
 

Dag 1  Den 11. august  Stavanger Lufthavn Sola  - Lyon  
Behagelig avreise fra Time Sparebank kl. 10.30 for innsjekk med KLM sin avgang 
kl. 12.00 via Amsterdam til Lyon. Ankomst til Lyon er kl. 16.05. Med vår buss 
reiser vi direkte til elvecruisehavnen i Lyon sentrum og sjekker inn på båten.  
Kl. 17.00 skulle vi være på plass og er klar for avreise sørover på elven Rhône.  
Til avtalt tid serveres velkomst Cocktail og presentasjonen av mannskapet      
ombord. Felles middag i restauranten, som inkluderer drikkevarer øl, vin, juice, 
mineralvann samt te eller kaffe. Etterpå får vi anledning til å oppleve båtens   
underholdning. Denne natten seiler vi med båten, mens vi nyter sengen i den 
gode lugarene til CroisiEurope`s båt som heter MS Camargue.  
 

Dag 2  Den 12. august Arles  
Frokost inntas fra den flotte bufféen mens vi seiler. Vårt morgencruise går     
gjennom et malerisk landskap i Sør-Frankrike. Vi passere Valence, som ligger 
nedenfor den vakre domkirken St. Apollinaire. En annen byen er Montélimar, 
som er kjent for sin nougat. På turen skal vi gjennom den store slusen Bollène, 
som har en høydeforskjell på hele 20 meter. Denne slusebyggingen var et        
utfordrende sivilingeniørprosjekt på 1950 tallet. Lunsjen nyter vi om bord på    
båten og da er vi klar for å gå i land ved havnen av Arles ca. kl. 14.00. Ved    
sluseproblemer stopper båten alternativt i Avignon. Vår utflukt til Camargue    
kjører vi med buss. Dette vakre området er flatt, som Jæren med idylliske     
våtlandsområder. Her får vi sett en mengde med forskjellige typer vadefugler og 
tro det eller ei  - flotte villhester. Vi får nyte litt tid på egenhånd i landsbyen 
Saintes–Maries-de-la–Mer, som er kjent for sigøyner-festene. Vi returnerer til 
båten for å slappe av før middag. Etter middag har vi inkludert en flott tur i byen 
Arles. Byen er spesielt stolt av sitt gamle romerske amfiteater. Middag og hygge. 
Overnatting ved kai denne natten.  

2012   Elvecruise med Time Sparebank  
Frankrike  - Rhône - Camargue -  Provençal  

Fra den 11. til den 15. august 
Cruise fra Lyon - Arles - Avignon - Viviers - Tain L`Hermitage - Lyon  
 

Full pakke med utflukter, frokost, lunsj og middag inkl. 
drikkevarer  ( øl, vin, juice eller vann ), på årets elvecruise langs 
elven Rhône fra Lyon til Lyon i Frankrike.  Overnatting i 2 
etasjes  
elvecruiser med navn MS Camargue. Av opplevelser kan nevnes 
Romerske Amfiteater,  maleriske landsbyer, som har inspirert 
mange kunstnere. Her er  frodige landbruksområder,  flotte  
beitearealer sauehold og stor oste produksjon, frodige 
vinmarker og blåe lavendelmarker - ja, mye, mye mer!  Gled 
dere til  
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Dag 3 Den 13. august  Avignon  - Viviers   
Vi starter seilingen før frokost og ankommer først byen Avignon. Vår utflukt er en guidet 
tur i pavenes by, som den kalles. Palasset i byen var en gang bebodd av kunstnere 
blant annet Van Gogh og Paul Gauguin og mange studenter, som menget seg med 
hverandre. Byens bro er sjelden og blant de kjente og omtalte, - som aldri har blitt  
ferdig. Vel tilbake i båten er vi klar for avgang kl. 12.00. Nå setter vi kurs mot 
Rouquemaure og nyter lunsj om bord. Ny utflukt får vi kl. 14.00 og målet er Ardèche 
Gorge. Første besøk er Bourg Saint Andéol, som ligger rett overfor Plateau des Gras. 
Her har elven Ardèche gravd seg vei gjennom klippene og konstruert en formidabel kløft 
i århundrenes løp. Den naturlige arken ( buen ) Le Pont d’Arc har blitt hele 34 m høy. 
Videre på utflukt drar vi langs den kjente ruten Routes des Gorges. Nå skal vi får  
oppleve de harmoniske svingene på elven som og er naturens skaperverk. Alle merkene 
vi ser langs veien viser vei til de spektakulære utsiktpunktene langs ruten. Vårt 
fotostopp er ved et av disse. Utsiktspunktene gir oss formidabelt skue over kløfta med 
navnet     Gorge. Vel tilbake om bord er vi i byen Saint-Étienne-des-Sorts ca. kl. 17.00. 
Båtens avgang videre til Viviers er kl.18.00 og ankomst der er kl. 21.30. Nok en 
hyggelig    middag nytes om bord sammen med våre reise venner. Denne natten ligger 
vi i ro ved kaien.  
 
Dag 4 Den 14. august  Viviers-La Voulte-Tain L’Hermitage  
Frokost om bord under seiling mot La Voulte, hvor vi ankommer før lunsj. Om etter-
middagen drar vi på utflukt til Vercors. Ny utflukt med buss mot stedet med navn Die, 
hvor vi får anledning til å besøke en vinkjeller og selvsagt smake den kjente hvitvinen - 
Clairette de Die. Videre kjører vi veien over Rousset fjellpasset. Fra toppen av passet får 
vi et formidabelt skue over Vercors Platået, mot Vassieux en Vercors og Pont en  
Royans, kjent for de særegne hengende hus og bebyggelse. Vi entrer båten etter en 
flott tur først ved Tain L`Hermitage. Kveldens flotte opplevelser er Gallamiddag om 
bord, mens vi seiler tilbake mot Lyon igjen. Vi koser oss sammen siste kvelden på    
turen.   
 
Dag 5 Den 15. august  Lyon - Amsterdam - Stavanger  
Vi spiser frokost om bord på båten vår før vi sjekker ut kl. 09.00 og drar til flyplassen 
hvor vi har avgang kl. 12.00 og er tilbake via Amsterdam kl. 16.50. 
Her står vår buss klar for å ta oss med tilbake til Time Sparebank.  
 
 

Pris i dobbellugar på hoveddekk ved 30 betalende   kr. 10 950,- 
Tillegg for øverste dekk          kr.      550,-   
 

Fullt program inkludert i  turprisen:  
* Fly tur – retur SVG-LYON med KLM ( inkl. flyskatt 24. jan kr. 1626,- ) 
* 5 dages elvecruise inkl. helpensjon frokost, lunsj og middag samt vin, øl,  
   juice, vann, brus, Kaffe/te 
* Alle utfluktene er inkludert  - beskrevet i programmet   
* Reiseleder Anne Kari T. Fossen og Time Sparebank, Grethe B. Undheim tlf. 93019314 
* Transport til og fra Time Sparebank  
 

Tillegg i prisen:       HUSK: Reiseforsikring, Helfo Trygdekort  
• Enkel lugar tillegg kr. 1200,-  LUGARER: 17  hoveddekk og 7 øvre dekk  
• Tips til mannskap    HUSK: Påmeldingsfrist innen 20.02   

• Drikke som du selv måtte kjøpe i baren 

 

HUSK: Navn, adresse, fødselsdato og år, fødekommune, og passnummer  
HUSK: Påmelding til Idèreiser as tlf. 51425744 grunnet lugarfordeling! 
HUSK: før 20. februar direkte til Idèreiser as tlf 51425744,ide@idereiser.no 
 

Vi tar forbehold om endringer utenfor vår kontroll vedr. flyruter, avgifter,  
valuta, oljeavgifter i forbindelse med turen. Ved avbestilling etter 1. mai       
betales turen i sin helhet grunnet spesielle regler hos våre leverandører.   
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