
Opstapplaatsen: M

8 dagen / 7 nachten
kamer & ontbijt

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

10 juni 18 € 984

09 september 18 € 984

30 september 18 € 984

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 165

Kind tem 11 jaar € 330

Halfpension
(7 avondmalen)

€ 145

Dag 1 • België - Lyon
Via de autosnelwegen naar Lyon. Installatie in ***Comfort 
Hotel Stadium Lyon

Dag 2 • Lyon - Avignon - Pont du Gard - Arles
We rijden richting Avignon voor een vrij bezoek aan o.a. 
de stadsmuren, Palais des Papes (± € 18 pp) en de ka-
thedraal. Aansluitend staat een vrij bezoek aan Pont du 
Gard (± € 8 pp) op het programma. Nadien naar Arles voor 
installatie in het ***Brit Hotel Les Acacias.

Dag 3 • Camargue - Saintes-Maries-de-la-Mer - Ai-
gues-Mortes
Vandaag verlaten we heel even de Provence en bezoeken 
de Camargue. We maken een rondrit door Parc Régional 
de la Camargue en verder naar Les Saintes-Maries-de-la- 
Mer. Na de middag naar Aigues Mortes voor een bezoek 
aan de zoutvlakten en de ommuurde stad.

Dag 4 • St Remy de Provence - Les Baux de Provence
's Voormiddags rijden we door enkele mooie Provençaalse 
dorpjes, de ruïnes van de abdij de Monmajour en Le mou-
lin de Daudet en bezoeken we de typische Provençaalse 
markt van St. Remy de Provence. In de namiddag rijden 
we naar Les Baux de Provence. De citadel van Les Baux is 
gedeeltelijk uit de rotsen gehouwen.

Dag 5 * • Arles
We maken kennis met onze verblijfplaats Arles. We ma-
ken een rondwandeling langs de belangrijkste gebouwen 
met een facultatief bezoek aan de arena en het theater  
(± € 9 pp). Nadien blijft er nog tijd over om te winkelen en 
of te genieten van een terrasje in de binnenstad.
*Wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 6 • Coustellet - Roussillon - Fontaine-de-Vaucluse
We brengen een facultatief bezoek aan het Musée de la 
Lavande (± € 6 pp). Nadien naar Roussillon, bekend voor 
zijn prachtige okerformaties. We maken een facultatieve 
wandeling door de open okermijn (± € 2,5 pp) en sluiten 
de dag af in Fontaine-de-Vaucluse waar we een wande-
ling maken naar de bron van de Sorgue.

Dag 7 • Mont Ventoux - Vaison-la-Romaine - Dijon
We rijden naar de Mont Ventoux met halte op de top. 
Aansluitend rijden we door naar Vaison-la-Romaine, een 
voormalige Romeinse nederzetting. ‘s Namiddags gaat het 
naar Dijon voor installatie in het ***hotel Ibis Dijon Gare.

Dag 8 • Dijon - België
We rijden langs de Franse autosnelwegen richting België.

BRIT HOTEL LES ACACIAS
Ligging: naast het paleis van Lamartine en aan de 
toegangspoorten van het oude centrum van Arles
Uitrusting: typisch stadshotel met receptie, 
ontbijtruimte, lift, gratis wifi
Kamers: comfortabele kamers, badkamer met 
douche, toilet, haardroger, radio, tv, airco  en gratis 
wifi
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds verzorgde 
3-gangen maaltijden in een plaatselijk restaurant 
op 500m van het hotel

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Kamer met ontbijtbuffet
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids 
vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

ARLES AVIGNON -  PALAIS DES PAPES

PONT DU GARD
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De Provence, een streek van superieure geuren en kleuren, van onvermoeibare zon en van karaktervolle zuiderse stadjes. Levensgenieters 
uit alle windstreken komen naar de betoverende Rhônedelta. Gelijk hebben ze, want als er al een paradijs op aarde bestaat, komt de 
Provence wel heel dicht in de buurt.

De Provence FRANKRIJK • VERNIEUWD  


