
Vin- och matresa i Bourgogne
med kanalbåt 18–25 maj 2019

ALLT DETTA INGÅR: 

-  Komplett utrustad båt med lakan och hand- 
 dukar, städning av båten, självriskförsäkring,  
 förbetald diesel, tre cyklar och kostnad  för  
 en-vägs hyra.

-  Flyg t/r Arlanda/Landvetter/Kastrup till Paris  
 t/r inkl flygskatter, ett incheckat bagage  
 och ett handbagage.

-  Alla transfers med buss.

-  En gourmetmiddag på La Côte St Jacques 
 i Joigny samt fyra gemensamma tre-rätters  
 middagar med vin och vatten.

-  En heldag, utflykt med buss till Chablis med  
 besök på två vingårdar, vinprovning, lunch  
 med två rätter, vin, vatten och kaffe.

-  Vinprovningar med Håkan Nilsson utmed  
 kanalen.

Arrangeras 
tillsammans med 
Poseidon Travel

21 900SEK 
per person/del i 

dubbelhytt. 8 gäster 
per båt.



PROGRAM 18–25 MAJ 2019

18 MAJ PARIS - MIGENNES
Flyg med Air France från Kastrup 09.50 till 
Paris Charles-de-Gaulle med ankomst 11.50. 
Transfer med buss, ca 2 timmar till basen 
i Migennes där vi installerar oss i våra båtar och 
får en genomgång av LE BOAT’s personal om 
hur allt fungerar. På kvällen avnjuter vi gemen-
sam middag på 2-stjärniga Michelin krogen, 
La Côte St Jacques, i Joigny, gourmetmiddag 
med viner därtill. Vi sover gott ombord!

19 MAJ GURGY
Vårt första stopp i perfekt för vår första dagse-
tapp – behagligt och skyddat, med en lite 
väg utmed kanalen för dig som vill cykla en tur. 
Besök St André kyrkan, byggd som fästning på 
1200-talet innan drinken på flybridge.

20 MAJ VINCELLES – VINCELOTTES
Vincelles ligger fint nere vid flodbanken och 
ovanför, på cykelavstånd finns vinbyn Irancy-
Restaurangen i byn är bra med stor terrass mot 
floden Yonne. Det finns också ett antal fina 
gångvägar i utkanten av byd.

BOKNING:

Poseidon Travel AB 

Kajpromenaden 22, Helsingborg 

042-37 40 00

info@poseidontravel.se

poseidontravel.se

Vi flyger ner till Paris lördag förmiddag den 
18/5 och åker med buss ca 2 timmar till 
 Migennes. Vi gör oss hemmastadda i våra båtar 
och äter en gemensam välkomstmiddag på 
2-stjärniga La Côte St Jacques i närliggande 
byn, Joigny.
 Vi kommer att disponera 3 båtar med plats 
för 6-8 gäster i varje båt. Vi har 3 identiska 
båtar typ Magnifique med 4 dubbelhytter + 
salong, 3 WC/dusch. Från övre däck styr vi 
båten i 4 knop och stannar till vid slussarna. Vi 
kör våra båtar själva, det är inte svårt, någon 
formell kompetens krävs ej, men det är bra 
om de flesta ombord har båtvana. På varje båt 

21 MAJ VERMENTON
Vi gör en avstickare från floden Yonne och 
går in till den charmiga byn Vermenton. Passa 
på och promenera i gränderna, se kyrkan från 
1100-talet, den gamla tvättinrättningen och 
utsikten över vingårdarna i utkanten av byn. 
På kvällen äter vi gemensam middag i byn.

22 MAJ VINUTFLYKT TILL CHABLIS
Vi lämnar tillfälligt våra båtar och åker med 
buss till staden Chablis för en dag i vinets teck-
en. Håkan tar oss till några vingårdar, guidar 
oss i staden innan vi äter och dricker en god 
lunch på Laroche egen restaurang. Vi är tillbaka 
på eftermiddagen vid våra båtar och kör ett 
par timmar utmed kanalen. Middag ombord på 
båtarna.

23 MAJ MAILLY-LE-CHÂTEAU
Välkommen till Mailly-le-Château, en lugn och 
vänlig liten stad som ligger fint belägen på 
höjden ovanför kanalen. Njut av utsikten över 
dalen nedanför när du går på stigarna upp mot 
staden och dess medeltida slott.

24 MAJ TANNAY
Tannay är en fin liten by som existerat sedan 
medeltiden. Det mesta blev förstört på 
1400-talet då befolkningen byggde upp staden 
igen och reste murar och fort som skydd, som 
fortfarande finns kvar. Genomgång av båtarna 
med Le Boat’s personal. Vi har gemensam 
avslutningsmiddag i den gamla vattenkvarnen 
utmed kanalen och summerar veckans upplev-
elser. Sista natten ombord på våra båtar.

25 MAJ TANNAY – PARIS
Efter tidig frukost checkar vi ut från  båtarna, 
busstransfer 2,5 timmar till Paris Charles-
de-Gaulle fflygplats Flyg hem till Arlanda/
Landvetter eller Kastrup.

behöver vi 2 personer som kan ta ansvar för 
båten, skeppare och co-skipper.
 Under veckan färdas vi i makligt tempo på 
floden Yonne (ner till Auxerre) och på kanalen 
och förbi slussarna, mot byn Tannay där vi 
avslutar resan.
 Frukost och lunch äter vi som regel om-
bord, middag på kvällen blir för det mesta på 
lokala restauranger i byarna vi besöker. 
 De flesta kvällar har vi bokat gemensam 
middag på lokala restauranger, två kvällar 
tänker vi att ni äter ombord eller iland på egen 
hand. 

Poseidon Travel har arrangerat ett stort antal Tema & 
Gruppresor med kanalbåtar i Frankrike, Italien och England. 
Nu får du chansen att följa med på en ny skräddarsydd resa 

tillsammans med mat- och vinkonsulten Håkan Nilsson.
 Vi har gemensam natthamn varje kväll och 
upplever tillsammans det vackra landskapet. 
 En heldag viker vi till att åka till Chablis 
och utforska vindistrikten i denna delen av 
Bourgogne. Håkan, vår vinguide tar oss till 
olika vingårdar för att lära mer om  vinerna och 
provsmaka.   
 Den sista gemensamma lunchen intar vi 
på vinhuset Domain  Laroche restaurang. Sista 
morgonen åker vi tillbaka till  flygplatsen i Paris 
för resan hem till Sverige.

Bienvenue a bord!

Mer information: poseidontravel.se 
och vinkonsult.com


