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Elvebåtcruise i vakre omgivelser i Rhône – dalen 
- og et hyggelig bekjentskap med Annecy – Alpenes Venezia i Frankrike! 

Rhône Frankrikes nest lengste elv, springer ut i Sveits og kommer inn i Frankrike via Genèvesjøen for 

senere å møte Saône ved Lyon og deretter, som eneste franske elv, renne ut i Middelhavet ved Marseilles. I 

Arles deler elva seg i to grener og danner et stort delta, Camargue – som også er navnet på vår båt på 

denne reisen, MS Camargue. Det familieeide rederiet CroisiEurope setter sin ære i at gjestene skal få en 

god cruiseopplevelse. Nyoppussede MS Camargue har to dekk, med lugarer på begge dekk, i tillegg til et 

stort soldekk, der du kan nyte utsikten til det vekslende landskapet som glir forbi. Lugarene er godt utstyrt 

med air-condition og satellitt-tv. Som gjest kan du glede deg over velsmakende retter fra det franske 

kjøkken, ofte med regionale spesialiteter på menyen. Ombord er all mat og drikke inkludert. En behagelig 

seilas innrammes av en imponerende scenografi og vi gjør flere landhugg i løpet av en dag. Vi får oppleve 

Les Baux-de-Provence, en juvel i fjellandskapet Alpilles og som av mange betegnes som en av de «vakreste 

landsbyene i Frankrike»! I Arles kan vi beundre ruinene fra det romerske imperiet, og «Camargue» er vilt 

og vakkert. Avignon - byen som er mest kjent for sin historiske rolle som sete for flere paver i det 14. 

århundre kom på Unescos verdensarvliste i 2005. Den historiske bykjernen inneholder pavepalasset, den 

gotiske katedralen Notre-Dame des Doms d'Avignon og den gamle broen Pont d’Avignon fra 1100-tallet. 

Det arkitektoniske mesterverket Pont du Gard, Ardèche Gorges – Europas vakreste canyon, og Vercors 

Plateau med sine «hengende hus» er andre høydepunkt som kan oppleves på turen! Rhône-dalen strekker 

seg fra Lyon til Avignon og er et gourmetdistrikt i forhold til mat, og verdenskjent for sin gode vin! 

Vi reiser med fly til Genève t/r, og elvebåtcruiset starter og avsluttes i Lyon. Før cruiset får vi en 

overnatting i Lyon, som er Frankrikes tredje største by og et gastronomisk sentrum på verdensbasis. Etter 

noen herlige dager på Rhône avslutter vi turen med en overnatting i Annecy, som er en by i Auvergne- 
Rhône-Alpes, sørøst i Frankrike. Vakker, særegen og idyllisk, ofte kalt Alpenes Venezia på grunn av de 

mange kanalene som renner gjennom bykjernen. Og vel verdt et besøk!  

Detter er en annerledes tur – eksklusiv, luksuriøs, og rett og slett eventyrlig! 

 



 

Reiserute  

 

Tirsdag 3. juli: 

Bussavgang fra Storås tidlig på morgenen 

via Meldal, Løkken, Fannrem, Orkanger, 

Børsa og Buvika til Værnes. Flyavgang fra 

Værnes kl. 09:20 med Norwegian til Oslo 

kl. 10:15. Bagasjen går gjennomgående til 

Genève. Videre fra Oslo kl. 11:10 til 

Genève kl. 13:40. Busstransport fra flyplassen til Lyon – turen tar knapt 2 timer. Her skal vi bo på Mercure 

Lyon Charpennes. Middag på hotellet utpå kvelden. 

 

Onsdag 4. juli: 

Frokost på hotellet. Sightseeing i Lyon sammen med lokalguide. Litt fritid 

med muligheter for å kjøpe seg lunsj, før vi går ombord på MS Camargue 

kl. 15:00 og installerer oss på lugarene. Kl. 16:00 legger vi ut fra kai i Lyon 

og seiler sørover. Presentasjon av mannskapet og velkomstdrink etter 

avgang. Om kvelden blir det middag med påfølgende underholdning. 

 

Torsdag 5. juli:  

I dag blir det mulighet til å gå i land og utforske den vakre landsbyen Les 

Baux-de-Provence, mens vi ligger til kai i Arles. Det er også muligheter til 

å delta på en sightseeingtur med lokalguide i Arles (tilvalg) for de som 

ønsker det. 

 

Fredag 6. juli: 

I dag skal vi seile fra Arles via Port-Saint-Louis til Martigues. Her skal vi 

delta på en utflukt til landområdet Camargue, som har en egen hesterase oppkalt etter seg - «de hvite 

hestene fra havet». Camargue ligger mellom Middelhavet 

og de to hovedløpene til Rhônes delta. Den østre grenen 

kalles Grand Rhône, og den vestre Petit Rhône. Vi skal 

være med på en «safaritur med jeep i villmarken». Om 

ettermiddagen seiler vi fra Port-Saint-Louis til Martigues, 

der det blir anledning til å gå i land og utforske byen på 

egenhånd før vi utpå kvelden setter kursen nordover mot 

Avignon.  

 

 

 

 

Lørdag 7. juli: 

Vi ligger til kai i Avignon - byen som nok er mest kjent for 

sin historiske rolle som sete for flere paver i det 14. 

århundre. Gamlebyen i Avignon kom på Unescos 

verdensarvliste i 2005. Den historiske bykjernen 

inneholder pavepalasset, den gotiske katedralen Notre-

Dame des Doms d'Avignon og den gamle broen Pont 

d’Avignon fra 1100-tallet. Innenfor de enorme bymurene 

myldrer det i gatene av backpackere, musikere, gateartister, familier og fintfolk – en herlig miks av alle 

typer mennesker! Pavepalasset er en av de største bygningene fra europeisk middelalder, og har bl.a. 

vegger som er mer enn 5 meter tykke. Palasset ligger på en naturlig klippe som gjør det vanskelig å 

angripe. Murene som ble bygget av pavene i årene før 1348 er godt bevart. Det blir muligheter til å delta 

på en sightseeingtur inkl. Pavepalasset, eller man kan bli med på utflukt til Pont du Gard eller 

naturreservat-området Les Gorges de 'Ardèche – kjent for sine grotter og canyon landskap (tilvalg). Om 

kvelden seiler vi videre mot Viviers. 



 

Søndag 8. juli: 

I dag seiler vi gjennom Tain L’Hermitage bl.a. kjent for sin sprudlende hvitvin, Clairette de Die. Det blir 

også tilbud om utflukt til fjellområdet Vercors Plateau. Utpå kvelden, mens vi seiler mot Lyon igjen, blir 

det gallamiddag ombord. 

 

Mandag 9. juli:  
Vi nyter skipets gode frokost for siste gang på denne turen, før vi går i land i Lyon kl. 09:00. Vi blir hentet 

med buss, og setter kursen opp i de franske alpene – nærmere bestemt til Annecy. Denne lille byen ved 

innsjøen Lac d’Annecy omtales som en av Frankrikes mest spesielle og vakreste reisemål. Vi får store deler 

av dagen til å finne ut dette på egenhånd! Blomster dyrkes i alle vinduskarmer, svaneflokker driver sakte 

gjennom de glassaktige kanalene og lukten av nybakt brød kiler i nesegangen. Kort sagt; skulle man 

konstruert en småby basert på europeiske Disney-klisjeer, Renoirs malerier eller Brødrene Grimms 

eventyr, ville Annecy trolig vært resultatet. Vi skal overnatte og spise middag på Best Western Hotel 

International. 

 

Tirsdag 10. juli: 

Frokost på hotellet og litt tid på egenhånd i 

Annecy før vi samles for bussavgang til 

flyplassen. Vi har avgang med Norwegian kl. 

14:20 fra Genève til Oslo kl. 16:50. (Bagasjen 

vår går gjennomgående til Værnes). Videre fra 

Oslo med Norwegian kl. 19:00 med ankomst 

Værnes kl. 19:55. Fra Værnes blir det 

busstransport tilbake til våre respektive 

hjemsteder. 

 

Turfakta  

Avreise: 3. juli – Varighet: 8 dager  

Avreise fra: Storås, Meldal, Løkken, Fannrem, Orkanger, Børsa, Buvika og Værnes 

 

Turprisen inkluderer: Busstransport til Værnes t/r, flyreise med Norwegian Trondheim – Oslo – Genève 

t/r, busstransport fra Genève til Lyon og fra Lyon til Annecy og flyplassen i Genève, 1 overnatting på 

Mercure Lyon Charpennes Hotel i Lyon inkl. frokost og middag, sightseeing med buss og lokalguide i Lyon, 

6 dagers Cruise – All inclusive (5 netter) på Rhône med CroisieEurope på hoveddekk, utflukt «Safari 4x4 

Camargue», 1 overnatting på Best Western Hotel International i Annecy inkl. frokost og middag, og 

reiseleder fra Orklareiser  

 

«All inclusive» på MS Camargue inkluderer: alle måltider (frokost, lunsj, middag) f.o.m. middag første dag 

til frokost siste dag. Kaffe etter alle lunsjer og middager. Drikke: Vann, vin, øl og juice. Drinker i baren med 

unntak av champagne og vin fra skipets spesialmeny. Velkomstscocktail.   

 

Pris pr. person: kr. 19.950,-    
 

Tillegg for enkeltlugar på MS Camargue:  kr. 3.750,- 

Tillegg for enkeltrom på hotellene: kr. 970,- 

Tillegg for lugar på Upper deck:  kr. 1.390,- pr. person (begrenset antall)  

Tillegg for ikke-abonnenter i avisa: kr. 1.050,- pr. person 

 

Utflukter – forhåndsbestilling (kan også bestilles om bord, men da til høyere pris): 

Klassiske utflukter: 

Baux de Provence (ettermiddag – dag 2):    kr. 460,- pr. person 

Arles (ettermiddag – dag 2):     kr. 200,- pr. person 

Avignon (morgen – dag 4):     kr. 260,- pr. person 

Gorges Ardeche (ettermiddag – dag 4):    kr. 485,- pr. person 

Vercors (ettermiddag – dag 5):     kr. 530,- pr. person 



 

 

«Discovery – oppdagelses» utflukter: 

Vandring i Alpilles & Baux de Provence (ettermiddag – dag 2): kr. 475,- pr. person 

Vandringstur Pont du Gard + museum (morgen – dag 4):  kr. 570,- pr. person 

 

Denne reisen krever gyldig pass og valuta på turen er Euro. 

 

MS Camargue   

Skipet ble bygd i 1995, og totalrenovert i 

2015. Det har en lengde på 110 meter og 

er 10 meter bredt. Totalt 54 lugarer (34 

på hoveddekk og 20 på øvre dekk) og 

maks. 104 passasjerer. 

Av fasiliteter ombord nevner vi salong, 

lounge-bar med dansegulv, restaurant, 

stort soldekk, gavebutikk, og fri wi-fi. Alle 

lugarer har store utsiktsvinduer, dusj og 

toalett, luftkondisjonering, hårføner, og 

satellitt TV. 

 

 

 

 

 

«Først-til-mølla» prinsippet gjelder! Salget starter tirsdag 12.desember kl. 09:00 til 

Orklareiser på tlf. 72 49 57 50 eller online på www.orklareiser.no/leserturer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


