia genom att bland 
annat besöka vinmuseet, följt av en vinprov-
ning.vinmuseet, följt av en vinprovning. 

DAG 6
HEMRESA
Efter frukost transfer till flygplatsen för flyg-
resa hem till Sverige igen. Vi avslutar därmed 
en mycket innehållsrik resa med bagaget fyllt 
med trevliga minnen.



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: 

AVRESOR 2018
15 maj,  20 sep

PRISER
Se aktuella priser på vår hemsida 
www.escapetravel.se eller ring oss på 
031-762 85 10 eller 08-450 38 90.

I RESAN INGÅR
•	 Flyg till Bordeaux från Stockholm/

Göteborg/Köpenhamn t/r inkl:
•	 Flygskatter
•	 1 incheckad väska + 1 

handbagage
•	 6 dagars / 5 nätters flodkryssning 

med MS Cyrano de Bergerac inkl:
•	 Välkomstdrink ombord
•	 Helpension ombord från middag 

första dagen till frukost sista 
dagen

•	 Dryck till maten ombord: Husets 
vin, öl, mineralvatten, juice kaffe/
te till måltiderna

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

•	 Underhållning ombord
•	 Hamnavgifter
•	 Transfers
•	 Engelsktalande lokalguider
•	 Svensktalande färdledare

I PRISET INGÅR EJ
•	 Dricks till besättningen ombord 

på fartyget och till lokala guider 
och chaufförer . Rekommenderat 
belopp är 5-7 Euro per person 
och dag. Detta är frivilligt och 
endast en rekommendation.

•	 Utflykter, du har möjlighet att 
välja CLASSIC eller DISCOVERY 
utflyktspaket.

Resevillkor och avbeställningsregler 
hittar du på www.escapetravel.se

Beställ din resa på 
www.escapetravel.se

/  PRISER OCH INFORMATION

FAKTA OM FARTYGET
Fartyg: MS Cyrano de Bergerac Rederi: Croisi Europe
Byggt år: 2013 Standard: 4-stjärnigt
Antal passagerare: 174 Antal däck: 4 – Sol-, övre-, mellan- och huvuddäck

Faciliteter ombord: Restaurang, lounge med bar och dansgolv, bar med tv och terass, 
reception, terass, franska balkonger, souvenirbutik och soldäck med solstolar. Under-
hållning ombord.

Hytter: Samtliga hytter är utvändiga och har badrum med dusch och toalett, hårtork, 
TV, kassafack och luftkonditionering.


