Historiske Provence
- med besøk til Nice og Monaco
Nå har du en unik mulighet til å oppleve Provence i Sør-Frankrike. Opplev det bakkete
landskapet med klare okerfarger og lavendelduft i luften. Uttallige gamle landsbyer med
sjarmerende restauranter i små gamle steinhus med mat du aldri har smakt maken til.
Pavebyen Avignon venter på oss med sine middelalderskatter. Den franske Riviera med
sine strender, severdigheter, palmer, eksotiske planter, kjente strandpromenader vekker
nysgjerrighet. Fyrstepalasset i Monaco, blomstermarkedet i Nice og det nydelige
kystlandskapet tiltrekker seg gjester fra hele verden. En opplevelse i farger, lukt og
arkitektoniske inntrykk.
Dag 1. Hjemsted – Milano – Nice
Vi kjører til Oslo Lufthavn med flytransport til
Milano. Ved ankomst venter bussen som kjører til
Nice. Underveis får vi oppleve den Italienske
blomsterriviera som strekker seg fra den franske
grensen til Genova. Strekningen mellom
Ventemiglia og Alassio kalles for
Blomsterrivieraen på grunn av sitt milde og
behagelige klima året rundt. Her soler
pastellfargede hus seg i middelhavssolen som gir
en fantastisk fargeflora med blomster og planter.
Dag 2. Nice med Monaco
Vår lokalguide tar oss med til Nice med sin flotte beliggenhet. I nord omkranses byen av
høye alper, Alpes Maritimes, og i sør ser du Middelhavet. Byen har en lang og vakker
strandpromenade. Nice er delt i to deler. I nordre del ligger de nye kvartalene med store
varehus med bra shoppingmuligheter.
Sentralt beliggende ved ”Strandgaten”
ligger casinoet, i øst finner du gamlebyen
med trange smug og mengder av
restauranter og barer. Vi tar kystveien til
Monaco. Det blir en tur til Fyrstepalasset,
som ligger på toppen av en høy klippe.
Dag 3. Nice
Dagen er din. Dett er en avslappende dag
hvor vi spaserer på byen og nyter livet.

Dag 4. Nice – Avignon
Dagen starter med en kort kjøretur til verdens parfymehovedstad Grasse. Vi besøker et av
de kjente parfymehusene her, og får et innblikk i Fransk parfymeproduksjon. Videre
gjennom vakkert landskap til Aix-en-Provence. Byen er biskopsete og universitetsby og
kalles ”vannets og kunstens by”. Vi blir med på en byvandring til Gamlebyen hvor vi blant
annet får se det praktfulle Hötel de Ville, klokketårnet fra 1500 tallet. Vi promenerer på
Cours Mirabeau med sine flotte fasader, vakre fontener, små hyggelige fortauskafeer og
platantrær som danner en allè gjennom det hele.
Dag 5. Avignon med Pavepalasset
Dagen starter med byvandring i Avignon som er omgitt
av en 4 km lang ringmur. Vi besøker det storslåtte
Pavepalasset og tar oss tid til å smake på noen av
byens gode Rhone-viner. Det blir tid på egenhånd i byen
før vi samles på ettermiddagen og kjører ut mot Luberon
og byen Gordes. Turen går gjennom mektige
fjellformasjoner i Luberon, vi passerer små idylliske
landsbyer og besøker den kjente fjellbyen Gordes.
Dag 6. Avignon med utflukt
Dagens utflukt med lokalkjent guide går via Arles, grunnlagt av grekerne, der vi bl.a. skal
se det romerske amfiteateret. Videre til naturreservatet Camargue, hvor vi besøker Aiges
Mortes, ”de dødes vann”, en liten by som har bevart sine bymurer med 7 tårn og 10 porter
som beskyttelse mot vinden. Her setter vi av tid på egenhånd for individuell lunsj. På
tilbaketuren tar vi en liten avstikker til Pont du Gard, den imponerende akvedukten i tre
etasjer, bygd under romertiden.
Dag 7. Avignon – Montreux
Vi sier farvel til Avignon og setter kursen mot Lausanne og Montreux via Chamonix. Med
alpene i front stiger vi opp mot Mont Blanc fjellene med fjelltopper på over 4800 meters
høyde og ankommer Lausanne utpå ettermiddagen. Dette er en fantastisk dagsetappe
med natur og kontraster.
Dag 8. Montreux – Rüdesheim
Videre til Rüdesheim og området som heter Rheingau, er regnet som det beste
vinområdet i Tyskland. Opplev byen med sin egen atmosfære og trange smug.
Hovedgaten i Rüdesheim, Drosselgasse, yrer av liv med sine mange vinhus, restauranter
og tyrolerorkestre.
Dag 9. Rüdesheim – Hamburg
Vi takker for oss og setter kurs nordover til Koblenz, hvor
elvene Rhin og Mosel møtes. Vi passerer byer som Köln
med den mektige og imponerende Kölnerdomen med
ankomst Leonardo Hotel Hamburg Stillhorn tidlig på
kvelden.

Dag 10. Hamburg – Kiel
Etter en rolig frokost kjører vi til Kiel og Color Line med overfart til Oslo. Om bord hygger vi
oss og spiser et utsøkt middagsmåltid.
Dag 11. Oslo – Hjemsted
Frokost om bord. Vi samles og kjører tilbake til vårt hjemsted. For mange av dere vil
forhåpentligvis dette ikke være siste turen til det lavendel duftende og eksotiske SørFrankrike.

REISEFAKTA
11 dagers tur
Avreisedato: 20.10
Pris pr. person: Kr. 16.595.Prisen inkluderer:
 Busstransport , Hjemsted - Oslo
 Flytransport Oslo Lufthavn, Gardermoen – Milano inkludert skatter og avgifter
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 Buss under oppholdet
 9 Hotellovernattinger, i inkludert 6 middager, og 9 frokoster
 3 stk. middagsserveringer utenfor hotellet
 Heldagsutflukt med lokalguide i Nice og Monaco
 Besøk på Parfymeriet i Grasse
 Vandring i Aix-en-Provence
 Lokalguide i Avignon
 Inngang Pavepalasset
 Heldagsutflukt med lokalguide i følge program
 Color Line, Kiel – Oslo inkludert 1 middagsbuffe, 1 frokost
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr. 2.250, Singellugar kr. 740,Påstigningsrute:
M - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

