Ardennerne
Højdepunkter i Ardennerne:
Natur
Gastronomi
Dyreliv
Prøvesmage champagne i Epernay og Reims

Seatravel A/S | Europaplads 16, 1. sal | 8000 Aarhus C,
www.seatravel.dk

Seatravel A/S | Europaplads 16, 1. sal | 8000 Aarhus C,
www.seatravel.dk

Attraktioner
Dinant
Belgiske Dinant ligger på bredden af den smukke flod Meuse i provinsen Namur.
Den ældgamle befæstede by byder på et væld af spændende attraktioner.
Byens majestætiske kastel knejser over byen på en 100 fod høj bakke. Dette
Image not found or type unknownberømte

bygningsværk blev oprindeligt bygget i 1051, men blev ødelagt af

franskmændene i 1703. Fæstningen der står i dag, blev opført under den
hollandske besættelse i det tidlige 1800-tal.
Dinants vartegn Notre Dame kirken (ikke at forvekle med den i Paris) blev faktisk ødelagt af faldende sten fra
de nærliggende klipper i 1227, men blev heldigvis efterfølgende genopført i sin nuværende form.
Dinant-grotten henrykker gæster med sine mangefarvede klippeformationer, og besøgende sejlere kan
sagtens bruge en dag på at udforske herlige Dinant.

Sedan
Den gamle fæstningsby i Ardennerne er altid et besøg værd. Udover at være en
billedskøn og livlig by, er Sedan nok mest kendt for sit slot, der med sit areal på
30.000 kvadratmeter siges at være det største befæstede middelalderslot i
Europa. Opførelsen startede i 1424 og slottets forsvarsværker blev konstant
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op gennem århundrederne. Selve slottet er det eneste der er tilbage

af de vidtstrakte fæstningsværker, der engang lagde i og omkring byen.
Sedan var derudover kendt for at være et center for tøjfabrikation i det 16. og 17.
århundrede, og er den dag i dag stadig vigtig for Sedan. Husk også at besøge byens gode restauranter og
cafeer.
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Namur
Namur er hovedstaden i Vallonien – og er en by der tiltrækker et stigende antal
besøgende. Hele området omkring byen er meget charmerende og naturskønt,
mens den gamle bymidte er reserveret for fodgængere. Men den største
attraktion er stadig byens fantastiske kastel. Muséet for gammel kunst har både
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skulpturer, glas og broderier.

Namur må absolut være én af de mest imponerende befæstede byer i Europa.
Der vrimler med charmerende caféer, boghandlere og vintagebutikker - det er
nemt at tilbringe et par dage i denne hyggelige by, hvor der bl.a. er rig mulighed for citadelforskning, gamle
byvandringer og afslappet bådture langs floden Meuse.

Reims
Reims er den by, hvor de franske konger i sin tid blev kronet, og hvor
hovedparten af al champagne bliver fremstillet.
Reims er også hjem for en af de smukkeste middelalderbygninger i verden,
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katedralen Notre-Dame de Reims. Her er mange af de franske monarker

blevet kronet, og katedralen, der er fra den senere gotiske periode, er især
berømt for sin imponerende højde og fantastiske glasfacader.
Udover et utal af smukke bygninger fra Romertiden og Renæssancen, bør man også forkæle sig selv med et
besøg på et af byens mange champagnehuse eller til kalkstenshulerne, der bruges til opbevaring under
champagnens aldringsproces. Det kan anbefales at tage med på en af de guidede ture, der som regel
afsluttes med en prøvesmagning.

Verdun
På den østlige bred af Meuse-floden ligger byen Verdun. Her kan du blive meget
klogere på de uhyrlige kampe, der fandt sted fra skyttegravene omkring byen
under 1. Verdenskrig. I løbet af 1916 udkæmpede franske og tyske tropper en
lang udmattelseskrig, som soldaterne kaldte for helvede på jord.
Kampene strakte sig over 10 måneder, og i dag vidner en række mindesmærker
om de store tab, som begge sider led under kampene.
Verdun byder dog også på meget andet end historier om uhyggelige krigshandlinger. Ved en bro over
Meuse kan du passere under den smukke byport fra middelalderen, som er den eneste tilbageværende del
af bymuren fra dengang.
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Du kan også besøge byens flotte katedral fra det 12. århundrede eller lægge vejen forbi biskoppernes
palads, hvor der i dag er et offentligt bibliotek i den ene ende, mens den anden ende huser World Centre for
Fred, Frihed og Menneskerettigheder.
I Verdun kan du også smage på den lokale specialitet ”dragées”, som er sukkerovertrukne mandler.

Charleroi
Charleroi er den største by i den fransktalende belgiske region Vallonien. Siden
spanierne grundlagde en fæstning i området i midten af 1600-tallet, har både
byen og fæstningen levet en omtumlet tilværelse med mange forskellige
overherrer, blandt andre franske, spanske, østrigske og hollandske.
Byen var i mange år et industrielt centrum inden for glas, metallurgi og kul, og
har derfor fået tilnavnet ”Det Sorte Land”. I dag er industriproduktionen faldet
drastisk, men i byens smukke centrum er der masser af seværdigheder at gå på
jagt efter.
Det gælder f.eks. Saint-Christophe-katedralen, som efter en ombygning i 1950erne mere ligner en
byzantinsk basilika end den barokke kirke, den oprindeligt var. Et andet markant bygningsværk, du kan
besøge, er rådhuset med sit 70 m høje klokketårn, der er en del af UNESCOs Verdensarvsliste.

Fumay
På en lille halvø tæt på den fransk-belgiske grænse næsten helt omkranset af
Meuse-floden ligger den smukke by Fumay. Byen med tilnavnet ”Skiferbyen” er
et af de smukkeste steder langs hele Meuse.
Her kan du lægge din båd til i de skønne omgivelser, hvor begive dig ud på
smukke cykel- og gåture i de omkringliggende skove. Du kan også besøge den
store adventure park i nærheden, hvor du kan give dig i kast med svævebaner,
paintball, og andre adrenalinfremkaldende aktiviteter.
Fumay er det oplagte sted at nyde den idylliske stemning og smukke natur, som Ardennerne byder på, og
hvis du skal have noget godt til ganen, kan du sætte tænderne i den lokale specialitet; hvid budding.

Charleville-Mezières
Et stop i Charleville-Mézières er et must på din flodbådsferie i Ardennerne. Her
kan du spadsere hen over den storslåede gamle plads, Place Ducale. Pladsen
er omkranset af smukke huse med skifertage og en flot loggia med imponerende
stenbuer.
Byen er også kendt som ”Marionetkunstens hovedstad”, og siden 1961 har byen
jævnligt være hjemsted for en stor, international marionetfestival. Du kan også
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lægge vejen forbi Det Internationale Marionetinstitut, hvor en kæmpe robot af en dukkefører hver time dukker
op og laver et lille show.
Som navnet antyder var Charleville-Mézières oprindeligt to byer på hver sin side af floden. Tidligere husede
Charleville Frankrigs royale våbenfabrik, hvor særligt musketter blev produceret i stor stil. Bl.a. Charlevillemusketten, som spillede en stor rolle i den amerikanske uafhængighedskrig mod Storbritannien i slutningen
af 1700-tallet.
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Vejr og Vind
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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, eller
hvor floden / kanalen løber sammen med en sideflod. Hold god
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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.
Spørg for en sikkerheds skyld på basen ved ankomst.
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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.

Andre nyttige links:
Generelle gode råd til
flodbådsferie
Valg af flodbåd
Alle vores
flodbådsdestinationer
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