PROVENCE
med Nice och Monaco

6 – 13 maj 2019

Det ljuvliga Provence i södra Frankrike erbjuder en mångfald av olika kulturer,
viner och härliga bad vid det azurblå Medelhavet. Vi besöker både det inre
Provence med mysiga städer och byar, det egendomliga Camargue, Rhone-dalens
vinodlingar och det mondäna livet vid Rivieran med Nice och Monaco.

Dag 1
Flyg avgår från Luleå kl. 08.15 via Arlanda till Nice med
ankomst kl. 14.35. Vår buss väntar och tar oss till vårt
huvudkvarter, Arles, för de närmaste 4 nätterna. Färden
tar ca 3 timmar. Efter incheckning väntar middag.
Hotel: Best Western Atrium Hotel är beläget i centrum
av staden med ca 10 minuters promenad till den
romerska arenan. 250 km (M)

Arles BW Hotel Atrium

Dag 2 – 4 Utflykter från Arles
Avignon och vindistriktet Chateauneuf du Pape
Avignon ligger en timmes bussresa norrut längs floden
Rhone. Det är en muromgärdad stad, ca 4,5 km lång, 39
torn och 7 portar. Innanför murarna hittar vi en stad som
är rik på kultur men framför allt det massiva Påvepalatset, ett Vatikanen i miniatyr. En annan sevärdhet i
Avignon är den berömda bron över Rhone, känd från
dansvisan ”Sur le pont d´Avignon”. Vid lunchtid åker vi
några mil till vinområdet Chateauneuf du Pape och äter
lunch och besöker en vinodlare. På återvägen mot Arles
beser vi ännu en mäktig lämning från romartiden,
akvedukten Pont du Gard, en valvbro i tre våningar från
omkring första århundradet e.Kr. Återkomst till Arles vid
17-tiden. 150 km (F, L)

Pont Benezet, Avignon

Chateauneuf

Pont du Gard

Vilda, vackra Camargue
I floden Rhones Medelhavsdelta ligger det märkliga
Camargue. En oförglömlig miljö rik på traditioner, växt
och djurliv.
Camargue är bland annat känt för sina vita
Camarguehästar, svarta tjurar och rosa flamingos.
Dagens första stopp är den fyrkantiga, helt muromgivna
staden Aigues Mortes.
Vi besöker en häst- och tjurfarm och får veta mer om
arbetet där och även äta en provencalsk buffé.
Efter lunch åker vi genom deltat till vallfartsorten Les
Saintes Maries de la Mer.
Staden har fått sitt namn av 3 Marior som seglade från
Jerusalem över havet till denna plats.
Romer vallfärdar hit varje år i Maj och går en procession,
med en dyrbart klädd svart docka, till havet för att
välsignas.
Återkomst till hotellet ca. 17.30. 130 KM (F, L)
Les Alpilles och Arles
En halvdagsutflykt i närområdet. Les Alpilles är ett 24 km
långt kalkstensmassiv. Les Baux de Provence ligger
dramatiskt på ett utsprång från massivet, varifrån har
utsikt ända till Camargue.
Högst upp ligger en borg från 1100-talet. Husen, i
renässansstil, är huggna direkt ur berget. Orten är bilfri
och har årligen miljontals besökare. Chateau de Tarascon
och Alphonse Daudets berömda kvarn utanför Fontvieille
kör vi förbi innan återkomsten till Arles, som först anlades
av greker och sedan romare. Staden blev huvudstad i den
romerska provinsen Gallien. Här anlades skeppsvarv,
termer och naturligtvis en amfiteater. Arles är också känt
för konstnären van Gogh. Från vårt hotell når man lätt den
centrala delen med smala gator och trevliga torg.
Middag på hotellet på kvällen. 70 km (F,M)
Dag 5 Arles – Nice

Les Baux i Alpillerna

Tjurar i Camargue

Flamingo i Camargue

Aigues Mortes

Daudets kvarn

Efter frukost lämnar vi Arles och tar motorvägen mot Nice. Den går huvudsakligen några
mil från kusten. Vi far de sista milen ner mot kusten över bergskedjan Les Maures och
kommer till badorten Sainte Maxime. Här gör vi uppehåll för ev. bad i havet och lunch.
I västra utkanten av orten ligger Villa Mirage, som är kungaparets medelhavsparadis.
Mittemot, på andra siden viken ligger St. Tropez, jet-set folkets inneplats. Från Sainte
Maxime följer vi så kustvägen via St. Raphael, det vackra Esterel-massivets röda
klippor, Cannes och Antibes innan ankomsten till Nice, Rivierans huvudort, där vi skall
bo på 4*Mercure Hotel Grimaldi de sista 3 nätterna på resan. Hotellet ligger ca 10 min
promenad från stranden. 270 km (F, M)

Dag 6 & 7 Nice med utflykt till Monaco
Nice blev på slutet av 1800-talet på modet av engelska
aristokrater, som fann ett behagligt klimat vid Medelhavet.
Allt sedan dess har staden varit ett av Europas populäraste
resmål. Längs Promenade des Anglais radar lyxhotellen
upp sina fasader med Hotel Negresco som kronan på
verket. Men Nice har också en gammal gemytlig
stadskärna, ”Vieille ville” med trevlig medelhavsatmosfär.
Den är mycket italiensk-inspirerad, då Nice tidigare tillhört
Italien med namnet Nizza. För den konstintresserade finns
två sevärda konstmuséer, Chagall och Matisse, båda på
taxiavstånd från hotellet.
(F)
En dag gör vi en tågutflykt till furstendömet Monaco. Det
är en resa på ca 45 minuter. Vid ankomsten har vi
dagsbiljett på ”Hop On – Hop Off ” buss som tar oss runt i
landet på ca 1 timme med 12 olika hållplatser. Vi börjar
besöket med att åka upp på klippan där furste-palatset
ligger och man har en fin utsikt över staden och havet. På
huvudstråket hittar man butiker och restauranger i
överflöd. Under den fortsatta rutten kommer man förbi
hamnen, stranden och såklart det berömda kasinot i
stadsdelen Monte Carlo.
Vid återkomsten till Nice väntar en avslutningsmiddag på
en trevlig restaurang. (F, M)
Dag 8 Hemresa
Vi har förmiddagen till förfogande i Nice och kan passa på
och ta ett svalkande dopp i Medelhavet. Vårt hotell ligger
ca 10 minuter från den avgiftsbelagda klapperstensstranden - Plage Ruhl. Transferbussen hämtar oss 13.00
för kort resa till flygplatsen. SAS avgår kl. 15.25 med byte
på Arlanda vidare till Luleå med ankomst kl. 20.40

Esterel-kusten

Mercure Hotel, Nice

Sightseeing-buss, Monaco

Furstepalatset, Monaco

RESANS PRIS: 17 395: -

I priset ingår: Flyg Luleå – Nice t/r inkl. flygskatter,

bussturer enl. program, 7 nätter logi inkl. frukost,
4 middagar, 2 luncher, vinprovning, entréer till
Påvepalatset och Pont St. Benézet i Avignon, Pont du Gard,
ranchbesök, romerska arenan i Arles, tågresa NiceMonaco, busspass i Monaco, dricks till chaufför, färdledare
från Arlanda

Kasinot, Monte Carlo

Tillägg:
Enkelrum:
3 500: Avbeställningsskydd: Kontrollera om det ingår i din hemförsäkring eller kreditkort. Annars kan
du teckna det separat på resebyrån. OBS! måste beställas i samband med handpenningen.
Övrigt: Handpenning 2000:- per person inbetalas senast 7 dagar efter anmälan. Slutbetalning
senast 6 mars 2019.

Teknisk arrangör:

Särskilda resevillkor - Viktigt att veta Resa Europa
De allmänna och särskilda resevillkoren reglerar tillsammans med de upplysningar som finns på Trackers hemsida
avtalet mellan resenären och Trackers. I avtalet ingår också en särskild information avseende ändringar eller
kompletteringar av ovanstående dokument. I de fall då de allmänna och särskilda villkoren är motstridiga gäller
de särskilda villkoren.
Resevillkoren Det är av största vikt att du tar del av Allmänna och Särskilda Resevillkor. De ingår som en del
i avtalet mellan resenär och researrangör och reglerar båda parters ansvar, rättigheter och skyldigheter. När du
betalar din anmälningsavgift accepterar du dessa villkor.
Pass och visum Alla personer som reser måste ha ett giltigt pass. Ett pass som går ut under vistelsen är ogiltigt.
Den som pga avsaknad av giltigt pass eller visum förorsakar flygbolag eller arrangör kostnad, bär själv det
ekonomiska ansvaret för det. Trots att vi reser helt fritt inom Europa måste vi svenskar fortfarande ha pass med
oss vid resa inom Europa.
Speciella önskemål Om du framfört speciella önskemål (t.ex. specialmat, allergi) skall dessa finnas noterade i
din bekräftelse från Resebyrån. Önskemålen är då framförda till resmålet, men vi vill göra dig uppmärksam på
att det inte betyder att dina önskemål är garanterade.
Avbeställning av resa Avbeställning ska göras omedelbart till resebyrån då hinder för resa uppkommer.
Vad kostar det om jag måste avboka resa?
Vid avbokning mer än 51 dagar före avresan är
avbokningskostnaden lika med handpenningen. Avbokning: 50-31 dagar före avresan 25 % av resans pris. 3015 dagar före avresa 50 % av resans pris. Mindre än 14 dagar före avresa 100 %, dvs. ingen återbetalning.
Avbeställningsskydd Vi rekommenderar dig se över vilket skydd Du har genom din hemförsäkring. Vanligtvis
finns ett avbeställningsskydd som täcker hela beloppet eller en viss summa. Om inte försäkringen täcker hela
beloppet kan man ibland uppgradera detta hos försäkringsbolaget. Eller så tecknar Du avbeställningsskydd för
resterande belopp eller hela resan via din resebyrå.
Försäkringskassan Sverige har sjukavtal med många länder inom Europa. Svenskar kan utnyttja landets
allmänna sjuksystem och betala patientavgifter som landets egna innevånare. Beställ EU-kort i god tid på
www.forsakringskassan.se.
OBS! Vid allvarligare sjukdomar där t ex hemtransport fordras, hänvisas till egen reseförsäkring.
Reseförsäkring Resenären är skyldig att ha fullgod sjuk- och olycksfallsförsäkring som även täcker eventuell
hemtransport. Genom resebyrån kan du teckna en omfattande försäkring, som även erbjuder komplement till din
hemförsäkring.
Namn i flygbiljetten Reguljärflygbolagen godtar i regel inte namnbyten, var därför noga med att uppge rätt
för- och efternamn och korrekt stavning enligt ditt pass.
Ändring av priset Arrangören har rätt att höja resans pris om kostnadsökningar skett utanför vår kontroll
angående transportkostnader, ändringar i skatter, tullar eller avgifter eller ändringar i växelkurser. Prishöjningen
meddelas normalt innan slutbetalning ska ske, men kan i undantagsfall även tas ut senare, dock senast 20 dagar
före avresa.
Vaccinationer Inga vaccinationer är obligatoriska för denna resa. Kontakta vaccinationscentral ifall du har
frågor.
Förvaring av flygbiljett Flygbiljetten (numera endast ett papper) är en värdehandling som resenären noggrant
måste förvara under hela resan. Eventuella kostnader vid förkommen biljett måste ersättas av resenären.
(Skickas ut ca 3 veckor före avresa).
Tidtabeller Tiden på tidtabell kan ändras under resans gång. Tider meddelas i så fall av reseledaren under resan.
Bagage Om ditt bagage blir skadat eller kommer bort under flygningen, måste du omedelbart vid ankomst till
flygplatsen rapportera detta. Att så skett är en förutsättning för att ev. ersättningsanspråk ska kunna behandlas.
Flygbolagen har egna regler för utbetalning som ska täcka ev. inköp av nödvändiga artiklar.
Programändringar Trackers förbehåller sig rätten att under resans gång, ändra programmet om så fordras.
Trackers reserverar sig för eventuella tryckfel samt pris- och programändringar.
TEKNISK ARRANGÖR: TRACKERS AB

Kungsholmsgatan 32 - 112 27 Stockholm. www.trackers.se

