Anjou
Höjdpunkter i Anjou
Gastronomi
Slottet Plessis Bourré
Benediktinklostret Solesme
Tävlingsbanastaden Le Mans
Museet för naiv konst i staden 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.

Seatravel, Mejlgade 46 B, 8000 Århus C, +45 3916 3344, info@seatravel.dk, www.seatravel.dk

Väder och vind
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Om kanalbåtsemester
Om båtsemester i Frankrike - Praktiska tips
Vidunderlig natur, charmerande småbyar. Frestande marknader och lokala specialiteter. Njut en utsökt
middag ombord, eller besök stadens bästa restaurang. Lägg till var det passar er, mitt i naturen eller ved en
idyllisk landsby.

Avstånd
Längs floderna är avstånden markerade med PK (point kilometre, se Waterway Guiden. Dvs. att det är 1 km
mellan varje PK. På kanaler är avstånden markerade i antal meter mellan två punkter (t.ex. 3 300 = 3 km
och 300 m).

Slussar
Det finns flera typer av slussar i Frankrike. I Lot och Charente är slussarna manuella och obemannade, så
besättningen skall själv betjäna slussarna med handkraft. I andra områden finns obemannade, men
elektroniska slussar, där slussportarna antingen aktiveras från båten med fjärrkontroll, eller genom att dra i
ett rep som hänger över kanalen, eller vid ett kontrollbord vid sidan av slussen.
Sedan finns det slussar som betjänas av en slussmästare. Slussavgifter är inkluderat i hyrpriset. Några
väljer att ge lite dricks, andra köper lite av slussmästarens hemodlade varor, så som grönsaker, ägg,
honung eller vin.
Var uppmärksam på att det är slussmästarens ansvar att betjäna slussarna, och inte assistera er med båt
också draglinor.
Slussarna har normalt lunchstängt mellan 12.00 - 13.00. Dessutom kan slussana vara stängda på fast
helgdagar som påskdagen, pingstdagen samt 1:a maj, och den franska nationaldagen 14:e juli. Se i övrigt
specialavsnittet om öppningstider i kanalkartboken, och fråga på basen.

"Barrages" (= fördämningar)
Längs vägen kommer ni, på flodkartan, att se "barrages", fördämningar på franska och på engelsk "weirs".
Detta är ett konstgjort litet vattenfall eller flera fördämningar av floden på den ena sidan, ofta i samband med
en sluss. De är markerade på kartan med ett kraftigt svart streck, som är tecknet antingen delvis ut i
floden/kanalen, eller där floden/kanalen löper ihop med en sidoflod. Håll ett gott avstånd till dessa, då
vattenströmmen här kan vara något kraftigare, följ farleden. Håll en viss hastighet på båten, så den inte
driver med strömmen. Skulle motorn slockna, så skynda er att kasta ankar.

Övernattning
Man får lägga till fritt i naturen, där ni har lust, och inte stör den övriga kanaltrafiken eller utsikten. I båten
ligger förankringspinnar och hammare, så man har möjlighet att slå en påle i jorden, förtöja båten, och njuta
av en vacker och fridfull plats.
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Vid slussarna finns det ofta en liten förtöjningsplats, dessa är inte för övernatten, men till båtar som väntar
på att komma genom slussen. Platsen får endast användas för ett kort stopp.
Många småbyar har en liten båtbrygga med plats för några få båtar. Här ligger man bra och gratis. Önskar
man att övernatta i en bestämd hamn eller marina, betalas ca. €10-20 per övernattning, beroende på båtens
storlek.
På floderna kan det krävas lite mer tålamod att finna ett bra ställe, då det kan vara för grunt eller bevuxet
längs flodkanten.
Tänk på, att när båten förtöjs i det fria, att rep inte binds fast till ett träd eller på annat sätt kommer att störa
cyklande och gående på stigarna längs kanalerna. Det skall vara fri passage för alla, också så service och
utryckningsfordon kan komma fram.

Inköp
Boulangerie (bageri), boucherie (slagteri) og épicerie (livsmedel) eller supermarché (matbutik).
I övrigt har flera byar en "Le Cave" eller "Caveaux", som är en liten vinhandel där man kan köpa vin från
tunna. Egna flaskor kan fyllas upp med en "vin d'table" (oftast ett överraskande gott "vardagsvin"), och alltid
till ett ytterst rimligt pris.
Butikerna har ofta öppet på lördagar till kl. 19.00 och på söndagar till kl 12.00. Många är stängda på
måndagar. Oftast är det lunchstängt mellan kl. 12-14.30. Fråga för säkerhets skull på basen när ni
ankommer.
De flesta städer, också de mindre, har en varje vecka en torgdag, som kan vara ett riktigt Schlaraffenland
för skeppskocken! Färska grönsaker, läckra ostar, fisk, kött och vin kan köpas hos lokala småproducenter.

Toalett
Flodvatten används till pumptoaletten. Systemet och miljön är känsligt, och det rekommenderas att ha en
plastpåse till papper och annat avfall vid toalett, så man slipper stopp.
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