Picardie
Højdepunkter i Picardie:
Amiens' flotte katedral, anført af UNESCO som verdenskulturarv
Hortillonages - de svømmende haver
Canal de la Somme, Canal de St. Quentin og Canal du Nord
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Attraktioner
Amiens
Amiens er rig på kultur og gode madoplevelser, og er desuden en fantastisk
spændende by at gå på opdagelse i. Glæd dig blandt andet til at se katedralen,
som er den største og højeste gotiske kirke fra det 13. århundrede i hele
Frankrig.
Det er også her i Amiens, at du kan se Les Hortillonnages, også kendt som de
flydende/svømmende haver. Haverne ligger på små øer i marsklandet mellem
floderne Somme og Avre, hvor øerne er omgivet af et netværk af
menneskeskabte kanaler. På grund af kanalerne bliver området også kaldt Nordens Lille Venedig.
På kirkegården kan man se graven for den berømte franske forfatter Jules Verne.

Abbeville
Abbeville ligger på bredden af Somme-floden, ca. 45 km fra Amiens. Indtil
Anden Verdenskrig var Abbeville en betydelig middelalder- og handelsby, men i
krigens tidlige fase blev den udsat for kraftige bombardementer. De fleste af
byens hovedattraktioner blev dog skånet for de største ødelæggelser, og byen
Image not found or type unknowner

i dag genopbygget og fremstår meget moderne.

Du kan bl.a. se et af Abbevilles højdepunkter, nemlig St. Vulfran-kirken. Kirkens
facade er et skoleeksempel på den flamboyante gotiske byggestil. Kirken er en
sand skattekiste fyldt med religiøs kunst, talrige af statuer og ikke mindst en fantastisk arkitektur. Der er også
god mulighed for at få flotte billeder af kirkens imponerende facade udefra, der nærmest ligner Notre Dame i
Paris. Udenfor er der en smuk have, der tilmed er bilfri, så der er gode muligheder for en stille og unik
oplevelse af kirken.

Noyon
Billedskønne Noyon, der engang var bispesæde og et af Frankrigs mest
betydningsfulde religiøse centre, emmer af historie og fransk kultur. Her blev
Karl den Store kronet, ligesom den berømte reformator Calvin blev født og
uddannet i byen. Noyons gotiske og romersk-katolske katedral er
verdensberømt, og det samme er byens museum for Calvin.
Gå på opdagelse i de kilometervis af spændende gader og stræder. Beundr den
mageløse arkitektur og nyd et måltid på én af de mange gode restauranter i
byen. Det er også muligt at bevæge sig lidt væk fra civilisationen og ud i de mageløse landskaber, der
omgiver Noyon.
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Saint Quentin
Saint Quentin er en by, som nærmest er synonym med kunst og kultur. Den
spændende blanding af stemningsfuld gotisk kunst og Art Deco er en oplevelse i
sig selv, men her er meget andet at se for besøgende flodbådssejlere. I
middelalderen var byen desuden centrum for klædeindustri og er den dag i dag
stadig kendt for sin tekstilindustri.
Byens to største arkitektoniske juveler er basilikaen fra det 12. århundrede og
hotellet L'Hotel de Ville de Saint-Quentin med den flamboyante gotiske facade –
for ikke at nævne de mange flotte kirker. Husk også at besøge Museum Antoine Lécuyer.
Saint Quentin byder desuden på et væld af fine restauranter og traditionelle brasserier.

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

Vejr og Vind

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

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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