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SKÖNA LOIREDALEN
med Bretagne och Jersey

Vackra sköna Loiredalen! Hit kom de franska kungarna för att jaga och bygga drömslott till sina älskarinnor. Ingen annan 
del av Frankrike representerar bättre det ljuva livet än just detta bördiga landskap. De vackra slotten, de fantastiska 
trädgårdarna och de goda vinerna. Längs floden ligger små vita städer med silvergrå tak, medeltidsborgar och ståtliga 
1700-talsslott på parad. Här i Loiredalen föddes den franska trädgårdskonsten med slottet Villandry som främsta exempel 
på den klassiska potagern (dekorativ köksträdgård) och de stilrena spar smakade linjerna. Centrum i allt detta sköna är flo-
den Loire som ringlar sig från norr över Orléans, Blois, Tours och Saumur innan den rinner ut i Nantes. Det är inte för intet 
att hela Loiredalen med sina slott och trädgårdar kommit med i Unescos världskulturarv.

Dag 1    Hemorten – Göteborg
Avresa västerut mot Göteborg dit vi beräknas 
anlända sen eftermiddag  Vi äter middag 
ombord på Stena Lines fartyg som avgår 
18:45   [ Ca 45 mil ]

Dag 2    Kiel –  Liege 
Stor frukostbuffé innan vi anländer till Kiel  
Vi fortsätter därefter på tyska Autobahn 
genom Hamburgs gigantiska hamnom-
råde mot Ruhrområdet och den holländska 
gränsen   Vi far genom Limburg och passerar 
gränsen till Belgien  Nu har vi bara några mil 

kvar till Valloniens huvudstad, Liege  Från 
trakten invandrade under 1600-talet många 
vallonska bergsmän, smeder, köpmän och 
industriidkare till Sverige, däribland Louis De 
Geer, som var född i staden och ofta har kall-
lats ”den svenska industrins fader”  Inkvarte-
ring och middag på vårt hotell  [ Ca 61 mil ]

Dag 3    Liege – Tours
Frukost och avfärd genom södra Belgien 
och förbi Paris till Orleans  Under hundraårs-
kriget 1428–29 belägrades staden av engels-
männen men undsattes av Jeanne d’Arc, 

som därigenom fick tillnamnet Jungfrun av 
Orléans  Här gör vi en kort stadsvandring 
och ser bl a  statyn av stadens skydds helgon, 
Jeanne d´Arc  Vi fortsätter i Loiredalen, 
sedan 2001 med på Unescos världsarvlista, 
utmed floden Loire till den charmiga staden 
Tours  Här checkar vi in på centralt belägna 
Le Grand Hotel där vi bor de kommande tre 
 nätter na  Gamla stan i Tours är mycket fin 
med smala gränder, tegel och korsvirkes-
hus, där ”Place Plum” utgör själva nerven, 
speciellt på kvällarna  Dagen avslutas med 
gemensam middag på hotellet  [ Ca 61 mil ]
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Dag 4    Utflykt till Château de Villandry, 
Chinon och Loches
Vi styr kosan västerut  till den pittoreska byn 
Villandry där vi besöker renässansslottet 
med samma namn  När vi sett slottets tjusiga 
rum och hallar får vi tid att strosa omkring 
i den ljuvliga trädgården, som sägs vara en 
av världens vackraste  Från Villandry åker 
vi vidare till Chinon  Här gör vi ett besök på 
den berömda vingården Couly-Dutheil där vi 
provar fem lokala viner  Vi åker vidare till den 
förtjusande lilla medeltida staden Loches, 
som ligger på en brant höjd med borg, kyrka 
och fängelsetorn och som är omgiven av 
bastanta fästningsvallar  Middag på vårt 
hotell  [ Ca 17 mil ]

Dag 5    Utflykt till  
Château de Chambord och Blois
Vi äter frukost och åker sedan till det sagolika 
slottet Château de Chambord, som stått 
modell för slottet i Disneys klassiker ”Skön-
heten och odjuret”  Byggnaden är en unik 
blandning av medeltida fransk borgarkitek-
tur och italiensk renässans, och Leonardo da 
Vinci tros ha utformat delar av den  Slottet 
har stått obebott i långa perioder men är 
numera restaurerat  Vi får gott om tid att 
beundra den pampiga interiören och den 
omgivande trädgården innan vi åker vidare 
till Blois  Här får vi på en guidad tur med 
häst och vagn i stadens romantiska äldre 
delar och stannar till för en vinprovning 
med välsmakande tilltugg  På vägen tillbaka 
till Tours följer vi floden Loire och passe-
rar bl a  Amboise med ett stort slott på en 
klipplatå, högt över den trivsamma staden  
Vidare finns även ett litet kapell till minne av 
 Leonardo da Vinci som levde sina sista år här  
Vi åker tillbaka till vårt hotell  Dagen avslutas 
med middag på egen hand, restaurangerna 
runt hotellet är många  [ Ca 16 mil ]

Dag 6    Tours – St Malo
Vi checkar ut från hotellet och reser till 
Angers där vi finner ett av de mest värdefulla 
exemplen på medeltida gobelängkonst den 
168 meter långa och 5 meter höga gobe-
läng som skildrar jordens undergång  Allt 
detta visas i Angers slott  Vi äter lunch på 

egen hand innan vi åker in i Bretagne, förbi 
 Nantes och till St Malo och vårt hotell, belä-
get innan för stadsmuren och mitt i centrala 
gamla staden  Under andra världskriget 
förstördes stora delar av staden då det var 
ett av tyskarnas sista fästen i Frankrike  Hela 
den gamla delen av St Malo har byggts upp 
och renoverats mycket varsamt  Den gamla 
delen som vetter mot havet på tre sidor, 
omges helt av fästningsvallar  Vi får bl  a  se 
borgen från 1400-talet, Ile du Grand Bré där 
författaren Chateaubriand ligger begraven 
och den gamla fästningen Fort National som 
ligger på en klippa  Hit kan man promenera 
när det är ebb  Middagen äter vi på en trevlig 
restaurang i närheten av hotellet   [ Ca 34 mil ]

Dag 7    Utflykt till Jersey
Idag gör vi en utflykt till Jersey som är den 
sydligaste av de brittiska öarna och är en av 
de vackraste och mest besökta  Växtligheten 
är pga de många soltimmarna lika rik som 
länderna runt medelhavet  Vi åker i mini-
bussar och besöker bl a  det underjordiska 
sjukhuset, som tyskarna byggde under ock-
upationen samt St Helier, öns största stad  Är 
man shoppingsugen kan man göra fina fynd 
då Jersey är ett skatteparadis och ett frihan-
delsområde  Sent på eftermiddagen tar vi 
båten tillbaka till St Malo och trampar snart 
fransk mark igen  Vi kan på kvällen bota-
nisera bland de många restauranger som 
ligger runt hotellet  OBS! Pass är obligatoriskt 

Dag 8    St Malo – Le Touquet Paris Plage
Idag går färden genom vackra Normandie och 
ut mot kusten till den charmiga medeltids-
staden Honfleur med sin genuina fiskehamn  
Här kan man köpa skaldjur till lunch eller 
varför inte ostron med bubbel  Härifrån reste 
många franska upptäcktsresande på 1500-
talet  Vi kör sedan över den mäkta impone-
rande bron Pont de Normandie och kommer 
fram till den populära kuststaden Le Touquet 
Paris Plage  År 1874 lät man marknadsföra 
området som en elegant turist och badort  
Den utvecklades sedan vidare av britterna 
bland annat restes olika lyxhotell, två kasinon  
Under mellankrigstiden var Le Touquet- Paris-
Plage en av Nordfrankrikes mest besökta 
badorter  Efter middagen kan vi ta en prome-
nad till marknaden, fyren och den eleganta 
shoppinggatan St Jean med sina trevliga 
 butiker, kaféer och restauranger  [ Ca 46 mil ]

Dag 9    Le Touquet Paris Plage –  
Haltern am See
Idag följer vi den vackra franska och belgiska 
kusten förbi Dunkerque och Oostende och 
gör några stopp i de fashionabla orter där 

Parisborna och Belgarna tar sin tillflykt 
under weekend och semestrar  Vi fortsätter 
via Antwerpen, genom Belgien till den fina 
orten Halterna m See och vårt hotell Seehof, 
be  läget vid den vackra sjön med samma 
namn  Halten am See är förutom en gammal 
Romar och Hansastad känd som pilgrimsort  
Som ett resultat av detta befästes staden 
med höga ringväggar, försvarstorn och 
stads portar, av vilka i dag endast det sjunde 
storm tornet från 1502 finns bevarad  Middag 
på vårt hotell  [ Ca 50 mil ]

Dag 10    Haltern am See – Köpenhamn
Frukost och färd genom Tyskland via Ham-
burg till Puttgarden där vi tar färjan över till 
Danmark och vårt hotell som ligger centralt 
i Köpenhamn, 500 meter från Rådhuset och 
Ströget  Middag på vårt hotell  [ Ca 64 mil ]

Dag 11  Köpenhamn  och Hemåt
Vi äter frukost, packar in våra väskor och 
ger oss ut i Köpenhamn där vi från bussen 
får uppleva Tivoli, Carlsbergs Glypotek, 
Christiansborg slott, säte för den danska 
regeringen  Vi får även se Börsen, Holmens 
Kyrka och kommer fram till Nyhavn med 
sina färggranna hus  Vid Amalienborg har 
vi fri sikt över vattnet till Operan  Vi lämnar 
Köpenhamn och tar oss via Helsingör tillbaka 
till Sverige  Längs vägen stannar vi till för 
möjlighet till lunch, och beräknas vara åter 
på kvällen  [ Ca 67 mil ]

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 9 september, 11 dagar

 � PRIS: 16 980 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, färja Göteborg 
– Kiel enkel resa, dubbelrum/hytt, tio 
frukost, åtta middagar, en lunch, alla 
utflykter och entréer enligt program, 
vägskatter och avgifter, reseledare 

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum 4 030 kr

 � VALUTA: Euro

 � LOGI: Stena Line 
Ramada Plaza City Center, Liége 
Le Grand Hotel, Tours 
Hotel de l’Univers,  St Malo 
Hotel Bristol, Touquet  Paris Plage 
Hotel Seehof, Haltern am See       
Comfort Vesterbro, Köpenham  
Obs! På vissa hotell i Frankrike förekom-
mer grand lit, en stor dubbelsäng

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18




