
 

 

 

Nordmøre Senioruniversitet           

Tur til Loiredalen og Paris 
- Vingårder og historisk fransk sus venter… 
 

Loiredalen i Frankrike er en region som ligger langs de sentrale deler av 
elven Loire, og området står på Unescos liste over verdensarven.             
Dette frodige distriktet kalles av mange for Frankrikes hage, og er 
berømt for sin vinproduksjon, sine historiske byer og de mange slottene.  
 

I alt finnes det mer enn 300 slott i Loiredalen! De eldste slottene er 
befestede borger fra 900-tallet, mens de fleste er fra 1500- 1700-tallet. 
Dette frodige og naturskjønne området var et naturlig valg for det 
franske kongehuset når hoffet skulle flyttes rundt og underholdes med 
jakt, leker og musikk. Her bygde de en rekke slott, - både til seg selv, 
koner og elskerinner. Regionens hovedstad heter Tours, og her skal vi bo i 

3 døgn og herfra utforske Loiredalen nærmere. Da vil vi selvsagt stoppe 
ved/besøke flere av disse sjarmerende slottene – og i tillegg venter så 
vel idylliske hager som vinsmaking og godt mat.  
 

Etter et opplevelsesrikt opphold i Loiredalen, går ferden via den utrolige 
katedralen i Chartres til Frankrikes hovedstad Paris - der vi kan vi by på et 
3 døgns opplevelses-rikt opphold – bl.a. med bysightseeing, båttur på 
Seinen og en tur til kunstnerkvarteret Montmartre og katedralen Sacre 
Ceur.  Et besøk ved Triumfbuen er det også mulig å få med seg… 
 

Til/fra Paris flyr vi med SAS, og under oppholdet vil Peer Gynt Tours stille 
med en erfaren norsk reiseleder som til daglig jobber som autorisert guide 
i Paris og som reiseleder på turer rundt om i Frankrike.  
 

Dag 1  Kristiansund – Oslo – Paris – Tours  
Oppmøte på Kvernberget til avtalt tid. Kl. 09.20 flyreise via Oslo til Paris, der vi 
ankommer kl. 13.25. Her møtes vi av vår norske reiseleder Unni og en moderne 
turistbuss. Kort tid etter avgang Charles De Gaulle Airport stopper vi for en kjapp 
matbit og noe å drikke. Deretter går ferden på raskeste måte direkte til Tours - som 
er hovedstaden i Loiredalen.  Men underveis prøver vi å få til et kjapt fotostopp ved 
det vakre slottet Chateau Chambord – for på den måte å starte eventyret vårt i 
Loiredalen. Dette slottet ble påbegynt i 1519, og ligger i en fantastisk park på hele 
5500 dekar som igjen er omkranset av en 32 km. lang mur! Historien sier at den 
kjærlighetshungrige kongen bygde det for å komme nærmere en adelsdame som han 
hadde tapt hjertet sitt til.   

 

Vel framme innsjekking på det sentrale 3* jugendhotellet Le Grand Hotel Tours. 
Om kvelden er felles middag inkludert på en lokal restaurant like ved hotellet. 



 

 

 

Dag 2  I Tours.  Utflukt ca. 4 timer, bl.a. til Villandry, Rigny d’Ussė og Chinon 
Frokost på hotellet. Formiddagen fritt til å bli bedre kjent i Tours – lunsj i egen regi. Vår reiseleder er 
tilgjengelig for råd og tips. Kl. 13.00 avreise i egen buss for ca. 4 timers utflukt i Loiredalen. Vår reiseleder 

Unni tar oss først med til den flotte hagen Villandry Gardens,- inngang inkludert. Herfra drar vi videre 
til middelalderbyen Chinon – som ligger flott til midt i hjertet av Loiredalen, ved den majestetiske elven 
Vienne. Dette er en by rik på historie og kultur, og slottet her var stedet den engelske kongen Henrik II likte å 
bo, og det var her hans berømte sønn Richard Løvehjerte ble født.  På museet i Chinon oppbevares visstnok 
også restene av heltinnen Jeanne d’Arc som ble brent i Rouen på 1400-tallet. I løpet av dagen får vi også 
smake på den lokale vinen. Om tiden tillater det, passerer vi på vei tilbake til Tours også historiske               
Azay-le-Rideau, som selvsagt også har et storslått renessanseslott å by på.   Middag i egen regi i kveld – vår 
reiseleder kan gi gode tips. 
 

Dag 3  Utflukt ca. 6 timer bl.a. til vakre Château de Chenonceau 
Frokost på hotellet. Tidlig på dagen setter vi kursen mot det spennende Château de Chenonceau der inngang 
også er inkludert. Her får vi et godt innblikk i Frankrikes historie med konger, elskerinner og svartsjuke 
dronninger. Henrik II ga dette flotte slottet til sin elskerinne Diana av Poitiers i kjælighetsgave.  
 

Slottet var en stor nyhet den gangen, siden dette slottet ble bygd på en bru. Da Diana døde, ble Frankrikes 
dronning - Katarina av Medicis, ny herskerinne på slottet. Slottet strekker seg over elven Cher, og regnes av 
mange for å være det vakreste slottet i Loire. Besøkende får vandre fritt i de vakkert møblerte rommene - og 
det finnes også et lite voksmuseum som levendegjør slottets historie.  
 

Deretter kjører vi via Montrichard til Bourre der vi kan by på besøk hos en lokal vinprodusent. Her er både 
omvisning, noe å bite i samt vinsmaking inkludert. Etterpå kjører vi til den idylliske byen Amboise, der vi også 
tar en stopp og ser oss om. Like ved ligger dessuten Leonardo da Vincis slott Clos Lucé som selvfølgelig også 
bør avbildes. Til slutt går ferden via Montlouis-sur- Loire tilbake til Tours.  Vel tilbake er resten dagen til fri 
disposisjon. Om kvelden er felles middag inkludert på en lokal restaurant like ved hotellet.  
 

Dag 4  Tours - Chartres - Paris 
Frokost på hotellet før utsjekking og avreise. Kursen settes nå mot Paris, - og underveis besøker vi en av de 
meste kjente gotiske katedralene i Frankrike, - nemlig katedralen i Chartres. Det meste av det som står igjen 
av katedralen ble bygd på begynnelsen av 1200-tallet, men noen av de vakre glassmaleriene er fra 1900-
tallet. Katedralen har siden 1979 stått på UNESCO’s verdensarvliste. 
 

Turen fortsetter deretter inn til sentrum av Paris og bydelen Montparnasse.  Her venter et 3 døgns 
opphold på det utmerkede 4* Paris Marriott Rive Gauche Hotel. Flyter trafikken bra i dag, så blir det 
noe tid på egen hånd til å gjøre seg kjent i denne sjarmerende delen av Paris.  Om kvelden blir det felles 
middag på hotellet vårt. 
 

Dag 5  I Paris 
Frokost på hotellet før vi tidlig på dagen lar vår reiseleder Unni ta oss med på en sightseeingtur gjennom 
hennes kjære hjemby Paris. Paris ble bygd for å imponere sine besøkende - og både Triumfbuen, parade-
gaten Champs-Elysèes, Eiffeltårnet og Invalidedomen der Napoleon ligger begravet, gjør inntrykk på de 
fleste. Deretter kan vi by på en times, fin båttur på elven Seinen – for på den måten å nyte Paris fra en annen 
vinkel.  Deretter kjører vi opp til det kjente kunstnerkvarteret Montmartre - der også den staselige kirken 
Sacre Coeur ligger. Utenfor denne er det flott utsikt ut over Paris – og et veldig populært sted å ta bilder fra.  
Vi tar en lengre pause her oppe – og rusler etter hvert bort til kunstnertorget Place de Terte. Her kan vi gjøre 
både gode kjøp av bilder/souvernirer samt få kjøpt oss noe å spise. Mange restauranter å velge i her. 
Etter hvert går ferden med bussen vår tilbake til hotellet vårt.  Middag i egen regi.  
 
 



 

 

 

Dag 6  I Paris 
Frokost på hotellet. Denne dagen er til fri disposisjon. Men vår reiseleder Unni vil være tilstede i                  
resepsjonen etter frokost – og kan gi de som ønsker det gode råd og tips. Kanskje noen av oss vil besøke 
Triumfbuen, katedralen Notre Dame eller kunstmuseet Louvre med sitt berømte maleri Mona Lisa,               
mens andre heller bare vil rusle rundt i gatene og ta inn «sine egne» Paris-impulser. Mulighetene er uansett 
mange i en herlig by som Paris. Om kvelden er det felles middag på hotellet vårt.  
 

Dag 7  Paris – Oslo – Kristiansund 
Frokost på hotellet før utsjekk. Ca. kl. 11.00 blir det busstransport ut til flyplassen Charles de Gaulle, der vi   
kl. 14.05 skal fly med SAS via Oslo hjem til Kristiansund. Ankomst Kvernberget kl. 20.00.  
 

Pris pr. person for medlemmer av Nordmøre Senioruniversitet: Kr 14.890,-  
 
Prisen inkluderer Flyreise Kristiansund – Oslo – Paris t/r inkl. flyskatter 
   All nødvendig busstransport 
   Norsk statsautoriserrt guide/reiseleder iht. programmet i Frankrike.  

(Hun bor i Paris og har fransk hovedfag, samt mellomfag i historie og kunsthistorie, 
 2 års fransk guideskole, og kjenner også Loiredalen veldig godt.) 

   3 overnattinger i dobbeltrom på 3*hotell i Loiredalen 
   3 overnattinger i dobbeltrom på 4* hotell i Paris 
   6 frokoster, 2 lunsjretter og 4 middager m/1 glass vin e.l. 
                                           Program, 2 x vinsmaking og inngangsbilletter iht. turbeskrivelse  
 
Tillegg enkeltrom + kr 2.875,- pr. person for 6 netter 
Tillegg  
ikke-medlemmer:  + kr. 500,- dersom ledig kapasitet. 

Tilbudet er basert på en valutakurs €1 = NOK 9,35 og vi tar forbehold om prisøkning som følge av endringer i 
valutakurs, skatter og avgifter.  HUSK Å TA MED GYLDIG NORSK PASS. 
Alle deltagerne må ha gyldig reiseforsikring for å delta på denne turen. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

  
 


