Anjou
Højdepunkter i Anjou
Gastronomi
Det elegante slot Plessis Bourré
Benediktinerklosteret Solesme
Væddeløbsbyen Le Mans
Museet for naiv kunst i byen Laval
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Attraktioner
Le Mans
Byen er knyttet ubrydeligt sammen med det verdenskendte 24 timers
bilvæddeløb Le Mans, men der er også meget andet at opleve. Byen er
grundlagt på ruinerne af en romersk by. Den gamle bydel ligger centreret
omkring den katolske katedral Le Mans Cathedral (på fransk: Cathédrale StJulien du Mans). Her er mange andre historiske mindesmærker og
kunstbygninger. Besøg automobilmuseet, væddeløbsbanen og museet for
Dronning Bérengère, som var gift med Richard Løvehjerte.
Glæd dig ikke mindst til at opleve Nuit des Chimeères lysshow på sommeraftener, som lyser den gamle Le
Mans bydel op med finulige fremskrivninger og fortæller byens historie på en måde, der vil fortrulle både
børn og voksne. Her er som regel marked torsdag og søndag formiddag.

Spay
Lige omkring broen, hvor floden slår et sving, mødes alle bådentusiasterne i
regionen ved Club Maine Marine. Man ser dem især først på sæsonen, når de
samlet i grupper sejler ud mod Atlanterhavet. Man er velkommen til at lægge til
ved klubbens kajanlæg og besøge klubhuset med bar m.m.
Overfor klubben finder man Domaine du Houssay og adgang til et stort
forlystelsescenter. Her er en campingplads med servicefaciliteter, som bådfolk
også kan benytte; her er blandet andet en frilufts swimmingpool og et mindre
område med minigolf. Ca. 3 km herfra er der en mindre og meget børnevenlig zoo, hvor I kan få gode
oplevelser for hele familien.

La Suze-sur-Sarthe
La Suze-sur-Sarthe er en mindre, men smuk, landsby på omtrent 4.000
indbyggere. Havnen er et fint udgangspunkt for et besøg til Chateau Belles
Filles – opført i det 12. århundrede på baggrund af en sørgelig
kærlighedshistorie. Glæd dig til at besøge denne hyggelige by, når I sejler på
Sarthe floden, der strækker sig hele vejen fra Le Mans til Angers i det vestlige
Frankrig. Byen byder på fransk charme og gamle rustikke bygninger, der
emmer af idyl, og som der er værd at gå på opdagelse i. Byen gemmer
endvidere på mange års fantastisk historie.
Byen har typisk markedsdag torsdag formiddag.
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Noyen-sur-Sarthe
I denne charmerende og hyggelige franske by, finder man en havn med gode
faciliteter, og som sætter rammen for en god ferie i det franske. I byen kan man
også besøge kirken l'Église Saint-Germain, som har mange smukke malerier og
statuer tilbage fra det 17. århundrede, og også et tidligere kloster.
Lige overfor broen vil man se en rokoko-facade med søjler og vinduer, men hvis
man går derhen og ser nærmere efter, er det blot en teaterkulisse for et
luksushotel, som aldrig er blevet bygget færdigt. Derudover byder denne by på
en smuk natur og hyggelige steder at sidde og nyde livet.

Malicorne-sur-Sarthe
Denne charmerende by ligger midt i hjertet af Sarthe-regionen og blot 31 km fra
byen Le Mans. Når man har fortøjet kan man gå på opdagelse i byen, som er
kendt for sin tradition for porcelænsproduktion og kunsthåndværk. Byens
porcelænsfabrik beskæftigede tidligere omtrent 80 personer, men der er nu kun
nogle få ansatte tilbage. Specialet er håndlavet ornamentik. Man kan besøge
fabrikken og det tilhørende museum, og man vil blive forbavset over det
arbejde, der skal til for at fremstille hver enkelt del.
Malicorne-sur-Sarthe har en restaurant, hvor man passende kan smage den lokale Rillettes.
Der er typisk markedsdag fredag formiddag.

Parcé-sur-Sarthe
Glæd dig til at sejlede denne smukke og idylliske by i møde, som rummer
smukke gamle huse, og især det romanske tårn, resterne af den gamle St.
Pierre kirke, er et besøg værd. De fleste huse stammer fra det 15. århundrede,
og er alle smukt restaureret og hver især meget charmerende.
Byen er bygget langs en klippevæg og fra tillægningspladsen til selve byen kan
man se flere huler og opbevaringssteder gravet ind i klippevæggen. Der er
omkring 2200 indbyggere, hvorfor det er en yderst charmerende og lille by, du
kun kan glæde dig til at gå på opdagelse i.
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Vejr og Vind
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Om Flodbådsferie
Om bådferie i Frankrig - Praktiske tips
Vidunderlig natur, charmerende småbyer. Fristende markeder og
lokale specialiteter. Nyd en udsøgt middag ombord - eller besøg
byens bedste restaurant. Læg til hvor det passer Jer - midt i naturen
eller ved en idylisk landsby.

Afstande
På floder er afstande markeret med PK (point kilometre - se
Waterway Guiden) - dvs. at der er 1 km mellem hvert PK. På kanaler
er afstande markeret langs kanalen i antal m mellem to punkter
(f.eks. 3.300 = 3 km og 300 m).

Sluser
Der findes flere forskellige typer sluser i Frankrig. På Lot og
Charente er sluserne manuelle og ubemandende, så besætningen
skal selv betjene sluserne med håndkraft. I andre områder findes
ubemandende - men elektroniske sluser, hvor sluselågerne enten
aktiveres fra båden med en ’remote-control’ - eller ved at dreje på et
’tov’ som hænger i en wire hen over kanalen - eller ved en
kontrolpult på bredden i slusen.
Slutteligt findes sluser som betjenes af en slusemester. Sluseafgifter
er inkluderet i lejeprisen. Nogle vælger at give lidt drikkepenge andre køber lidt af slusemesterens hjemmedyrkede varer såsom
grøntsager, æg, honning eller vin.
Vær opmærksom på at det er slusemesterens ansvar at betjene
sluserne - IKKE at assistere Jer med båd og tovværk!
Sluserne har normalt middagslukket mellem 12.00 - 13.00. Desuden
kan sluserne være lukket på faste helligdage såsom påskesøndag,
pinsesøndag samt 1. maj og den franske nationaldag 14. juli. Se i
øvrigt specialafsnittet om åbningstider i kanalkortbogen - og spørg
på basen.

“Barages” (= opdæmning)
Undervejs vil I på flodkortet kunne se de såkaldte “barages“
opdæmning (det franske ord), og på engelsk “weirs”. Dette er et
kunstigt lille vandfald eller nærmere opdæmning af floden i den ene
side - ofte i tilknytning til en sluse. De er markeret i kortet med en
kraftig sort streg, der er tegnet enten delvis ud i floden / kanalen,
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eller hvor floden / kanalen løber sammen med en sideflod. Hold god
afstand til disse, da vandstrømmen her kan være noget kraftigere følg sejlløbet. Hold en vis fart på båden, så den ikke driver med
strømmen. Skulle motoren sætte ud, så kast hurtigt et anker ud.

Overnatning
Der kan frit lægges til i naturen, hvor I synes der er dejligt, og hvor
det ikke generer den øvrige kanaltrafik eller udsynet. I båden ligger
pløkker og pløkhammer - så man har mulighed for at slå en pløk i
jorden - binde båden hertil - og nyde en smuk og fredfyldte plet:
Ved sluserne er der ofte en lille anlægs-plads - disse er IKKE til
overnatning, men til både som afventer at komme gennem slusen.
Pladsen kan benyttes til et ganske kort ophold.
Mange småbyer har en lille bådebro med plads til nogle få både. Her
ligger man godt og gratis. Ønsker man at overnatte i en decideret
havn eller marina, betales ca. € 10-20 pr. overnatning - afhængig af
bådens størrelse.
På floderne kan det kræve lidt mere tålmodighed at finde et godt
sted - da der kan være for lavvandet eller bevokset langs bredderne.
Tænk på, når båden fortøjes i det fri, at tovværket ikke bindes fast til
et træ eller på anden måde kommer til at genere cyklende og
spadserende på stierne langs kanalerne. Der skal være fri passage
for alle - også så service og nødassistance kan komme frem.

Indkøb
BOULANGERIE (bageren),
BOUCHERIE (slagteren) og
ÉPICERIE (købmanden) eller
SUPERMARCHÉ
I øvrigt har flere byer en “Le Cave eller ”Caveaux”, som er en lille
vinhandel hvorfra man kan købe vin fra tønde. Egne flasker kan
fyldes op med en “vin d’table” (oftes en overraskede god ’dagligvin’) og altid til en yderst rimelig pris!!
Forretningerne har ofte åbent på lørdage til kl.19.00 og på søndage til kl.12.00. Mange har lukket
mandage. Generelt er der middagslukning mellem kl. 12-14.30.
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Spørg for en sikkerheds skyld på basen ved ankomst.
Andre nyttige links:
De fleste byer - også de mindre - har en ugentlig torvedag, som kan
være et sandt slaraffenland for skibskokken! Friske grøntsager,
lækre oste, fisk, kød og vin kan købes hos lokale småproducenter.

Generelle gode råd til
flodbådsferie
Valg af flodbåd
Alle vores
flodbådsdestinationer
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