
När solen börjar värma ordentligt i södra Europa och det vackra landskapet spirar av grönska

kryssar vi med kanalbåt under sju dagar genom det härliga vindistriktet Bourgogne i Frankrike. Vi

besöker trevliga byar och små städer, promenader eller upptäcker omgivningarna med cykel samt

provar viner i världsklass. Ombord på vår chartrade kanalpråm bor vi bekvämt i tvåbäddshytter och

i matsalen serveras härliga måltider från det franska köket. Resan inleds med en dag i Paris där vi

upplever en digital konstvärld och strosar i klassiskt parisiska kvarter.

Följ med på vårens härligaste resa för alla sinnen!

Med kanalbåt i
Bourgogne
FRANKRIKE

https://www.varldensresor.se/resa-till/frankrike
https://www.varldensresor.se/


Resfakta och pris

Dag 1 Flyg till Paris

Dag 2 Paris-Longecourt en Plaine

Dag 3 Longecourt-en-Plaine

Dag 4 Longecourt-en-Pleine - Saint-Jean-
de-Losne

Dag 5 Saint-Jean-de-Losne – Chalon-sur-
Saône

Dag 6 Chalon-sur-Saône - Chagny

Dag 7 Chagny – Santenay – Saint-Leger-sur-
Dheune

Dag 8 Saint-Leger-sur-Dheune – Paris

Datum:
10 – 17 maj 2023

Resans pris: 34 900 kr

Enkelrumstillägg (1 natt i Paris): 500 kr

Antal deltagare: 10-20

Allt detta ingår

• Flyg tur/retur Stockholm-Paris. Andra avreseorter mot

tillägg.

• 

• Svensk färdledning med på hela resan. 

• Alla transporter enligt resplan.

• Välkomstlunch i Paris. 

• Del i dubbelrum på 3* hotell i Paris 1 natt inkl frukost.

Reser du ensam kan du välja att boka enkelrum mot

pristillägg eller att boka del i dubbelrum. Blir det ojämnt

antal resenärer står vi i så fall för den extra kostnad det

innebär med enkelrum (gäller alltid vid bokning tidigare

än 60 dagar före avresa, därefter på förfrågan). 

• Del i 2-bäddshytt på chartrad pråm i 6 nätter. Privat

dusch och toalett i varje hytt som är utrustade med två

enkelsängar, handdukar, TV, hårtork, Wi-Fi,

luftkonditionering, interntelefon och safety box. 

• Helpension på båten med frukostbuffé, 2-

rättersluncher och 3-4-rättersmiddagar, dryck (vatten,

juice, varma drycker och lokala viner). 

• Tre vinprovningar. 

• Stadsrundturer med privat lokalguide. 

• Guidat strövtåg till Cirque du Bout du Monde.

• Cyklar att låna för utflykter med färdledare eller på

egen hand.* 

• Skriftlig deltagarinformation 

• Dricks till guider och chaufförer.

*Cyklar kommer att finnas ombord att låna. Säg till vid

bokning om du önskar cykla så vet vi ungefär hur många

som behövs.  

Vad ingår inte i resans pris?

•Måltider som ej nämns ovan.

•Dryck från specialmeny (t ex Champagne, vissa viner

och starksprit). 

 

Investering i klimatpositiva projekt, läs mer här.

https://www.varldensresor.se/hallbarhet/klimatinvestering


Resplan

Flyg till Paris på morgonen. Transfer till vårt hotell där vi lämnar av

vårt bagage. Därefter går vi och äter en gemensam välkomstlunch

på en trevlig parisisk bistro.

Efter lunch besöker vi l’Atelier des Lumières som ligger en knapp

kilometer från Bastiljen.

I ett före detta gjuteri har man byggt upp ett väldigt annorlunda

konstmuseum där vi får uppleva känslan av att gå omkring inne i

konsten. Digitaliserade konstverk projiceras från golv till tak med

hjälp av 140 stycken videoprojektorer och täcker en yta av över

3300 kvm och väggar som är över 10 meter höga. Under vårt besök

visas verk av Marc Chagall och Paul Klee.

Efter vår digitala konstupplevelse njuter vi av en stadspromenad

till de mysiga kvarteren kring Marais, ned mot Seine-floden och

upp till det fina torget Place des Vosges. Under promenaden ser vi

till att slå oss ned på något trevligt ställe för en fika och bara se på

folk en stund.

Sen eftermiddag checkar vi in på vårt hotell och har kvällen fri för

middag på egen hand.

Dag 1

Flyg till Paris



En förmiddag att upptäcka Paris på egen hand. Färdledaren hjälper

gärna till med förslag vad ni kan se och göra. Transfer i egen buss

till Dijon efter lunch. Resan tar cirka 4 ½ timmar inklusive lite tid

för en bensträckare. Vid 18-tiden går vi ombord vår fina pråm

Daniele som ska bli vårt hem de kommande sju dagarna. Efter att

vi installerat oss i hytterna blir vi serverade en välkomstdrink och

får en presentation av besättningen. Därefter sätter vi oss till bords

och njuter av en god trerättersmiddag.

Helpension ingår under båtresan och vi äter alla måltider ombord.

Till lunch serveras två rätter och till middag tre till fyra rätter med

valfria drycker. Under hela resan ingår dryck i form av vin, öl, vissa

drinkar och alkoholfria alternativ.

Våra hytter ombord har alla fönster och är utrustade med två

enkelsängar och privat dusch och toalett. Då utrymmet inte är så

stort (9 kvm) så kommer nog den största delen av tiden tillbringas i

båtens bar- och vardagsrumsdel eller på soldäck. Det finns även en

liten jacuzzi ombord.

Varje dag väljer du om du vill åka med pråmen, eller om du vill

cykla eller promenera längs kanalen, det finns cyklar till alla

deltagare som önskat sig cykel vid bokning av resan. Du kan även

välja en kombination av att cykla, gå och åka båt. Pråmen stannar

till vid givna stopp där man kan avsluta eller påbörja sin aktivitet.

Vår färdledare kommer att välja en av aktiviteterna och de som vill

följa med gör det, men ni väljer själva vad ni tycker passar bäst

varje dag. Det blir också en eftermiddagsutflykt varje dag och då

följer alltid färdledaren samt en lokalguide med.

Dag 2

Paris-Longecourt en Plaine



Morgon och förmiddag njuter vi av att sakta glida fram på

Bourgogne-kanalen och det vackra landskapet som området

erbjuder. Vill du röra på dig går det bra att ta en promenad längs

samma sträcka som båten åker, eller låna en av cyklarna som finns

ombord.

Efter lunch tar vi på oss bekväma promenadskor och gör en utflykt

till fots bland vingårdarna som finns i området. Här finns trevliga

byar och många gårdar som producerar viner av mycket god

kvalitet. Vi besöker Gevrey-Chambertin som är ett av de bästa

områdena i världen för pinot noir. Ingen annan kommun har så

många grand cru-vingårdar som här, hela nio till antalet. Här

består jordmånen framför allt av kalksten med inslag av lera, grus

och lite kisel, vilket ger fylliga och långlivade Bourgogne-viner. Vi

kommer också till Clos de Vougeot och Chateau du Clos de

Vougeot. Här anlade munkar från ett närliggande kloster de första

vinodlingarna redan på 1100-talet, själva slottet byggdes i mitten

av 1500-talet. Vi avslutar vår utflykt med en provning på en

traditionell vingård och får även besöka deras källare. Utflykten tar

cirka fyra timmar och sen eftermiddag går vi ombord på båten i

Longecourt-en-Pleine.

Dag 3

Longecourt-en-Plaine



Vi kryssar vidare på morgonen. På förmiddagen går det bra att följa

med färdledaren på en cykeltur längs med Doubs-floden som är

Saône-flodens viktigaste biflod. Den 430 kilometer långa floden

rinner först åt nordost i en dal i Jura och bildar där en gräns mot

Schweiz, som den även rinner in i. Det går naturligtvis också bra att

promenera på egen hand för den som önskar.

På eftermiddagen gör vi ett besök i den lilla staden Saint-Jean-de-

Losne som ligger i Bourgogne-Franche-Comté-regionen och inhyser

ca 1200 invånare. Saint-Jean-de-Losne har många monument som

vittnar om en rik och prestigefylld historia. Idag är det

huvudstaden för pråmning i Frankrike då det ligger strategiskt i

hjärtat av vattenvägarna och kanalsystemen i södra Bourgogne.

Stadens läge har genom århundradena också gjort att man varit

extra sårbar under krigstid.

Tillsammans med en lokalguide får vi under 2 ½ timmar en

stadsrundtur till fots bland de främsta sevärdheterna. Förutom

krigsmonument besöker vi Hôtel-Dieu, ett sjukhus från 1658,

Johannes Döparens kyrka och ett krigsmuseum. Vi avslutar på

Hotel de Ville byggt tidigt 1600-tal. Det före detta stadshuset tjänar

idag som turistkontor, och här får vi en liten provsmakning av

lokala specialiteter. Efter rundturen får vi lite tid för att på egen

hand upptäcka staden, kanske botanisera i butikerna eller kanske

vill du bara sätta dig ned för en fika på något trevligt kafé innan vi

återvänder till båten.

Dag 4

Longecourt-en-Pleine - Saint-Jean-de-Losne



Vi kryssar mot Chalon-sur-Saône denna morgon och i blickfånget

har vi Saône-flodens kuperade område och hus typiska för

regionen.

På eftermiddagen kliver vi av båten och gör en utflykt i Chalon-sur-

Saône. Här styrde kungaätten Merovingerna på mitten av 500-talet

och var då huvudstad i Bourgogne. Mer känd är Chalon-sur-Saône

för att Joseph Nicéphore Niepces föddes här, den förste personen

som lyckades framställa en varaktig fotografisk bild. Staden ligger i

departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-

Comté. Med läget invid Saône-floden var det en gång en viktig

hamnstad, och skepp som fraktade lokala viner utgick från denna

hamn. Lite drygt 45 000 människor bor här idag.

Med egen lokalguide får vi en trevlig stadspromenad under cirka 3

½ timmar. I den gamla delen ser vi de fina halvtimrade husen som

byggdes under 1400-1600-talen, den ståtliga St Vincent-katedralen

och andra byggnader från 1600-1700-talet. Vi rör oss mot den lite

nyare delen av staden där vi får en provning av de lokala vinerna.

Tid kommer även ges för att strosa omkring på egen hand innan vi

går tillbaka till båten för avkoppling och middag.

Dag 5

Saint-Jean-de-Losne – Chalon-sur-Saône

Idag kryssar vi vidare på Canal du Centre mot Chagny medan vi

njuter av utsikten över det vackra pastorala landskapet med kullar

och ängar längs med floden.

Efter lunch kliver vi av båten och ger oss ut för en promenad till

Cirque du Bout du Monde. Området är en del av Natura 2000, ett

europeiskt nätverk av naturskyddsområden. Här ser vi

imponerande kalkstensklippor utkarvade av Cozanne-floden som

skapat en dal och ett vackert 25 meter högt vattenfall. Hela

promenaden tar cirka 3 ½ timmar i lugnt tempo och med flera

stopp på vägen. Med egen buss åker vi sedan till Mont de Sène,

eller Mountain of the Three Crosses som det också kallas. En

gammal keltisk religiös plats från vilken vi får en fin överblick av

bland annat vinodlingarna Santenay och Côte de Beaune, Saône-

dalen och Alperna. Vi åker tillbaka till vår båt tidig kväll.

Dag 6

Chalon-sur-Saône - Chagny



Under förmiddagen kommer vi fram till Santenay, en vinby med ett

fantastiskt historiskt och naturskönt arv. Vi stiger av båten och går

mot centrum av den charmiga lilla byn med stor vinproduktion.

Här finns inte mindre än 38 vinproducenter och hos en av dem får

vi lära oss mer om produktionen samt ta del av en vinprovning. Det

går bra att köpa med sig viner från gården och personalen ser till

att allting levereras till båten.

På eftermiddagen åker vi vidare med båten mot Saint-Léger-sur-

Dheune och kopplar av i det frodiga landskapet. Vi lägger ankar sen

eftermiddag och på kvällen är det dags för en avslutande festlig

middag och kväll.

Dag 7

Chagny – Santenay – Saint-Leger-sur-Dheune

Vi njuter av en sista god frukostbuffé innan vi kliver av båten vid 9-

tiden. Transfer i egen buss från Saint-Leger-Sur-Dheune till Dijon

där vi stannar till i ett par timmar och har tid att äta lunch och se

oss runt på egen hand.

På eftermiddagen åker vi vidare mot Charles de Gaulle-flygplatsen.

Kvällsflyg hem till Sverige.

Dag 8

Saint-Leger-sur-Dheune – Paris

Färdledare
Våra resor leds av en svensktalande färdledare med specialkunskaper om just den region dit resan

går. Nedan presenterar vi några av våra experter.

Tim Rölcke
Tim arbetar som guide och färdledare och har bott både i Schweiz och Tyskland. På

sommaren visar han gärna upp Stockholmsområdet både på land och till sjöss med

egen båt. Han har ett gediget intresse för historia och anser att mat och dryck är en

väsentlig del av en kulturupplevelse. Sportfiske och hållbara hav är stora intressen.



Kontaktperson

Elin Ishihara
Reseproducent

Elin är halvjapanska och har varit i Japan oräkneliga gånger sedan barnsben

tillsammans med familjen, genom studier och arbete - och tröttnar aldrig! Har

kombinerat studier i Japan med arbete på en karaokebar, och på universitetet blev det

förutom journalistik också en Japaninriktning på Östasienlinjen. Halkade in i

resesvängen 2004, och på Världens Resor får Elin producera resor till favoritresmålet

som fortfarande är Japan. Kulturen, människorna, maten, kontrasterna, estetiken,

vänligheten… det finns mycket att älska med detta land! Elin producerar även resor till

bl.a. Indonesien, Nord- & Sydkorea och Frankrike.  

elin@varldensresor.se

mailto:elin@varldensresor.se

