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9 dagen / 8 nachten
halfpension

Vertrekdatum Prijs per persoon 
(op basis van 2-pers.-kamer)

11 mei 23 € 1625 

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 270

Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

Dag 1 • België - Lyon
We rijden over de Franse snelwegen tot in Lyon waar we overnachten in het ***hotel Ibis Styles Lyon (of gelijkwaardig).

Dag 2 • Lyon - Fréjus Plage - Menton
We kuieren door de gezellige oude binnenstad en nemen onze vrije lunch aan de gezellige haven. Daarna rijden we verder naar Menton waar 
we verblijven in het ***hotel Royal Westminster.

Dag 3 • Saint-Tropez - Port Grimaud
Vandaag rijden we naar het westelijke deel van de Côte d’Azur en brengen we eerst een bezoek aan Saint-Tropez. We maken een boottocht 
langs de baai van Saint-Tropez en kunnen een blik werpen op de vele prachtige villa’s. Nadien maken we nog een wandeling in het centrum. 
Misschien ontmoeten we nog een beroemdheid zoals Brigitte Bardot of de familie Verhulst! Wat we zeker moeten zien is de beroemde 
gendarmerie van Louis de Funès en bezoeken het bijhorende museum. Na de middag rijden we naar Port Grimaud, het Venetië van de Côte 
d’Azur. De straten bestaan uit vele kleine kanaaltjes en zowat ieder huis heeft een eigen aanlegsteiger. We genieten nog van wat vrije tijd 
aan de mooie haven en rijden terug naar ons hotel in Menton.

Dag 4 • Beaulieu sur Mer - St Jean Cap Ferrat
Voor de middag rijden we naar Beaulieu sur Mer voor een bezoek aan de Villa Kérulos. Gelegen op een rotsachtige punt bij de monumentale 
kliffen van Èze, is deze villa een eerbetoon aan de Griekse beschaving. Het is een realisatie van Theodore Reinach, archeoloog en Frans 
staatsman. Na ons vrij middagmaal brengen we op het schiereiland St. Jean Cap Ferrat een bezoek aan de villa en tuinen Villa Ephrussi van 
de Rothschild. Béatrice Rothschild was een dochter van Baron Alphonse de Rothschild. In 1907 laat ze de villa bouwen en na vijf jaar is deze 
eindelijk klaar. Alle kamers worden ingericht naar de smaak van Béatrice, die nogal extravagant is. De Villa wordt omringd door maar liefst 
negen tuinen.

Dag 5 • Monaco en Monte Carlo
Na ons ontbijt rijden we naar Monaco. Het miniatuurstaatje Monaco telt twee steden: Monaco-ville, de oude stad en het mondaine Monte-
Carlo. We brengen eerst een bezoek aan de Jardin Exotique, geen botanische maar wel een exotische tuin met unieke vergezichten over 
Monaco. Nadien wandelen we doorheen Monaco-ville en komen o.a. langs het prinselijke paleis. Na de middag bezoeken we de topattractie 
van Monaco: het Oceanografisch museum, waar de fauna en flora van een koraalrif te zien is. Uiteraard kunnen we Monte-Carlo niet verlaten 
zonder een bezoek te brengen aan het casino en de jachthaven.

Dag 6* • Menton
Vandaag verkennen we onze verblijfplaats Menton, bekend om zijn talloze citroenbomen. We starten onze ontdekkingstocht bij de 
barokkerk Saint-Michel, met zijn gele en lichtgroene gevel de mooiste kerk uit de regio. Wat verderop ligt een imponerende begraafplaats 
met monumentale graven. Vanaf deze plek hebben we het beste uitzicht over de baai en de hele stad. We kuieren door de nauwe straatjes 
en komen langs het stadhuis en het Paleis Carnolès. Zoals elke zuiderse badplaats heeft Menton ook een gezellige jachthaven. Het is gezellig 
kuieren langs de Promenade de Soleil en de talloze zonovergoten tuinen.
*wettelijk verplichte rustdag van de chauffeur

Dag 7 • Saint-Raphaël - Cannes
Langsheen de kust bereiken we Saint-Raphaël. Onderweg  passeren we mooie dorpjes zoals Boulouris en Agay. We bezoeken de haven met 
de mooie wandelpromenade en onze gids brengt ons tot aan de basiliek Notre-Dame de la Victoire. Na de middag rijden we naar Cannes. 
Deze stad geniet vooral bekendheid door het jaarlijkse internationale filmfestival. We wandelen door de oude stad en de jachthaven tot aan 
de Boulevard de la Croisette. Deze boulevard is één van de grootste trekpleisters van de Côte d’Azur. Na nog even vrije tijd voor een terrasje 
rijden we terug naar ons hotel.

Dag 8 • Nice - Mâcon
Na ons ontbijt rijden we naar de sfeervolle badstad Nice. De vele kleurrijke gebouwen getuigen van de belle époque. We wandelen door de 
gezellige straatjes van de oude stad en eindigen op de Cours Saleya met de dagelijkse bloemenmarkt. Nadien rijden we verder naar Mâcon 
waar we overnachten in een ***hotel

Dag 9 • Mâcon - België
Via de Franse snelwegen rijden we terug naar België

HOTEL ROYAL WESTMINSTER***
Ligging: gelegen in het hartje Menton, onmiddellijk bij het strand en de 
wandelpromenade, omgeven door een mooi park met uitzicht op zee.
Uitrusting: charmant hotel met receptie, lift, 2 restaurants, bar, terras, tuin, 
poolzaal, bibliotheek, mooi ingericht kamers, badkamer met bad/douche, 
toilet en haardroger, telefoon, tv airco, gratis wifi, gedeeltelijk met zeezicht.
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds menu met streekgerechten.

INBEGREPEN
• Transfer van bij u thuis heen en terug
• Vervoer met een ***** ROYAL CLASS autocar
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 9e dag het ontbijt
• Uitstappen zoals beschreven
• Toegangen Museum Louis de Funès, boottocht Saint-Tropez, Villa Kérylos, 

Villa Ephrussie de Rothschild, Casino Monaco, Oceanografisch museum 
Monaco

• Gebruik van draadloze headset
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België
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