PROGRAM: FLODKRYSSNING FÖR
VINÄLSKARE
5 frukostar, 4 luncher och 5 middagar inkluderad

Dag 1

Sverige - Martigues
Utresa från Sverige och incheckning på fartyget
Middag
Vi flyger till södra Frankrike och sedan transfer till vårt fartyg i Martigues. Vi checkar in på
fartyget och serveras sedan en välkomstdrink och personalen presenterar sig. Middag
serveras ombord. Fartyget ligger i hamn under natten.
* Notering: Ombordstigningshamnen i Martigues är beroende av vatten- och väderförhållanden
och kan ibland ersättas med Port-Saint-Louis du Rhône istället.
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Dag 2

Martigues - Avignon
Utflykter: Rundtur Cassis
Frukost, lunch, middag
Charmig fiskeby!
Efter frukost åker vi på en utflykt till den pittoreska fiskebyn Cassis, känd för sina klippor
och kalkformationer samt sina torra vita viner. Cassis är en liten pärla med en livlig
hamnpromenad, här finns det gott om caféer, restauranger och myllrande folkliv. Visste du
att Winston Churchill brukade komma till Cassis för att måla?
Staden har också beskrivits som ”St. Tropez för 50 år sedan », så den är väl värd ett besök!
Här besöka vi också en av de bästa lokala vinproducenterna för att smaka på vad de har att
erbjuda.
Vi återvänder till fartyget för att kryssa vidare mot Avignon. Middag och kvällsunderhållning
ombord.

Dag 3

Avignon - Viviers
Utflykter: Châteauneuf du Pape // Ardèche ravinen & Vivarais
Frukost, lunch, middag
Påvens nya slott och Frankrikes mest imponerande ravin!
Vi inleder dagen med besök i Châteauneuf-du-Pape regionen som producerar det mest
prestigefyllda vinet runt Medelhavet. Här produceras det mer vin än i hela norra Rhôneregionen, så detta anses vara ett ”mekka” för vinälskare! Vi promenerar runt i den trevliga
byn med namn som direkt översätts till ”Påvens nya slott” innan vi får smaka på de lokala
vinerna. Châteauneuf-du-Pape är särskilt känd för sina röda viner, dominerade av Grenachedruvan.
Fartyget har under tiden seglat till Saint-Etienne-des-Sorts, där vi går ombord igen.
Under eftermiddagen står Vivarais-området på programmet som är beläget på St Remèze
och Orgnac l’Aven platån. På vägen passerar vi en verklig höjdpunkt: Ardèche ravinen – ett
naturreservat och en av Frankrikes största naturattraktioner!
Ravinen är imponerande med branta klippor, där floden Ardèche har trängt sig in i terrängen
och bildat den 54 meter höga kalkstensbron – Pont d`Arc. Här finns också stora
kalkstensgrottor där Aven d`Orgnac är den mest kända.
Väl framför i Vivarais ska vi naturligtvis få smaka på några fina årgångsviner. Vi provar både
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rödvin och rosévin med en uppfriskande bouquet.
Ombord igen avnjuter vi kvällens middag!

Dag 4

Viviers - Tain L’Hermitage
Utflykter: Vingårdsbesök
Frukost, lunch, middag
Lär dig om vin, drick lokalt Côtes du Rhône-vin och njut av landskapet!
Frukosten avnjuts medan vi glider vidare längs Rhonedalen. Fartyget lägger till i Tain
L’Hermitage efter lunch. Staden vars mest kända vinsluttning Côteau de l’Hermitage kröns
med ett kapell som tycks bevaka den nedanförliggande dalen. Även här kommer vi
naturligtvis att besöka en vingård för att prova de lokalt producerade vinerna innan vi
återvänder till fartyget.
Vår seglats fortsätter förbi berömda vinodlingar såsom Côtes Rôties, Condrieu, Chateau
Grillet och St Joseph.
Vi serveras middag ombord och fartyget kryssar vidare genom hela natten.

Dag 5

Bourgogne & Beaujolais
Utflykter: Beaujolais och vinproduktionens hemligheter
Frukost, lunch, middag
Vi inleder dagens program med Beaujolais. Namnet kommer ursprungligen från herrarna i
Beaujeu, som ägde dessa vingårdar fram till 1500-talet. Vi besöker den välkända ”vinbyn”
George Duboeuf och får veta mer om vinodlingens ädla konst.
Efter lunch kör vi genom vingårdarna i Bourgogne, och vi ska nu få lära oss mer om den
komplexa och fascinerande vinproduktionen. Kanske får vi även en liten inblick i några
välbevarade hemligheter?
Längs med vägen ligger de välkända vingårdarna på rad; Meursault där de första vingårdarna
var anlagda och Volnay, där vingårdarna ligger på kalkgrund och ger några av de finaste
vinerna i Côte de Beaune. Vi passerar också Pommard, som tidigare drevs av medeltida
religiösa samfund som producerade kraftfulla röda viner med mycket garvsyra.
Naturligtvis kommer vi att ha en vinprovning. I detta område tillverkas de vita vinerna ofta
på chardonnay-druvor och de röda på pinot noir.
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Fartyget har under tiden seglat till Tournos, där vi går ombord.
I kväll är vår galamiddag och vi seglar vidare mot Chalon- sur Saone.

Dag 6

Chalon - Sur Saone - Sverige
Utcheckning från fartyget och hemresa till Sverige
Frukost
Efter en sista frukost ombord är det dags att ta adjö av fartyget och dess besättning. Vi har
ca 1,5 h transfer till flygplatsen i Lyon.
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