
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

La Douce France
Zuid-Frankrijk op z’n best

De culturele hoogtepunten van Zuid-Frankrijk gecombineerd in één
geweldige reis! We beginnen met een bezoek aan gastronomisch
Lyon, Het historische Pézenas en flaneer door de pittoreske straatjes
van La vieille Ville in Montpellier. U ziet Sète aan het Kanal du Midi en
het oude mediterrane Narbonne, waar we dineren aan de Grand
Buffets. Nîmes, boordevol historie en tegelijk levendig en modern, het
Romeinse aquaduct Pont du Gard en daarna met stoomtrein naar St.
Jean du Gard. Arles en de Camargue, bedevaartsoord Saintes Maries
en een paardenshow incl. diner Cabaret des Sables. We sluiten de reis
af in Avignon met een bezoek aan het Palais des Papes. Boordevol
programma met veel inclusief, ook culinair! La Vie est Belle!

Dag 1 - Heenreis - Lyon

Vanuit Limburg via België, met diverse pauzes onderweg, naar Lyon.
De gastronomische hoofdstad van Frankrijk, en zeer bijzonder.
Overnachting en diner in Lyon.

Dag 2 - Lyon

8 dagen vanaf
€ 1.195,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe comfort-class
touringcar met toilet, airco en
minibar

2 nachten in Lyon en 5 nachten in 4*
hotel Fontcaude o.b.v. halfpension

Stadsrondleiding in Lyon, Narbonne,
Montpellier, Arles en Avignon

Diner in Les Grand Buffets Narbonne

Musea entree in Nîmes en Pont du
Gard, stoomtrein naar St. Jean du
Gard

Paardenshow incl. diner Cabaret des
Sables
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Vanochtend een stadsrondleiding o.l.v. een lokale gids. Sinds 1998
staat de historische binnenstad op de werelderfgoedlijst van Unesco.
Ontdek de smalle straatjes, de traboules (doorsteekjes) en geheime
binnenplaatsen van Vieux-Lyon. In de middag vrije en tijd, maar ook
nog een bezoek aan een nougatfabriek. Vanavond overnachten en
dineren we wederom in Lyon.

Dag 3 - Pezénas, proeven en Montpellier

Vanochtend een bezoek aan Pezénas, een van de mooiste stadjes van
Frankrijk. Maak een wandeling door het pittoreske centrum van deze
stad van kunst en geschiedenis, bewonder de prachtige herenhuizen,
ontdek ook de vele kraampjes gerund door lokale ambachtslieden. In
de middag een kleine wijnproeverij in de cisterciënzerabdij van
Valmagne, gesticht in de 12e eeuw, in het hart van de wijnstreek van
de Languedoc. Vervolgens rijden we verder naar Montpellier. Struin
door La vieille Ville, en neem een terrasje op Place la Comedie. Aan
het begin van de avond arriveren we in ons Spa Hotel Fontcaude nabij
Montpellier. Hier overnachten we de komende 5 nachten. Diner in het
hotel

Dag 4 - Sète, Narbonne en Les Grand Buffets

We rijden naar het centrum van Sète, eindpunt van het beroemde
Kanal du Midi. We maken ook een boottocht door de haven.
Vervolgens gaan we “proeven” bij distillerie Noilly Prat, de franse
droge vermout. Daarna bezoeken we Narbonne, de oude mediterrane
stad aan de Middellandse Zee. In zijn meer dan 2.500 jarige bestaan
heeft de stad een rijk erfgoed opgebouwd. In het hart van het
historisch centrum, zijn twee bouwwerken op de Historische
Monumentenlijst absoluut een kijkje waard: de Saint-Just-et-Saint-
Pasteur kathedraal en het Aartsbisschoppelijk paleis. Stadswandeling
o.l.v. een lokale gids. Vanavond dineren we heel speciaal, aan een van
de besteen beroemde buffets “Les Grand Buffets” in Narbonne.
www.lesgrandbuffets.com. Er staat u een grote verscheidenheid van
de heerlijkste gerechten te wachten.

Dag 5 - Nîmes, Pont du Gard en Stoomtreinrit

Vandaag staat in het teken van de Romeinen en de Provence. Eerst
bezoeken we Nîmes, met het machtige amfitheater en romeinse
overblijfselen. Entree tot het Musée la Romanité is inclusief. Daarna
naar de beroemde Romeinse aquaduct Pont du Gard, we bezoeken
ook het infocentrum, waar u nog meer te weten komt. Als afsluiter
van de dag per stoomlocomotief van Anduze naar het leuke St. Jean
du Gard (40 minuten).De stoomtrein rijdt dwars door de Cevennen.

Dag 6 - Arles en Cabaret des Sables

Wijnproeverij Abdij van Valmagne,
bezoek aan Palais des Papes in
Avignon

Bezoek aan het Palais des Papes

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 16
personen
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Vanochtend bezoeken we Arles, we maken een stadswandeling langs
de vele Romeinse overblijfselen de indrukwekkende kathedraal Saint-
Trophime. Daarna heeft u vrije tijd om heerlijk een terrasje te nemen
of een wandeling te maken in Montpellier, uw chauffeur brengt u
eventueel terug naar het hotel ivm het avondprogramma. Vanavond
een mix van show en culinair. De paarden-dinner-show Cabaret des
Sables.

Dag 7 - Avignon

We verlaten ons hotel, en rijden naar Avignon, eeuwenlang de
verblijfplaats van de pausen. Het historisch centrum van Avignon is
prachtig bewaard gebleven. Het is niet voor niets in zijn geheel
opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. We maken een
rondwandeling o.l.v. een gids. Ook is een bezoek aan het Palais des
Papes inclusief. Daarna rijden we naar Lyon voor overnachting en
diner.

Dag 8 - Thuisreis

Helaas onze laatste reisdag! we rijden via de autosnelweg, met mooie
herinneringen aan de culturele hoogtepunten van Zuid-Frankrijk,
terug naar Limburg.

Hotelinformatie

Charlemagne ****

Hôtel Charlemagne ligt in het centrum van Lyon, op 5 minuten
wandelen van de TGV- en metrostations Lyon-Perrache. Het biedt
accommodatie met gratis WiFi en airconditioning. Elke kamer in
Hôtel Charlemagne is voorzien van satelliet-tv en een eigen
badkamer. Er wordt elke dag een ontbijtbuffet geserveerd. In de bar
Le Mélèze, met een bloementerras, kunt u van een drankje genieten.
De Place Bellecour ligt op 20 minuten wandelen van het hotel, en de
basiliek Notre-Dame de Fourvière bevindt zich op 2 km afstand. De
tramhalte Suchet ligt op slechts 120 meter van het hotel. 2e
Arrondissement is een geweldige keuze voor reizigers die
geïnteresseerd zijn in winkelen, eten en restaurants.

 

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 215,-

Hotel website: https://www.hotel-lyon-charlemagne.fr/
Hotel adres: 23 Cours Charlemagne, Lyon, Frankrijk
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Trip Advisor: tripadvisor.nl

Spa de Fontcaude ****

Het hotel heeft keurig ingerichte kamers met gratis WiFi, een bar en
beschikt ook over een groot spacentrum met zwembaden en tuin.

 

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: geen toeslag

Hotel website: https://www.hotel-spa-fontcaude.fr/fr/spa-mon...
Hotel adres: 1292 Allée des Thermes, 34990 Juvignac, Frankrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Mercure Genas ****

Het Mercure Lyon Genas Eurexpo ligt in Genas, op slechts 20 minuten
rijden van het centrum van Lyon. U kunt er gratis gebruikmaken van
WiFi . Eurexpo Lyon en het Stade des Lumières liggen beide op 8
minuten rijden en het is 15 km naar de luchthaven Lyon-Saint
Exupéry. De kamers van het Mercure Lyon Genas Eurexpo hebben
een eigentijdse stijl. Ze zijn uitgerust met een grote flatscreen-tv en
beschikken over een eigen badkamer.

 

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: geen toeslag

Hotel website: https://hotel-mercure-lyon-genas-eurexpo.com/
Hotel adres: 36 Rue Antoine Pinay, Genas, Frankrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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