CARCASSONNE &
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Frankrijk

Dag 1 • België - Limoges
Via Parijs en Orléans rijden we naar Limoges voor overnachting in het ***hotel Apolonia Limoges Sud.
Dag 2 • Limoges - Carcassonne - Saleilles
In de voormiddag rijden we naar de best bewaarde ommuurde stad van Frankrijk: Carcassonne. We bezoeken deze fascinerende stad.
Nadien rijden we verder naar Saleilles, waar we onze intrek nemen in het *** hotel Best Western Les Dômes.
Dag 3 • Collioure - Figueres
Collioure ligt aan zee en is bekend als kunstenaarsdorp. Ook de wijnen uit de regio zijn gekend. We brengen een vrij bezoek aan een
plaatselijke wijnboer met mogelijkheid tot degustatie (± € 3 pp). Na de middag steken we even de Spaanse grens over naar Figueres, waar
we facultatief het prachtige Dali-museum bezoeken (± € 14 pp). Dit is niet zomaar een museum, het is een echte belevenis!
Dag 4 • Narbonne
We starten de dag met een facultatief bezoek aan de abdij van Fontfroide (± € 16 pp). Aansluitend bezoeken we Narbonne, een levendige,
mediterrane stad met schaduwrijke boulevards en een schat aan historische bezienswaardigheden.
Dag 5* • Perpignan
We bezoeken de grootste stad in de regio, Perpignan. We maken hiervoor gebruik van het openbaar vervoer. We maken een wandeling langs
de belangrijkste bezienswaardigheden en nadien is er vrije tijd om te shoppen of een terrasje te doen.
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 6 • Saleilles - Albi - Vichy
We brengen in Albi een facultatief bezoek aan de Cathédrale Sainte-Cécile en aan het Museum Toulouse- Lautrec (± € 10 pp). Deze belangrijke
impressionist was afkomstig van Albi. Nadien rijden we verder naar Vichy waar we overnachten in het ***hotel Les Nations.
Dag 7 • Vichy - België
Via de Franse autosnelwegen gaat het terug naar België.

HOTEL BEST WESTERN LES DÔMES***

Vertrekdatum

Prijs per persoon

(op basis van 2-pers.-kamer)

Ligging: op 2 km van Perpignan
Uitrusting: modern hotel met bar, restaurant, terras, gratis wifi, comfortabele
kamers met douche of bad, toilet, haardroger, telefoon, tv, kluisje, airco,
gratis wifi
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3 gangenmenu

02 juli 22

€ 770

Toeslag

Prijs per persoon

INBEGREPEN

• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 7e dag het ontbijt
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

110

7 dagen / 6 nachten
halfpension

Eenpersoonskamer

€ 155

Korting

Prijs per persoon

3e volwassene in een kamer

-€ 120

Kind t.e.m. 11 jaar

-€ 155

Opstapplaats: A

