
Provence

BESKRIVNING

Provence & Franska Rivieran

8 dagar

Rivieran eller Côte d&rsquo;Azur är tack vare sitt klimat

och fantastiska läge oerhört privilegierat. Solen skiner

cirka 2.800 timmar per år. De berömda städerna ligger

som ett pärlband längs kusten. Vi åker ner via Alsace

och Rhone dalen och får sedan uppleva kulturens och

konstnärernas Provence med allt från lyxiga Monte

Carlo till underbara bergsbyar.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Flygresa i turistklass Nice-Köpenhamn. Resa i modern

helturistbuss med alla bekvämligheter. Övernattning i

dubbelrum med dusch och wc. Halvpension, d.v.s.

middag dag ett t.o.m. frukost dag åtta. Alla utflykter

enligt programmet. Färje- och broavgifter,

serviceavgifter, vägskatter och reseledarservice. 

Lokalguide. Två vinprovningar. Entré till Påvepalatset,

ev. övriga entréavgifter tillkommer.



Dag 1 –Hemorten-Hannover

Vi åker via Öresundsbron och färjan Rödby-Puttgarden till Tyskland. Här går färden på snabba motorvägar förbi

Hamburg till Hannover där middag och övernattning väntar. Cirka 52 mil.

Dag 2 - Hannover–Colmar 

Vi fortsätter färden söderut över Kasselbackarna förbi Frankfurt. När vi närmar oss den charmiga medeltidsstaden

Heidelberg börjar vi bli hungriga och får göra ett lunchstopp. När vi kommer till Strasbourg fortsätter vi på franska vägar

som tack vare sitt läge i skydd av Vogeserna har ett ypperligt klimat för vinodling. Området heter Alsace och

vinodlingarna breder ut sig utanför vårt fönster. Här ska vi bo en natt i huvudorten Colmar på BW Grand Hotel Bristol.

Dagen avslutas med en promenad genom den idylliska korsvirkesstaden samt middag på hotellet. Cirka 63 mil.

Dag 3 - Colmar- Avignon

Efter frukost lämnar vi storkstaden Colmar för vidare färden vidare längs bergsmassivet Vogeserna in i den bördiga

Rhônedalen, som kantas av vin- och fruktodlingar så långt ögat kan se. Historiska städer och platser skymtar längs vår

väg – Beaune, Lyon och Orange. På kvällen åker vi in i kejsarstaden Avignon. Här ska vi bo två nätter inne i gamla stan

på den berömda gatan som leder upp till påvepalatset på Hotel Bristol. Efter middagen lockar säkert en promenad på

stan.  Cirka 72 mil.

Dag 4 – Avignon

I dag tittar vi närmare på Avignon. Vi börjar med en stadsrundtur och fortsätter med det imponerande påvepalatset. Här

får vi en sakkunnig visning av de väldiga salarna. Palatset uppfördes på 1300-talet, under den korta, men historiskt sett

mycket spännande tid, då påvarna gått i exil från Rom. Avignon är också ett av Europas kulturella centra samt en

affärsstad. Strax utanför Avignon ligger den mycket berömda vinstaden Châteauneuf-du-pape med sina många

vingårdar. Vi besöker en av dessa och gör även en vinprovning. Eftermiddagen är fri till egna strövtåg i Avignon.

Dag 5–Avignon-Nice

Vi har en lugn förmiddag i Avignon innan vi åker vidare mot Aix en Provence. Det vackra landskapet som passeras förbi

utanför fönstret känns kanske igen från någon av Cézannes målningar. Han bodde här större delen av sitt liv och

avbildade ofta det vackra landskapet. I Aix kör vi på Cours Mirabeau kantad av platanträd och ute serveringar och med

den berömda brunnen i mitten. 

Vi tar oss sedan ut på vägarna igen för färd genom de underbara Esterel- och Mauresbergen. Det blir även ett besök på

en trevlig vingård i Les Arcs där vi gör en vinprovning innan vi fortsätter till den berömda kust-och filmstaden Cannes.

Det blir en promenad längs strandpromenaden kantad att pråliga hotell och kanske någon orkar upp till fästingen som

erbjuder en vacker utsikt över staden. Vi tar sedan den sista etappen in till Nice, drottningen bland städerna på Rivieran.

Här skall vi bo tre nätter på Hotel de Flore Nice Promenade och avrundar dagen med en god middag. Cirka 15 mil.

Dag 6–7 – Nice & Monaco 



Klimatet här är ett av Europas bästa. Växtligheten är subtropisk – olivträd, palmer och pinjer växer överallt. Här finns allt

man kan önska, från strandliv till shopping, fascinerande museer och historiska utgrävningar. Utbudet av muséer, caféer

och restauranger är stort, den internationella stämningen märks överallt. Vi börjar med en orienterande stadsrundtur där

vi bekantar oss med Nice, dess sevärdheter och möjligheter. Vi besöker bl.a. stadsdelen Cimiez, högt ovanför Nice, där

allting började med en romersk arena. Vi fascineras av Ryska kyrkan, tar en skön promenad genom stans trånga

gränder med alla spännande dofter samt låter oss dras med i det livfulla marknadslivet. 

Vi åker även upp bland bergen till staden Grasse, där blomblad förvandlas till doftande oljor och förföriska parfymer. Vi

besöker parfymfabriken Fragonard och får se näsorna i arbete innan vi fortsätter längs en svindlande vacker väg till

konstnärstaden S:t Paul de Vence, där vi gör ett uppehåll. 

Nästa utflykt går längs de vackra bergsvägarna, les Corniches, till Monaco och Monte Carlo. Här börjar vi med ett besök

i den berömda exotiska trädgården Jardin Exotique. I lilleputtstaten Monaco ser vi även Grimaldis furstepalats samt

casinot i Monte Carlo. Kanske vill någon pröva lyckan inne i spelsalarna? Uppfyllda av dagens alla intryck åker vi längs

det klarblå havet tillbaka till Nice. Här har vi eftermiddagen fri för en promenad längs strandpromenaden eller genom

gamla stans trånga gränder och spännande butiker.

Dag 8 – Nice-Hemorten

Efter en underbar vecka och några sköna dagar i Provence är det dags att ta farväl och sätta sig på flyget för färd till

Köpenhamn. Här väntar vår buss på att ta oss över bron till respektive hemort. Vi säger Au revoir till Frankrike men bär

länge med oss de varma färgerna och doften av lavendel.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


