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RHÔNEVAART MET SWITSERLAND EN OBERAMMERGAU 2022 

TOERPROGRAM 

22 Augustus – 3 September 

Augustus 
Ma 22  JOHANNESBURG –  FRANKFURT 

Ons vertrek uit Suid-Afrika vir 'n opwindende bootvakansie wat op ons wag. 

Toerlede moet op 22 Augustus om 16:00 by Lufthansa se inweegtoonbank op die             
O.R. Tambo-lughawe in Johannesburg aanmeld vir Vlug LH 573 wat om 19:00 na Frankfurt  
vertrek. 

Di 23 FRANKFURT – MARSEILLE – MARTIGUES   

Ons land om 05:35 in Frankfurt en vertrek om 09:00 na Marseille, bekende hawestad van 
Provence, waar ons om 10:35 arriveer.  Ons het 'n bus tot ons beskikking die heeldag totdat 
ons laat middag moet inskeep.  Ons het geleentheid om Marseile te leer ken.  Ons sien onder 
andere die Ou Hawe, die bekende spierwit basilika en besoek die Panier-area. 

Ons gaan ongeveer 18:00 aan boord in Martigues, 'n hawe-dorpie wat lê by die uitmonding van 
die Rhônerivier.  Weens die baie kanale en bote wat daar lê, word Martigues ook Provence se 
Venesië genoem.   

Wo 24 MARTIGUES - CAMARGUE 

Vanoggend onderneem ons 'n uitstappie na die Camargue-gebied wat in die Rhônerivierdelta 
geleë is.  Dit is as 'n Unesco Biosfeer natuurbewaringsgebied verklaar en is bekend vir sy wit 
perde, swart beeste en sy groot verskeidenheid watervoëls wat hier in die moerasse voorkom.  
Ons woon onder andere 'n wildperd-vertoning (Manade) by, iets wat tipies van hierdie area is.   

Vanmiddag begin ons boot amptelik vaar en u kan lekker op die dek of in die sitkamer ontspan, 
terwyl die omgewing by ons verby beweeg.  

Do 25 ARLES – AVIGNON 

Ons verken die antieke stad Arles vandag op ons eie.  Daar is soveel wonderlike 'spore' vanuit 
die Romeinse tyd, soos die Amfiteater uit die 1e eeu nC wat vandag nog benut word vir opelug-
vertonings.  Vincent van Gogh het sowat 15 maande lank hier gewoon en gewerk en het baie 
van sy meesterwerke juis hier geskep.  Volg gerus sy spoor om van die plekke te besoek waar 
hy graag tyd deurgebring het.   

Vanmiddag bereik ons Avignon, eertydse stad van Pouse.  U kan opsioneel die pragtige stad 
per toeriste-treintjie besigtig of sommer net heerlik rondstap op die groot plein met sy talle 
winkels en straat-kafeetjies voor die indrukwekkende paleis, of in die tuine agter die paleis.       
'n Besoek aan die bekende onvoltooide St Benezet-brug of die Pont d'Avignon is ook 'n 
belewenis. 

Vr 26 LA VOULTE – LYON  

Nadat ons oornag verder noord gevaar het, bereik ons La Voulte.  Vanoggend lê 'n opwindende 
uitstappie voor waar ons die uitgestrekte Vercors Massif per bus gaan besoek.  Dit is 'n 
bergreeks in 'n Nasionale Park met massiewe kalksteen rotsformasies, diep klowe en 
indrukwekkende bergpasse.  Ons doen ook aan by die dorpie DIE – pragtig genestel aan die 
voet van die berg en bekend vir sy eie plaaslike vonkelwyn. 

Ons boot het intussen verder gevaar en ons kom teen middagete weer aan boord by Tain, 
waarna ons heerlik kan ontspan terwyl ons vaar tot in Lyon. 

Sa 27 LYON  

Lyon is die 3e grootste stad in Frankryk, maar het 'n sjarme van sy eie.  Dit word beskryf as 'n 
stad met 'n stadige ritme, maar polsende energie.  Dis 'n besondere groen stad en spog met 'n 
geskiedenis van 2 000 jaar wat dit dus na die Romeinse tyd dateer.   
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Ons besigtig die stad met sy interessante geboue tydens 'n begeleide toer. 

Vanmiddag verlaat ons die Rhônerivier en vaar verder op die Sâone-rivier, wat na 480km se 
vloei deur Frankryk, hier by Lyon in die Rhône uitmond.   

Ons vaar tot by Maçon waar ons vanaand aankom en oornag. 

So 28 MAçON – LYON  

Ons onderneem 'n besigtigingstoer van Maçon met sy kleurryke fassades en Boergondies-
Provensaalse karakter.  Dit is die hoofsentrum van die Beaujolais wynstreek. 

Vanmiddag is daar 'n opsionele uitstappie deur die Beaujolais wingerde.  Vanaand is die 
Kapteinsdinee, ons laaste aand aan boord.  Die boot vaar vannag terug tot in Lyon. 

Ma 29 BEATENBERG 

Ons groep ontskeep vanoggend na ontbyt in Lyon en reis per bus verder na Beatenberg.  Die 
roete gaan verby Genève en 'n deel van die gelyknamige meer, tot in die Bernese Oberland. 

Ons gaan vir twee nagte hier tuis in die idilliese dorpie Beatenberg, wat aan die voet van die 
Niederhornberg geleë is.  Die hotel bied 'n pragtige uitsig oor die Thunmeer en Switserland se 
drie beroemde bergspitse: die Jungfrau, die Eiger en die Mönch.  

Di 30 BEATENBERG 

Vandag is daar geleentheid om die skilderagtige omgewing op u eie te verken.  U kan per 
kabelspoor opgaan teen die Niederhorn of gratis per munisipale bus afgaan na Interlaken.  Daar 
is talle wandelpaaie rondom die hotel en dit op sigself is alreeds 'n belewenis, omdat 'n mens so 
na aan die natuur kan kom. 

Wo 31 OBERAMMERGAU 

Die volgende hoogtepunt wat op ons wag is die Passiespel in Oberammergau.  Ons reis na 
Duitsland waar ons 2 nagte in die skilderagtige Beierse omgewing oornag om môre die 
Passiespel by te woon. 

September 
Do 01 OBERAMMERGAU 

Vanoggend het u tyd om in die prentjiemooi dorp van Oberammergau rond te stap, totdat die 
vertoning vanmiddag begin.  Dit bly 'n aangrypende ervaring. 

Vr 02 MŰNCHEN – FRANKFURT  

Ons vertrek ná ontbyt na München.  Onderweg besoek ons die omgewing van Neuschwanstein, 
die sprokieskasteel van koning Ludwig van Beiere.  Ons vertrek vanaand om 19:00 met LH 119 
na Frankfurt en om 22:05 van daar met LH 572 na Johannesburg. 

Sa 03 JOHANNESBURG 

Ons land vanoggend om 8:30 in Johannesburg  na 'n opwindende ervaring. 

LW:  Weens omstandighede buite ons beheer kan dit gebeur dat die toerprogram aangepas moet word. 


