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Information
Turkode: FRA-11

Rejseform: Individuel rejse 

Varighed: 4 dage / 3 nætter

Rejseperiode: Januar - december 
Se prisliste

Startdage Individuel: Hver torsdag

SAMLET LÆNGDE:  ca. 66 km

© Atout France

Vores 3*+ hotel er en lille juvel med sin beliggenhed 
i en historisk bygning fra 1800-tallet og tæt ved det 
gamle teater fra 1888. På denne gourmettur vil I 
opleve at vælge menuer i nogle af Montpelliers bed-
ste restauranter og i de såkaldte Palava’er på stran-
den. Ren køkkenkunst !

Dag 1. Torsdag (ca. 25 km)
Ankomst til Montpellier
Besøg den smukke by og gå en tur i den historiske 
gamle bydel eller Antigone – den nye bydel bygget 
af arkitekten Ricardo Bofill, det gamle universitet for 
lægevidenskab, der er verdens ældste, den impone-
rende domkirke St. Pierre, utallige smukke pladser, 
kunstmuseet Fabre, shop løs i de mange elegante 
forretninger eller stig på cyklen og kør en tur ud til 
de hvide strande (ca. 25 km frem og tilbage). Kl. 
20.00 serveres gourmetmenu og under palmerne 
i  restaurant ”Bains de Montpellier”, der ligger ved 
byens ældgamle badeanstalt.

Dag 2. Fredag
Efter en fyldig morgenmad anbefaler vi at tage toget 
til Nîmes, der også kaldes Galliens Rom, og som har 
mange monumenter fra romertiden. Eller til Avignon 
med Middelaldercentrum og det berømte Pavepa-
lads (Verdenskulturarv). Eller til Arles, som er ikke 

mindre romersk end Nîmes (Verdenskulturarv). Eller 
til Carcassonne, der har Europas største bevarede 
middelalderby (Verdenskulturarv). Eller tag til stran-
den eller kør en tur omkring Montpellier. Vær tilbage 
kl. 19.30 og klar til endnu en dejlig middag på den 
gode restaurant “Le Duo”.

Dag 3. Lørdag (ca. 41 km)
I kører til den lille fiskerhavn Palavas-les-Flots (ca. 
12 km). Herfra kan I enten tage en taxi eller cykle 
langs med den lille flod Lez på småveje gennem et 
naturreservat (ca. 25 km). Frokost kl. 12.30 på den 
bedste Palava-restaurant med udsigt over det blå 
Middelhav og sandstranden. Denne restaurant er 
berømt for sine fiskespecialiteter og har 3 Michelin-
gafler. Snup en svømmetur efter frokost eller besøg 
den romanske domkirke Maguelone (ca. 4 km). Til-
bage til Montpellier. Aftenen er fri.

Dag 4. Søndag
Efter den fyldige morgenmad og et lille besøg i 
Montpellier kan I tage en shuttlebus, taxa eller pri-
vat transfer til lufthavnen, og en særlig Gourmet-
weekend er slut, med mindre I naturligvis vælger 
at forlænge jeres ferie her med en tur langs med 
Canal du Midi eller i Provence. Og hvorfor dog ikke 
gøre det ?

Place du Nombre d’Or i den nye bydel Antigone, Montpellier © Atout France/Franck Charel

Let rute

Især for livsnydere !
Tag på en ganske ekstraordinær tur til en af Frankrigs 
hyggeligste byer: Montpellier, som ligger tæt på det 
blå hav og skønne sandstrande. Centrum af Montpel-
lier er rig på monumenter fra både middelalderen, 
renæssancen og klassisismen. Mange restauranter 
og caféer på byens skønne pladser og torve  
indbyder til at sætte pris på livsstilen  
i Middelhavsområdet.

GOURMETDAGE I MONTPELLIER

Place de la Comédie, med Operaen i baggrunden, summer af 
liv både midt på dagen og om aftenen. 

Fantastisk gourmetmad, Middelhavet,
monumenter og hyggecykling



 

 

Generel information 
 

 Cykelturene er uden guide. 

 De angivne distancer er beregninger af de anbefalede 

ruter og mulige omveje. 

 Detaljerede kort og informationer vil blive udleveret og 

gøre det muligt ikke at fare vild på ruten. 

 Overnatningerne på turen vil foregå på et hyggeligt 4* 

hotel i Montpellier med eget bad og toilet og god 

beliggenhed. 

 

 

Rejsetype: 
 

Turens enkelte dagstrækninger er tilrettelagt med 
distancer der gør det muligt at gøre stop undervejs og 
tage turen i jeres eget tempo. Cykelturene er ikke 
guidede, og mellem start- og slutpunkt er I derfor frie til at 
følge ruteforslagene i større eller mindre grad. 
 

Afrejsedatoer i 2015: 
 

Denne tur kan startes hver torsdag hele året rundt i 2015. 

Selskaber på disse selvguidede ture skal dog minimum 

bestå af 2 personer.  

 

 

Cykler: 
 

Udlejningscyklerne er gode turcykler med 7 gear og 
fodbremse eller 21 gear og håndbremse i unisex-
modeller, som alle har en medfølgende cykeltaske. 
Endvidere kan der lejes el-cykler, børnecykler og andet 
børneudstyr, hvilket dog findes i et begrænset omfang 
og derfor skal bestilles i god tid i forvejen.  
 
Det er muligt at medbringe egen cykel, men i så tilfælde 
er det på eget ansvar i forhold til evt. skade, tab eller 
tyveri af cyklen. 
 
Cykelhjelm er ikke lovpligtig i Frankrig, men af 
sikkerhedsmæssige hensyn opfordrer vi både børn og 
voksne til at leje eller medbringe en hjelm og køre 

forsigtigt. 

 

Praktisk rejseinformation: 
 
Med fly: 
Der kan med fordel flyves til Montpellier, hvorfra det er 
muligt at tage toget videre eller bestille transfer (se 
prisliste). Det er en flyvetur på ca. to og en halv time, 
hvis der benyttes en direkte forbindelse. Alternativt kan 
der flyves til Marseille eller Nice. 
 
Med tog: 
Fra Padborg til Montpellier: 18-19 timer med 2-4 skift  
Carcasonne – Padborg: 23-24 timer med 4-6 skift 
Toulouse – Padborg: 24-25 timer med 4-6 skift 
 
I egen bil: 
Padborg – Montpellier: ca. 1.580 km 
Carcasonne – Padborg: ca. 1.800 km 
Toulouse – Padborg: 1.730 km 
 
 

 

Inkluderet i den individuelle rejses pris: 
 

 3 nætter på 4* hotelværelse med eget bad og toilet 

 3 x morgenmad 

 3 gastronomiske måltider (2 x middag, 1 x frokost) 

 Refleksvest 

 Service hotline 

 Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort 
 

Ikke inkluderet i rejsens pris: 
 

 Rejsen til/fra Montpellier 

 Cykelleje 

 Drikkevarer 

 Personlig rejseforsikring 

 Adgang til museer, attraktioner m.m. 

 Lokal turistskat til hotellet 

 

 

 

 
 



 
 

Priser: 

 
 

 

 

      Grupperabat 5% ved mindst 8 personer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memory Tours hjælper jer gerne med at arrangere et samlet rejsearrangement, inklusiv fly- eller 

togbilletter og evt. ekstra hotelovernatninger. Spørg os om et tilbud. 

 

 

 




