7 dagen Côte d’Azur
De blauwe Azurenkust is een ideale vakantiebestemming dankzij haar zuiderse ligging en
haar uiterst zacht en altijd zonnig klimaat. Daarenboven vormt het achterland van deze kust
een waar paradijs voor natuur- en kunstliefhebbers. Geen wonder dat talrijke leden van de
beau monde hier zijn neergestreken. Weinig vakantiegebieden bieden de hedendaagse toerist
zoveel afwisseling als de Côte d’Azur. Naast ronkende namen als Cannes en Nice vindt u er
ook heel wat vissersdorpjes en kleinere badplaatsjes. We bieden u een waaier aan prachtige
uitstappen die u het mooiste van de Côte d’Azur zullen tonen. Onze koffers staan alvast
gepakt.

Dag 1

De Scheldevallei autocar met professionele toerismechauffeur (en gids) halen u ’s morgens vroeg af
in uw gemeente. Via Reims rijden we naar Troyes. We vervolgen de Franse snelwegen en via Dijon,
Beaune, Lyon en Valence naar ons etappehotel in Orange of omgeving voor avondmaal en
overnachting.

Dag 2

Na het ontbijt rijden we via Aix-en-Provence en Cannes naar ons verblijfshotel in Nice of omgeving.
U krijgt hier de tijd om de namiddag naar eigen voorkeur in te vullen. Op die manier kan u rustig
kennismaken met uw verblijfplaats. Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel.

Dag 3

Vandaag starten we met een bezoek aan Nice, wellicht de bekendste badplaats van de Côte d’Azur.
De voornaamste bezienswaardigheden zijn de bloemenmarkt, de Russisch-Orthodoxe kerk en de
Place Masséna.
We maken een ommetje tot St.-Jean-Cap-Ferrat voor een prachtig uitzicht over de baai, Nice en de
Middellandse Zee.
We bezoeken er Villa Ephrussi de Rothschild, gebouwd in 1905 door Barones De Rothschild. De
barones had een ongeloofelijk gevoel voor stijl, en bouwde haar villa bovenop de heuvel die uitkeek
over de zee. Ze droomde van een roze villa, met een enorme aangelegde tuin. De tuinen zijn
aangelegd in verschillende terrassen, tussen fonteinen en palmbomen.
We keren terug naar Nice voor wat vrije tijd om te flaneren op de Promenade des Anglais. Nice is
ook een moderne badplaats met prachtig fijnzandstrand en exclusieve winkelstraten waar er heel
wat te beleven valt.
Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel.
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Dag

4

Vandaag trekken we het binnenland in. Na het ontbijt rijden we naar Grasse. Deze stad heeft haar
bekendheid te danken aan de parfumindustrie. Geen wonder, de exotische kruiden en planten
groeien en bloeien hier weelderig. Tijdens een bezoek aan een parfumerie komt u alles te weten
over de productie ervan. In dit merkwaardig stadje hangt een echte Zuiderse sfeer.
De namiddag spenderen we in Cannes. Een bezoek aan de haven en het oude centrum loont er
zeker de moeite en natuurlijk passeert u ook even voorbij het festivalgebouw en is er tijd voor een
wandeling op de Promenade de la Croisette.
Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel.

Dag 5

Vandaag wagen we ons terug tussen de jetset. Langs de prachtige bergroute ‘Corniche Moyenne’
bereiken we dit prinsendom.
De voormiddag wijden we aan het oude Monaco met de Jardins Saint-Martin, de omgeving van het
prinselijk paleis en de kathedraal. Deze laatste herbergt enkele merkwaardige kerkschatten en niet
te vergeten het graf van prinses Grace en prins Rainier. We wonen er eveneens de wisseling van de
wacht aan het paleis van de Grimaldi’s bij. Natuurlijk krijgt u voldoende tijd om er rond te dolen in
de dure wijken en langs de prachtige etalages.
In Monte Carlo kunnen we niet naast het casino. Misschien lopen we wel één of andere
beroemdheid tegen het lijf. Ook het Café de Paris met zijn honderden speelautomaten is een
bezoekje meer dan waard.
Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel.

Dag 6

Na het ontbijt en het inladen van de bagage verlaten we de Côte d’Azur langs de rivier Var. We
bereiken de Route Napoléon en rijden verder via Gap en Grenoble naar ons etappehotel in Lyon of
omgeving.
Avondmaal en overnachting in ons etappehotel.

Dag 7

Na het ontbijt wacht ons de retourrit naar huis.

Opmerking:
Volgorde van programma kan gewijzigd worden. Dit is slechts een voorstel. We hebben nog honderden
andere ideeën. Vraag ons gerust een offerte op maat, aangepast aan uw wensen.
Meer informatie en reservaties:
Reizen Scheldevallei NV • Fietelstraat 129 • 9700 Oudenaarde-Eine • Tel. 055 31 12 40 • info@scheldevallei.be
A1831
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