
>> Reis per luxe touringcar met  
gratis ontbijt met vers appelsiensap 
op de bus tijdens de heenreis  

>> 1x overnachting in half pension in  
Hotel Saphir***regio Lyon 

>> 4 x overnachting inclusief ontbijt 
in  hotel De Paris**** in Cannes 

>> 1x overnachting in half pension in  
Hotel Saphir***regio Lyon 

 

 
>> ZO 13.09 - ZA 19.09.2020    685 € 

 

>> 4x 3 gangen menu in restaurant 
in Cannes 
>> 1xgehele dag gids Cannes en Nice 
>> 1x gehele dag gids in Grasse en  
     Saint-Paul 
>> 1x bezoek aan parfumerie 
     “Fragonard” in Grasse  
>> 1x fijnproeverij van provence  
      specialiteiten 
>> 1x proeverij olijven 
>> 1x gehele dag gids in SaintTropez 
>> 1x boottocht Saint-Tropez naar de 
haven van Grimaud 
>> toeristentax 

 

 

Côte d’Azur—het maritieme paradijs 
>> Glamoureuze steden en betoverende binnenland 

>> Een hoog genot voor iedereen !  

De landschappelijke schoonheid en het milde klimaat maken de Côte d'Azur tot 

een van de meest populaire vakantieregio's van Frankrijk. Wees betoverd, voor-

al in de lente en de herfst, met een ongelooflijke hoeveelheid kleur. Het land-

schap is zeer divers. Het achterland van de regio wordt vooral gekenmerkt door 

de Vooralpen, de verscheidenheid aan fruitbomen en de bloemenvelden. Dit is 

waar de grondstoffen voor parfumproductie groeien. Geniet van een wandeling 

door de unieke flair van het stadje Grasse, dat ook het toneel was van de 

bestsellerroman "The Perfume". U zult ook zachte baaien vinden die u uit-

nodigen om te zwemmen en te ontspannen, evenals de steden Cannes, Ni-

ce en Saint-Tropez, die worden gekenmerkt door glamour en luxe.  

 

 

INFO@BENELUXCARS.BE   -     TEL 0032 11 54 42 77 
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FRANKRIJK / Côte d’Azur 

IN DE PRIJS INBEGREPEN 

LUXE EXCURSIEPAKKET 110 € 

REISDATUM EN PRIJS 

PROGRAMMA BESCHRIJVING EN HOOGTEPUNTEN 

DAG 1  ZONDAG 13.09.2020 

Heenreis vroeg in de ochtendnaar het 

zuiden met onderweg stops. Vrije tijd in 

Lyon 

Overnachting in hotel Saphir***Lyon 

DAG 5 DONDERDAG 17.09.2020 

Saint –Tropez  met boottocht 

Overnachting in hotel De Paris 

****Cannes 

DAG 2  MAANDAG 14.09.2020 

Aankomst in Cannes, vrije tijd in de 

omgeving. 

Overnachting in hotel De Paris 

****Cannes 

DAG 6 VRIJDAG 18.09.2020 

We verlaten deze prachtige streek  

en rijden terug richting de omgeving 

van Lyon MAAR we maken nog een 

stop in Marseille ! 

Overnachting in hotel Saphir***Lyon 

DAG 3  DINSDAG 15.092020 

Onze gids laat u de mooiste plekjes zien 

van Cannes en Nice nadien vrije tijd 

Overnachting in hotel De Paris 

****Cannes 

DAG 7 ZATERDAG 19.09.2020 

Terugreis huiswaarts, wat een prach-

tige ervaring  ! 

DAG 4  WOENSDAG 16.09.2020 

Vandaag nemen we een kijkje in het 

prachtige Grasse en Saint Paul  

Overnachting in hotel De Paris 

****Cannes 

 

INCLUSIEF GRATIS 

ONTBIJT OP DE BUS 

MET VERS   

APPELSIENSAP 
Volle kaart = 40 € korting 


