
Sejlrute og dagsprogram  
- Seinens højdepunkter og Normandiets smukke kystlinje 

 

 

 

 
Dag 1 - Velkomst i Paris: 

Stig ombord på flodkrydstogtskibet i Paris, som er dit flydende 
luksushotel for den næste uge. 

 

 

 

 

 

 

Dag 2 - Les Andelys: 
Idag kan du frit vælge mellem 3 udflugter. 
1. Udforsk Château Gaillard, den tidligere højborg for 
Richard Løvehjerte, der ligger på klipperne højt over 
Seinen, på en morgentur. 
2. Du kan vandre fra bredden af Seinen og beundre den 
skønne natur undervejs. 
3. For dem, der ønsker at udforske området på to hjul, 
kan du deltage i en guidet cykeltur gennem den 
charmerende by Les Andelys. 
Efter dagens aktivitet, som du selv har valgt, skal du 
glæde dig til at sejle langs den bugtede flod Seinen. 



Dag 3 - Le Havre: 
Idag er flere mulighed for udflugter både om morgenen 
og eftermiddagen eller tag med på heldagstur. 
Du kan vælge mellem en udflugt til kystbyen Honfleur, 
der er kendt for sin maleriske havn, og for at være et 
inspirerende sted for impressionistiske malere; eller nyd 
en heldagsudflugt, der inkluderer Honfleur og den lækre 
Pays d'Auge-region i Normandiet, hvor æblecider, 
Calvados og Pommeau overgår fransk vin. 
Om eftermiddagen kan du tage en city tour gennem 
Beamont-en-Auge og Pont l'Eveque og derefter deltage i 
en oste og Calvados smagning. 
Om eftermiddagen kan du også deltage i en bytur i det 
UNESCO-udpegede Le Havre. 
Alternativt kan du vælge en cykeltur gennem Le Havre. 

 

Dag 4 - Le Havre - Caudebec-en-caux - Normandiets 
strande: 
Oplev Normandiet. 
1. For dem der ønsker at besøge den amerikanske sektor 
af de historiske strande i Normandiet besøges 
kirkegården ved Colleville-sur-Mer, Omaha Beach, 
artilleribatteriet ved Longues-sur-Mer og landsbyen 
Arromanches, hvor resterne af den flydende havn der 
blev brugt under 2. verdenskrig, kan ses. 
2. Vil du besøge den britiske og canadiske sektor med 
Gold og Juno strandene besøges Ranville Cemetery, 
Pegasus Bridge, den canadiske kirkegård ved Beny-sur-
Mer, WWII-museet i Courseulle og endelig Arromanches. 
3. Hvis du ønsker at opleve noget andet i Caudebec-en-Caux, så tager den romanske Normandie Abbey rute dig til en 
af de storslåede historiske klostre i regionen om eftermiddagen. Eller du kan rejse tilbage i tiden med de interaktive 
udstillinger og fartøjer på Seine Museum. 

Dag 5 - Rouen: 
Tilbring morgenen med at nyde 
middelalderbyen Rouen med et udvalg af flere 
udflugter. 
Deltag i en vandretur og se torvet, hvor Joan of 
Arc led martyrdøden, såvel som 
middelalderkvarteret og det store ur. 
Du kan også udforske Lyons-la-Forêt, bygget på 
stedet for en tidligere fæstning og med en 
bemærkelsesværdig hundrede år gammel 
arkitektur eller gå på opdagelse i "Tastes of 
Normandy" udflugten, hvor du bliver forkælet 
med de lækre smage der er kendetegnene for 
regionen inklusive chokolade, Normandiet ost 
og cider eller vær aktiv ved at tage med på en 
guidet cykeltur, valget er dit. 



 
Dag 6 - Vernon - La Roche-Guyon: 
Nyd den naturskønne sejlads omkring Vernon inden du går fra borde til din udflugt. Du kan vælge mellem tre 
udflugter afhængigt af dine interesser. 
Besøg Claude Monets hjem og haver i Giverny. 
Kunstelskere genkender straks billeder udødeliggjort i 
Monets mest elskede malerier - såsom vandliljer, japanske 
broer og yndefulde piletræer. Gå rundt i hans berømte 
haver og hjem, hvor han boede i mere end fire årtier. 
Eller besøg det kongelige Château de Bizy fra det 18. 
århundrede inspireret af Versailles overdådighed. Nyd en 
guidet tur i paladset og haven. 
Hvis du foretrækker et mere aktivt eventyr, kan du tage på 
en guidet cykeltur i det smukke franske landskab. 
Om aftenen kan du besøge den maleriske landsby La 
Roche-Guyon, en af de smukkeste i Frankrig. Nyd fritiden 
til at slentre langs Seinen eller nyd den smukke arkitektur. 

Bemærk: Monet's haver kan være lukket. Hvis det er tilfældet, findes en alternativ tur i stedet. 

 
Dag 7 - Conflans: 
Rejs til Auberge Ravoux i hjertet af Auvers-sur-
Oise, det sidste hjem for kunstneren Vincent van 
Gogh. Det sige at hans ånd stadig dvæler i hans 
tidligere loftsrum på Ravoux Inn. Van Gogh 
tilbragte blot 70 dage i Auvers-sur-Oise, men 
malede mere end 70 værker her. 
Eller nyd den udsøgte arkitektur på Chateau 
Saint-Germain-des-Prés sammen med dets 
museum og haver. 
Hvis du foretrækker noget mere aktivt, så på med 
din hjelm og cykel rundt i byen Conflans. 
Senere på dagen kan du slappe af på solterrassen 
eller på din altan, da skibet tager en naturskøn 

sejlads på vej tilbage til Paris. 

Dag 8 Paris - afslutningen på jeres fantastiske flodkrydstogt: 
Et uforglemmeligt og oplevelsesrigt krydstogt er slut for denne gang og det er tid til at sige farvel eller på gensyn. 

 

 

 


