Provence — Garanti for pragtfulde
ferieoplevelser for alle sanser
PROVENCE OG CAMARGUE

Provence på cykel
En skøn tur i lysets, smagens og duftenes land.
Oplev pavernes by Avignon, græske og romerske monumenter i Glanum, middelalderbyen
Les Baux, Arles, Pont du Gard, den smukke
landsby Uzès og Camargue ved Rhoneflodens delta med fugle, flamingoer,
sorte køer og hvide heste.

Let rute
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Camarguens berømte hvide heste.

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 - Arles

(ca. 55 km)

I hotellets reception omkring kl. 9.30 vil I få mere
information om turen og evt. udleveret cykler. Herefter starter I jeres cykelferie med at køre gennem
Lille Crau til St. Remy de Provence og videre til middelalderbyen Les Baux. I slutter dagen i Arles, hvor
hele byen har fået status som verdenskulturarv.

Dag 3. Arles - St. Marie de la Mer

Dag 5. St. Gilles - Remoulins

(ca. 60 km)

Dag 6. Remoulins - Uzès og retur

(ca. 40 km)

På små veje og gennem vinmarker cykler I til den
flotte, velbevarede, romersk akvadukt i 3 etager
Pont du Gard, der også er en del af vores verdenskulturarv. Herefter videre til hotellet i Pont de Gard/
Remoulins.
På små veje og gennem flotte landskaber cykler I
til Uzès, der er en af de smukkeste byer i Provence !
Kig jer omkring her, hvorefter I kører tilbage til Pont
du Gard/Remoulins.

(ca. 45 km)

FRA-7

Rejseform:

Individuel rejse
eller grupperejse

Varighed:

8 dage / 7 nætter
Marts - oktober

Startdage Individuel:
Startdage gruppe:
SAMLET LÆNGDE:

(ca. 40 km)

I cykler gennem den fredelige Camargue og rismarker til St. Gilles, der er berømt for sin romerske kirke
med krypt, som er klassificeret som verdenskulturarvmonument.

Turkode:

Rejseperiode:

Kig jer lidt omkring i Arles, inden I kører videre ind i
Camarguen til Vaccarès-søen. Der er mange sjældne fuglearter, som I kan se her. Fortsæt videre til
stranden og Saintes Maries de la Mer.

Dag 4.
St. Marie de la Mer - St. Gilles

Information

Den karakteristiske akvadukt Pont du Gard

Dag 7. Pont du Gard - Avignon

(ca. 40 km)

Ad små veje og gennem vinmarker kører I til Aramon. Derefter følger I floderne Rhone og Durance til
pavernes smukke, gamle by Avignon.

Hver lørdag
Se næste side

ca. 380 km

Rutekarakteristik:
Ruten er stort set flad med undtagelse af en bakke ca. 5 km uden for Les
Baux (kan evt. undgås). Der køres på
stille veje og stier, som enhver kan
klare. God til alle niveauer.

Dag 8. Avignon

Den halve bro i Avignon

Afrejse eller forlængelse med ekstra dage i Avignon,
som i sig selv er et længere besøg værd. Besøg
f.eks. Pavepaladset og se den berømte halve bro fra
middelalderen Pont St. Bénézet, der i flere hundrede år har gabt halvvejs over Rhone-floden.

PÅ CY K E LT U R T I L V I N E O G S T O R K U LT U R V E D AV I G N O N , A R L E S O G M I D D E L H AV E T

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:
 7 nætter på hotelværelse med eget bad og toilet
 7 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

Grupperejsen

Inkluderet i grupperejsens pris:

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 min. 8 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 evt. lokale turistskatter undervejs.

 Alt hvad der er inkluderet i den individuelle tur
 Halvpension med 3-retters middag
 Lokale turistskatter
 Guide der taler engelsk, fransk og tysk

Ikke inkluderet i rejsens pris:
 Rejsen til/fra Avignon

Afrejsedatoerne for disse gruppeture er følgende:

 Cykelleje

21. marts
4. og 18. april
2., 16. og 30. maj
13. juni
29. august
12. og 26. september
10. oktober

 Drikkevarer
 Personlig rejseforsikring
 Adgang til museer, attraktioner m.m.
 Evt. parkeringsgebyr

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 lørdag i hele den udbudte
rejseperiode fra den 22. marts til den 25. oktober 2015.
Alternative startdage kan arrangeres gratis ved 4 eller
flere personer, og mod tillæg ved færre end 4 personer.
Hvis man rejser alene og starter som den eneste deltager
på en given startdato, kan der forekomme et ekstra
bagagetillæg.

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 eller
som gruppetur med lokal 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 eller Marseille,
hvorfra det er muligt at tage toget videre eller bestille
transfer (se prisliste). Det er en flyvetur på ca. to og en
halv time med 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:
Lavsæson
22. marts – 18. april
4. – 25. oktober

Mellemsæson
19. april – 27. juni
30. august – 3. oktober

Højsæson
28. juni – 29. august

Pris per person i dobbeltværelse

DKK

5.350

5.725

5.950

Pris per person i enkeltværelse

DKK

7.250

7.625

7.850

Barn under 12 år på værelse med to
voksne

DKK

4.900

5.050

5.050

Tredje person (13+ år) på værelse med
to voksne

DKK

5.175

5.300

5.300

Tillæg for guidet tur

DKK

2.900

Halvpension

DKK

1.600

Leje af cykel 7/21 gear

DKK

570

Tyveriforsikring af cykel 7/21 gear

DKK

185

Leje af el-cykel

DKK

1.150

Tyveriforsikring af el-cykel

DKK

415

Leje af cykelhjelm

DKK

125

Ekstra overnatning i dobbeltværelse

DKK

535

Ekstra overnatning i enkeltværelse

DKK

775

Alternativ startdag for grupper under 4
personer

DKK

500

Evt. bagagetillæg for kun en startende
person

DKK

850

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.

