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Tweetalig begeleide reis
LANGUEDOC ROUSSILON,  
CAMARGUE FRANKRIJK 8 DAGEN

De Camargue is een waterrijk gebied gelegen tussen de twee belang-
rijkste armen van de Rhônedelta. Het is wellicht de meest originele 
streek van de Provence waar de witte paarden van het heel oude Ca-
margue-ras gefokt worden, net als de zwarte stieren bestemd voor 
de arena’s. Ze leven er in de volle vrijheid en de kudden, manades, ge-
noemd worden bewaakt door ‘Guardians’ te paard. Dit zijn de cowboys 
van de Camargue. Ontdek ook de Gallo-Romenise steden Nîmes & Arles 
en de oudste stad van Frankrijk, Marseilles.

Ons hotel te Nîmes: 

NÎMOTEL ***
Ons hotel is rustig gelegen in een groot park van 1,5 hectare, op 10 
minuten van het centrum van Nîmes. Partage, het hotel serveert zowel 
Provençaalse, als traditioneel Franse gerechten. Naast het zwembad 
ligt een hippe bar & terras. Alle kamers zijn gezellig ingericht en voor-
zien van tv, koffie- en theefaciliteiten, tv, airco, gratis WiFi en een bad-
kamer met douche en haardroger.

PROGRAMMA
Dag 1
Om 06.30 u. vertrekken we richting Nîmes, via Reims, Dijon, Lyon.  
’s Avonds komen we aan in ons hotel voor diner & overnachting.
Dag 7 
We keren terug huiswaarts na het ontbijt. We volgen dezelfde route als tij-
dens de heenreis. Omstreeks 20.30 u komen we aan in Menen.

FACULTATIEVE UITSTAPPEN:
Mont Ventoux, Vaison-La-Romaine,  € 36,00 p.p. 
Fontaine de Vaucluse
Avignon, Le Pont du Gard, Uzès € 39,00 p.p.
Arles, Le Pont du Gard, Uzès € 34,00 p.p.
Grande Motte, Grau du Roi, Aigues-Mortes (wijnboer),  € 39,00 p.p. 
Sainte Marie-de-la-Mer
Nîmes (Halve dag) Gratis

De prijzen en programma zijn vatbaar voor wijzigingen.

* Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs (zie tabel prijs tot en met 19/04/2022) en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/2022 werd de vroegboekkorting reeds afgetrokken. 
De vroegboekkorting is niet van toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon).
** In dezelfde kamer met 2 volwassenen

VANAF € 844,36  PER PERSOON 
OP BASIS VAN HALF PENSION 

Prijs per persoon - 8 dagen - Half pension

 Vertrekdata Prijs p.p. 
na 19/04/’22

Prijs p.p. 
voor 19/04/’22

19/05/2022 € 888,80 € 844,36

01/07 & 15/08/2022 € 899,90 € 854,90

11/09/2022 € 888,80 € 844,36

SUPPLEMENTEN
Single ........................................................................................................... € 269,00

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per viersterrenluxeautocar, voorzien van bar, toilet, dvd en airco
• 7 x overnachting in een driesterrenhotel in een tweepersoonskamer met bad of 

douche en toilet
• 7 x Uitgebreid ontbijtbuffet Inclusief eitjes, gebakken spek & worstjes en fruitsla
• 7x  Driegangendiner Incl. Kaasbordje, ½ l mineraalwater, ¼ l huiswijn, 1 koffie
• Verblijftax

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen- en terugreis 
• De middagmalen ter plaatse
• Alle dranken 
• Facultatieve uitstappen en toegangsgelden
• Reis- en annuleringsverzekering (€ 4,00 p.d.p.p.)
• De fooi voor de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en 

appreciatie

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 19/04/2022*

Nieuw!REIZEN TIJDENS DE DAG

GRATIS
WATER &WIJN

BIJ DE WARME
MAALTIJDEN




