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Opstappen dicht bij huis

Limburgse reisgenoten

Limburgse reisbegeleiding

Côte d'Azur
De heerlijke Franse Rivièra!
Een nieuwe najaarsreis naar de mondaine Zuid-Franse Côte d’Azur
waar dan nog een heerlijke temperatuur heerst! Samen met De
Limburger Reizen ontdekt u tijdens deze 8-daagse reis de Azurenkust,
met excursies naar het chique Monaco, Cannes, Saint Tropez en
parfum-stad Grasse, maar ook voldoende vrije tijd om te genieten van
zon, zee en strand en het mooie wijndomein Château Sainte Roseline.
Een zeer complete vliegreis met verblijf op basis van halfpension in
het goed verzorgde Van der Valk Saint Aygulf, vlakbij de kustplaats St.
Rafael. We vliegen vanaf de luchthaven van Brussel direct naar Nice,
alle vervoer en excursies zijn inclusief en uiteraard wordt deze reis
volledig begeleidt door onze eigen De Limburger Reizen
reisbegeleiding. Bon Voyage!

Met vertrouwen op reis!

Unieke programma's

Uitsluitend fijne hotels

8 dagen vanaf

€ 1.659,- p.p.

Inclusief
Vervoer van Limburg naar Brussel
Airport v.v.
Vlucht Brussel - Nice v.v. met SN
(o.v.v. wijzigingen)
1 x ruimbagage van 20 kg
Alle vervoer en transfers conform
programma

Dag 1 - Heenreis en vrije avond

7 hotelovernachtingen in Van der
Valk St. Aygulf basis van halfpension

Vanuit onze Limburgse opstapplaatsen bustransfer naar de
luchthaven van Brussel. We vliegen in ca. 2 uren naar Nice aan de
Franse zuidkust. Na aankomst transfer (ca. 1 uur en 20 minuten) naar
het vertrouwde Van der Valk Hotel, ideaal gelegen in St. Rafael. Iedere
avond een goed verzorgd 3 gangen diner. Onze reisbegeleider zal
voor diegene welke samen willen dineren gezamenlijke tafels

Excursies naar o.a. Saint-Tropez,
Grasse, Cannes en Monaco
Boottransfer Sainte-Maxime-Saint
Tropez
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reserveren. De avond kunt u afsluiten op een van de terrasjes in het
hotel, in een beachclub of in Saint Aygulf.

Met vertrouwen op reis!

Bezoek aan historische
parfumfabriek van Fragonard Grasse
Rondleiding en proeverij Château

Dag 2 - Saint Tropez, Port Grimaud en SaintMaxime
Na het ontbijt rijden we per touringcar naar de badplaats SainteMaxime. Hier heeft u even de tijd om door de straatjes of langs de
boulevard te wandelen. Vervolgens maken we de oversteek met de
ferryboot naar het beroemde Saint-Tropez. Het oude vissenplaatsje
dat door de Franse Films van Brigitte Bardot uit de jaren 50 is
uitgegroeid tot een ware jet-set plaats. Ook bekende kunstenaars als
Picasso kon het in deze badplaats vroeger bekoren, een bezoek aan
het Annonciade is dan ook een aanrader voor kunstliefhebbers. U
heeft ruim de tijd om te flaneren door de kleine straatjes, lunch op
één van de leuke pleintjes en bekijk de grote boten in de haven. In de
namiddag rijden we naar het dichtbij gelegen Port Grimaud voor een
bezoek, ook wel het Venetië van Frankrijk genoemd. Het stadje is
gebouwd op lagunes en drooggelegde moerassen. Vervolgens
terugreis naar ons hotel.

Sainte Roseline
De Limburger reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden en
drankjes
Fooien
Eventuele verzekeringen
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Reserveringskosten € 29,50 per
boeking
SGR bijdrage € 5,- per persoon

Dag 3 - Grasse & St. Paul de Vence
Vanochtend bezoeken we Grasse, de parfumhoofdstad van de wereld!
In Grasse vind je drie grote parfumhuizen, namelijk Galimard,
Moulinard en Fragonard. We bezoeken de historische fabriek van
Fragonard en u heeft vrije tijd in het leuke typische Zuid-Franse
stadje. In de middag rijden via een mooi landschap naar St. Paul de
Vence, gelegen op de top van een rots. Het gezellige centrum met
prachtige oude straatjes, de oude stadsmuur en talloze gezellige
terrasjes en winkeltjes is de moeite waard om te bezoeken! In de late
namiddag rijden we terug naar ons hotel.

Dag 4 - Cannes & Antibes
Over de Corniche d’Or langs de Azurenkust naar Antibes. Het stadje
beschikt over een prachtig oud centrum met pittoreske straatjes en
smalle steegjes. Daarnaast torent er een indrukwekkend
middeleeuws fort boven het centrum uit en wandel langs de boten in
Port Vauban. Kunstliefhebbers kunnen een bezoek brengen aan het
Musée Picasso in het mooie Chateau Grimaldi. In de middag rijden we
naar Cannes, bekend van het beroemde filmfestival voor een bezoek
en vrije tijd. Wandel over Boulevard de la Croissette vanaf het Palais
du Festivals tot in de jachthaven,Geniet van de mediterraanse sfeer
met palmen en veel bloemen! Ook Le Suquet en de
binnen binnenstad is rijk aan mooie steegjes en straatjes. Dit geeft de
stad een romantische sfeer.
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Met vertrouwen op reis!

Dag 5 - Vrije dag / optioneel bezoek aan SaintRaphaël

Overige info

Geniet van een vrije dag bij uw hotel! Aan de overkant van de straat is
direct het strand, met diverse beachclubs. Ook kunt u een bezoek
brengen aan het nabijgelegen Saint-Raphaël.Saint-Raphaël is bekend
om haar brede zandstrand maar ook de groente- en bloemenmarkt,
met een ware explosie van geuren en kleuren. Wandel door het
historische centrum met de Notre Dame de la Victoire, langs de oude
haven en over de zeeboulevard, naar de Bonaparte tuin, van hieruit
heeft u een mooi uitzicht op de oude haven en baai.

Minimum aantal deelnemers: 15
Vluchtdetails onder voorbehoud van
wijzigingen
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen
Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

Dag 6 - Monaco
Een bezoek aan het kleine chique vorstendom Monaco gelegen
tussen de rotsen mag uiteraard niet ontbreken tijdens een reis naar
de Côte d’Azur. De stad is bekend van de high-society, als
belastingparadijs voor veel sporters, het casino Monte Carlo van de
architect Charles Garnier en de jaarlijkse F1-race, waar de raceauto’s
door de straten scheuren. In de haven liggen de enorme luxeboten
van de rijken der aarden. De Kathedraal van Monaco is beroemd
omdat hier onder meer de filmster Grace Kelly begraven ligt. Via steile
trappen komt u uit bij Palais Princier, de paleiswachten staan in
smetteloos witte pakken roerloos voor de poort. Elke dag wordt voor
het paleis de wacht rond het middaguur gewisseld.U heeft voldoende
vrije tijd, ga ook zeker een kopje koffie drinken in het fraai gelegen
Hotel de Paris.

Dag 7 - Frejus & Château Sainte Roseline
In de ochtend bezoeken we Frejus. De vele Romeinse overblijfselen
vormen een indrukwekkend decor in de stad: de Arena, het Aquaduct,
het Romeinse Amfitheater en het archeologisch museum. In de
namiddag naar Château Sainte Roseline ,Een schitterend volledig
gerestaureerd wijndomein. Het verhaal van Château Sainte Roseline
begon in de 11e eeuw met een klein kapelletje dat in de 14de eeuw
uitgroeide tot een prachtig klooster met wijngaarden. Hier maken we
een korte rondleiding en afsluiting gaan we uiteraard de wijnen
proeven!

Dag 8 - Thuisreis
Onze laatste reisdag alweer! We verlaten onze vakantieplaats en
rijden naar de luchthaven van Nice. We vliegen terug naar de
luchthaven van Brussel (o.v.b.). Na aankomst staat onze chauffeur te
wachten voor u terug te brengen naar de Limburgse uitstapplaatsen.
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Met vertrouwen op reis!

Hotel informatie
Van der Valk Saint Aygulf
We overnachten in het Franse 4* hotel van de Nederlandse
hotelketen Van der Valk. Ideaal gelegen tussen het mooie Cannes en
Saint-Tropez, verwelkomen zeu graag in Hotel Saint Aygulf. Het hotel
in Zuid-Frankrijk, wordt ook wel het Pareltje aan de Cote d’Azur
genoemd. De Deluxe kamers zijn recent gerenoveerd, modern
ingericht en zijn uitgerust met fijne extra’s zoals kosteloos internet,
koffie- en theezetfaciliteiten, en een koelkastje. Een upgrade naar een
kamer met zeezicht is op aanvraag mogelijk. Het hotel beschikt over
een modern en stijlvol restaurant “Martinus”. Vanuit het hotel heeft u
uitzicht op het strand met beachclub en het centrum van het
gezellige kleine plaatsje St. Aygulf is op loopafstand.

Hotel verzorging: halfpension
Tweepersoonskamer met zeezicht p.p.: € 105,Eenpersoonskamertoeslag: € 325,Hotel website: https://www.hotelstaygulf.fr/nl
Hotel adres: Van der Valk Hotel St. Aygulf, Rue d'Alsace, Fréjus,
Frankrijk
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