Provence … et paradis for
livsnydere og andet godtfolk
PROVENCE, LUBÉRON & LAVENDLER

På cykeltur i lysets land
– og duftenes, smagens, farvernes, historiens og
kunstens højborg ! Solen skinner mere end 300
dage om året i Provence, og de lokale lever livet
i afslappet stil med et spil Pétanque og en uundværlig eftermiddags-Pastis. Gør som Provencalerne … giv dig god tid, slap af og nyd
egnens fantastiske fødevarer, vine
og landskab.
Let rute
Flot ser det ud med lavendelmarker og det kan gengives på tryk,
men duften … for at opleve den, må man være der !

Dag 1. Ankomst til Avignon

Individuel ankomst til Avignon der ligger ved bredden af Rhonefloden. Paverne residerede her fra
1307 til 1378 og det historiske centrum har været
på UNESCOs verdensarvsliste siden 1995. Spis
middag og bo på hotellet, der har swimmingpool og
en meget god restaurant.

Dag 2. Avignon - Orange

(ca. 40 km)

I hotellets reception kl. 9.30 får I information om
turen og udleveret cykler. Fra Avignon kører I til Villeneuve les Avignon og følger Rhône-floden til Roquemaure, hvor I krydser floden og kommer til Orange.

Dag 3. Orange - Vaison la Romaine

Dag 5.
Isle sur la Sorgue og Lubéron

(ca. 40-60 km)

Dette område er alt for smukt til, at man kan forlade
det hurtigt, så I bliver i Isle sur la Sorgue og udforsker den skønne Lubéron-dal. Der venter jer nogle
højdepunkter som f.eks. den smukke bjerglandsby
Gordes og byens berømte Vasarély-museum eller
cistercienserklosteret Abbaye de Sénanque ikke
langt derfra, der er omgivet af lavendelmarker. Og
okkerstene ved den dejlige by Roussillon, hvor de
typiske Provence-farver stammer fra.

(ca. 45 km)

I cykler gennem de berømte vinmarker i Côtes du
Rhône og møder typiske Provence-landsbyer som
Sérignan, Ste. Cécile les Vignes, St. Roman de Malegarde og Villedieu på jeres vej, inden I kommer frem
til Vaison la Romaine, der er en skøn by med både
en romersk bydel og en fra middelalderen.

Dag 4.
(ca. 65/75 km)
Vaison la Romaine - Isle sur la Sorgue

I fortsætter gennem vinmarkerne i Côtes du Rhône
og kommer ad små, rolige veje og stier til flere af
de mest berømte byer for Côtes du Rhône-vine:
Rasteau, Gigondas, Vacqueyras og Sarrans. I når
herefter til Isle sur la Sorgue - Provence’s Venedig
med mange broer, små floder og kanaler med rislende klart vand.

Information
Turkode:

FRA-6

Rejseform:

Individuel rejse
eller Grupperejse

Varighed:

7 dage / 6 nætter

Rejseperiode:

Marts - oktober

Startdage Individuel: Hver søndag
Mulighed for anden startdag
v/ min. 4 pers.

Abbaye de Sénanque

Dag 6. Isle sur la Sorgue - Avignon

Startdage Gruppe:

På små veje og langs med Durance-floden cykler
I til Avignon, hvor I bør bruge lidt tid på at se jer
omkring. Se bl.a. det store pavepalads og resterne
af den oprindelige bro St. Bénezét der når halvt ud
i Rhonefloden, men som førhen har forbundet de 2
sider af Rhône med øen Barthelasse.

Dag 7. Avignon

Se næste side

(ca. 35 km)

SAMLET LÆNGDE: ca. 205-255 km

Rutekarakteristik:
Let at cykle for alle. Ruten er flad og
lagt på veje med lidt eller meget lidt
trafik, med enkelte lette bakker.

Afrejse eller forlængelse med ekstra dage i Avignon.

TILBUD: På cykel ned ad Mont Ventoux!

I kan vælge at blive kørt op på toppen af 1.909
meter høje Mont Ventoux, ’Det skaldede bjerg’, i bil
og derefter trille ca. 30 km ned til lavendelmarkerne
omkring Sault (blomstrer i juni/juli), og videre ned i
Lubéron-dalen. En uforglemmelig oplevelse, som er
mulig 15.5. - 15.9.2013 (ikke inkl.).

PÅ CY K E LT U R B L A N D T S K Ø N N E V I N E O G S T O R K U LT U R

St. Bénezét broen over Rhone, Avignon

Philip Schous Vej 21
DK - 2000 Frederiksberg
Tlf. +45 32 52 89 81
info@memorytours.dk
www.memorytours.dk

Inkluderet i den individuelle rejses pris:
 6 nætter på hotelværelse med eget bad og toilet
 6 x morgenmad (mulighed for halvpension)
 Bagagetransport mellem hotellerne (1 stk. pr. gæst)
 Refleksvest
 Cykelrute afmærket specielt til turens gæster
 Service hotline
 Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort
 Parkering af bil ved hotel i Montpellier (på forespørgsel)

Grupperejsen

 Guide der taler engelsk, fransk og tysk

Falder valget på denne tur, er der mulighed for at vælge
at rejse som en del af en gruppe. Den vil blive sat
sammen af internationale cykelturister som jer selv, og I
vil blive ført rundt på ruten af en lokal guide med
kendskab til området, som min. taler engelsk, fransk og
tysk. Ud over det gode selskab er der også inkluderet
lækre 3-retters middage i denne tur, og der bliver sørget
for ev. Lokale turistskatter undervejs.

Ikke inkluderet i rejsens pris:

Afrejsedatoerne for disse gruppeture er følgende:

Inkluderet i grupperejsens pris:
 Alt hvad der er inkluderet i den individuelle tur
 Halvpension med 3-retters middag
 Lokale turistskatter

 Rejsen til/fra Montpellier
 Cykelleje
 Drikkevarer
 Personlig rejseforsikring
 Adgang til museer, attraktioner m.m.

22. marts
5. og 19. april
3., 17. og 31. maj
14. juni
30. august
13. og 27. september
11. oktober

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 søndag i hele den udbudte
rejseperiode fra den 22. marts til den 25. oktober 2015.
Alternative startdage kan arrangeres gratis for selskaber
på 4 eller flere personer eller for mindre grupper mod et
tillæg.
Herudover kommer evt. et bagagetillæg, hvis man rejser
alene og starter som den eneste på en given startdato.

Cykler:
Udlejningscyklerne er gode turcykler med 7 eller 21
gear, 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.

Generel information
 Cykelturen kan fås som individuel tur uden guide og
som gruppetur med 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 hyggelige 2*3* hoteller med eget bad og toilet og god
beliggenhed.

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 Paris (CDG) og videre med TGV højhastighedstog
til Avignon
Med tog:
Fra Padborg til Avignon: 18-19 timer med 2-4 skift
I egen bil:
Padborg – Avignon: ca. 1.580 km

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.

