10-daagse REIS naar ITALIË/FRANKRIJK
Met o.a.: Monaco, Grasse en San Remo

Op deze reis gaan we het
mooiste van de Italiaanse en
Franse Riviera combineren.
De beide kuststroken zijn een
lust voor het oog, met aan de
ene kant van de grens het
bekende Ligurië en aan de
andere kant de Côte d’Azur.
We hebben een uitgebalanceerd programma voor
u samengesteld naar onder
Monaco en San Remo. Tevens
hebben we een heerlijk hotel
aan de boulevard.
Al met al genieten van de
eerste tot de laatste minuut.

HET BESTE
VAN DE RIVIÈRA’S
1e dag: Woensdag
Door het mooie landschap van HoogBelgië en Luxemburg rijden we via
Metz en Nancy naar Chalon sur
Saône voor diner en overnachting.
2e dag: Donderdag
We rijden verder over de bekende
route du Soleil, langs Avignon en
Marseille. Vervolgens krijgen we
zicht op de Middellandse zee en is
het nog maar een stukje naar ons
mooi gelegen hotel in Menton.
3e dag: Vrijdag
Vandaag een rustige dag. We bezoeken eerst onze standplaats en u
ziet waarom we Menton gekozen
hebben als verblijfplaats. Deze stad
aan de baai van Menton is als een
ansichtkaart tegen de heuvel
gebouwd, met als absolute trek-

pleisters de Vieux Port, de Saint
Michel en de rustieke Rue St.
Michel. Tevens heerst er door de
ligging een microklimaat, zodat
hier als één van de weinige plaatsen
citroenen kunnen groeien. Na de
lunchpauze een werkelijk onvergetelijke tocht over de Grande
Corniches, de kustroute van Menton
naar Nice, met adembenemende
vergezichten. Dit is een spectaculaire
route hoog bovenaan de rotskust
van de Côte d’Azur. In totaal zo’n 30
kilometer lang, met een prachtig
uitzicht over de zee, de rotsen,
maar ook de villa’s van de jetset.
4e dag: Zaterdag
Via Ventimiglia rijden we een stukje
over de oude Romeinse kustweg,
de via Aurelia, langs de Ligurische
kust. De koffiepauze houden we in
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• Af en toe een wandeling,
maar rustig programma
• Niet overal vlak
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het mondaine San Remo. Vervolgens
een prachtige rit door het bergachtige achterland van Ligurië.
Hier zien we nog de slaperige en
pittoreske dorpen, waar de tijd bijna
heeft stil gestaan. Via vele serpentines
zakken we weer af naar zeeniveau
en rijden we terug naar Menton.
Een heerlijke rit langs de kust en het
gevarieerde landschap van Ligurië.
5e dag: Zondag
Geen samengesteld programma.
U kunt een wandeling maken over
de lange boulevard of genieten op
één van de vele terrassen.

kenmerken kunnen behouden. U
kunt er olijfolie en wijn vinden die
nog steeds worden bereid met
behulp van oude persing technieken.
Vervolgens rijden we nog een rustige
route en houden we de lunchpauze
in Imperia. De middag hebben we
gereserveerd voor de botanische
tuinen van Hanbury. Deze wondermooie tuinen zijn gelegen nabij de
Franse grens. De grote verscheidenheid aan bloemen en exotische
planten, de wondermooie villa,
alsook het uitzonderlijke uitzicht op
de Middellandse zee, zorgen voor
een onvergetelijke ervaring.

6e dag: Maandag
Het hoogtepunt van onze reis. We
rijden rechtstreeks naar het Prinsdom
Monaco. Vanaf de busparkeerplaats
wandelen we gezamenlijk langs de
Sint Nicolaaskathedraal met de graftomben van de prinsen van Monaco
naar het Prinselijk Paleis, waar we
de altijd leuke wisseling van de
wacht mee zullen maken. Door de
Botanische tuinen, met vele inheemse
plantensoorten en zicht op de
Middellandse Zee, wandelen we
naar het Oceanografisch Museum
van J.J. Cousteau voor een bezoek.
Het is hier zeker de moeite het
dakterras te bezoeken. Hier heeft u
een schitterend uitzicht over de
Middellandse Zee. Hierna rijden we
langs de haven, met de meest
luxueuze jachten, terug naar Menton.

8e dag: Woensdag
Na ons uitgebreide ontbijtbuffet
rijden we voor de koffiepauze naar
Cannes, uiteraard beroemd van het
filmfestival en domicilie van de jetset.
Vervolgens nemen wij u mee naar
de parfumstad Grasse. Al eeuwenlang worden hier parfumessences
gewonnen uit bloemen. Daarnaast is
Grasse een zeer lieflijk stadje met
een wirwar aan straatjes en parfumwinkeltjes. We bezoeken hier het
parfummuseum van Fragonard.
Over een stukje van de “Route
Napoleon” weer terug naar ons hotel.

7e dag: Dinsdag
Vandaag bezoeken we weer het
Italiaanse deel. Allereerst een
koffiepauze in Cervo, al sinds jaren
geregistreerd als één van de mooiste
dorpen van Italië. Cervo heeft dan
ook zijn authentieke middeleeuwse

10e dag: Vrijdag
Helaas is de laatste dag alweer
aangebroken. Na het ontbijt rijden
we via Troyes naar Reims. Vervolgens
door België naar ons dineradres,
waar we nog even napraten tijdens
een goed diner.

9e dag: Donderdag
We verlaten Menton, waarna we
langs Valence en door de metropool
Lyon rijden naar Chalon sur Saône
voor diner en overnachting.

Thuiskomst:
VRIJDAG 17 MEI 2019

€ 1.375,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 295,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension
Hotelinfo:
08/09 mei:		
Hotel St Georges Chalon - Frankrijk
09/16 mei:
Hotel Prince de Galles Menton - Frankrijk
				
16/17 mei:		
Hotel St Georges Chalon - Frankrijk

Hotelinfo:
We verblijven in een fijn ****-hotel,
gunstig gelegen aan de boulevard. Ons
hotel heeft de beschikking over een mooi
restaurant, een terras met uitzicht op
zee en een lift. Alle kamers hebben bad
of douche, toilet, telefoon etc.
’s Morgens is er een uitgebreid ontbijtbuffet en ‘s avonds een driegangendiner.
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