Sydfransk stemning langs
den smukkeste kanal i Europa
CANAL DU MIDI

Sydfransk hyggecykling
Canal du Midi er en smuk, fredfyldt vandvej på
260 km med 64 sluser og mere end 100.000
gamle træer. I møder forskelligartede landskaber
og smukke betagende steder som middelalderbyen Carcasonne, Agde med sin befæstede
katedral, den 2000 år gamle romerske
bro i Béziers, Narbonne
og meget andet
Let rute
Canal du Midi, der blev bestilt af solkongen Ludwig d. 14., er en
smuk smutvej mellem Middelhavet og Atlanterhavet.

Forlæng evt. turen til Toulouse (+  3 nætter)

Dag 1. Ankomst til Monpellier
Individuel ankomst til denne elegante by.

Dag 2. Montpellier - Séte

(45 km)
På hotellet vil I få mere information om turen og evt.
udleveret cykler kl. 9.30. Fra det smukke Montpellier
kører I langs floden Lez og gennem et stort
fuglereservat til Palavas og Middelhavet. Følg RhoneSéte-kanalen til Frontignan og videre til Séte, som af
de lokale kaldes for ‘Languedoc’s Venedig’.

Dag 7. Carcasonne - Castelnaudary

(ca. 50 km)

I følger Canal du Midi hele vejen og opdager nye og
hyggelige byer langs kanalen og kommer frem til
Castelnaudary.

Dag 8. Rundtur
Castelnaudary og St. Ferréol-søen

(ca. 50 km)

Ad små veje og stier cykler I til kanalprojektets
hjerte, søen St. Ferréol i de sorte bjerge (Montagne
Dag 3. Sète - Béziers
(ca. 55 km) Noire) og møder nye småbyer som Revel med et af
Herefter kører I langs med stranden til Agde. Besøg de bedste overdækkede markeder i Frankrig. Herevt. den gamle by og katedralen. På turen langs med fra tilbage igen til Castelnaudary.
stranden cykler I videre på markveje og stier til Cap
d’Agde, der er en hyggelig landsby med en gammel Dag 9. Castelnaudary - Toulouse
(ca. 55 km)
romansk kirke. Ad biveje og langs med Canal du Midi I følger Canal du Midi hele vejen til Toulouse og ind
når I frem til den gamle by Béziers.
i hjertet af denne hyggelige by.

Dag 4. Béziers - Narbonne

(ca.

45

km)

5.

Narbonne

-

Homps

(ca.

45

(ca.

45

FRA-9

Rejseform:
Varighed:

Individuel rejse
eller Grupperejse
7 dage / 6 nætter
eller 10 dage / 9 nætter

Rejseperiode:

20/3 - 30/10 2016

Startdage Individuel: Hver søndag

i perioden marts - oktober
Anden startdag er mulig for grupper
på mindst 4 personer eller mod tillæg.

Startdage Gruppe: Se næste side
SAMLET LÆNGDE:

Forlængelse til Toulouse:

ca. 235 km
+ 155 km

Rutekarakteristik:
Flad rute, der er let bakket især ved
udflugten til St. Ferréol på forlængelsen til Toulouse. Delvist asfalteret,
ellers sand- og grusstier samt veje
med meget lidt trafik.

km)

Se Jer omkrig i byen med berømte, gamle
monumenter, inden I fortsætter langs med Canal
de la Robine og på små veje til Canal du Midi og til
den lille by Homps.

Dag 6. Homps - Carcasonne

Turkode:

Dag 10. Toulouse

I kører over broen over floden Orb og når frem Afrejse eller tillægsnætter i Toulouse.
til de syv sluser ved Fonséranes. Fortsæt på
biveje
og markveje
forbi
den
keltiske
jernalderbosættel-se ved
Ensérune
og
en
imponerende gotisk kirke i Capestang. Videre ad
småveje og stier gennem vinmarker til Narbonne.

Dag

Information

km)

Følg igen Canal du Midi til den fascinerende,
historiske by Carcasonne med berømt middelalderbefæstet bykerne, to cirkulære bymure og en stor
fæstning, som er den største af sin art i Europa.

Dag 7. Carcasonne

Afrejse eller forlængelse til Toulouse
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Inkluderet i den individuelle rejses pris:
 6 eller hhv. 9 nætter på udvalgte 2*, 3* og 1x 4* hoteller i
værelse med eget bad og toilet
 6 eller hhv. 9 x morgenmad


Mulighed for at tilkøbe halvpension med 3-retters middage

 Daglig bagagetransport mellem hotellerne
(1 stk. bagage pr. deltager)
 Refleksvest
 Cykelrute afmærket specielt til turens gæster
 Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort, turistinformation,
brochurer m.m.
 Lokale turistskatter på overnatning
 Service hotline

Inkluderet i grupperejsens pris:
 Alt som allerede er inkluderet i den individuelle tur
 Halvpension med 6x lækre 3-retters middage

Grupperejser med guide i 2016:
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 evt. lokale turistskatter
undervejs.

 Engelsktalende Guide
Afrejsedatoerne for disse gruppeture er følgende:

Ikke inkluderet i rejsens pris:

20. marts, 3. og 17. april, 1., 15. og 29. maj
12. juni, 28. august, 11. og 25. september, 9. oktober

 Rejsen til og fra Montpellier / Toulouse
 Cykelleje
 Drikkevarer og frokost
 Personlig rejseforsikring

Min. antal deltagere: 8.
Min. 3 uger før turstart vil vi give meddelelse, hvis turen
undtagelsesvis ikke har deltagere nok til at gennemføre
turen.

 Adgang til museer, attraktioner m.m.

Afrejsedatoer i 2016:
Denne tur kan startes hver søndag fra den 20. marts til 30.
oktober 2016.
Rejseperioden er inddelt i tre sæsoner:
Sæson 1:
20/3 – 16/4 og 2/10 – 30/10
Sæson 2:
17/4 – 25/6 og 28/8 - 1/10
Sæson 3:
26/6 – 27/8 2016
Alternative startdage kan arrangeres gratis for selskaber på
4 eller flere personer eller for mindre grupper mod et tillæg.
Hvis man rejser alene og starter som den eneste rejsende
på en given startdato kan der muligvis komme et
bagagetillæg, da turen prismæssigt er baseret på mindst 2
deltagere. Det sker sjældent, og vi kan altid på forhånd
oplyse dig om, hvorvidt det er tilfældet på din ønskede
rejsedato eller ej.

Cykler:
Udlejningscyklerne er gode turcykler, som alle har en
medfølgende cykeltaske. Endvidere kan der lejes elcykler, børnecykler og andet børneudstyr, hvilket dog
findes i et begrænset omfang og derfor skal bestilles i
forvejen.
Det er muligt at medbringe egen cykel, men det er på eget
ansvar i forhold til evt. skade, tab eller tyveri af cyklen.

Rejsetype:

Cykelhjelm er ikke lovpligtig i Frankrig, men af
sikkerhedsmæssige hensyn opfordrer vi dog både børn
og voksne til at leje eller medbringe en hjelm og køre
forsigtigt.

Turen er en envejs rejse fra Montpellier til Carcasonne eller
til Toulouse, hvis man vælger den lidt længere tur på 10 dage.
Dagsetaperne er tilrettelagt med distancer, der gør det muligt
at gøre holdt undervejs og tage turen i jeres eget tempo. De
individuelle cykelture er ikke guidede, og mellem start- og
slutpunkt er I derfor frie til at følge ruteforslagene i større eller
mindre grad.

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. 2½ time direkte.
Alternativt kan der flyves til Marseille eller Nice og videre
med tog til Montpellier.
Der tilbydes forskellige former for transfer både i form af
lufthavnstransfer og til gæster, som har egne cykler med.
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
Der kan som regel parkeres ved hotellet I Montpellier, men
vi anbefaler, at I reserverer P-plads på forhånd. Lad os det
gerne vide i forbindelse med jeres booking af turen.

Generel information
 Cykelturen kan fås som individuel tur uden guide eller
som gruppetur med lokal, engelsktalende 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*
og 1x 4* hoteller med eget bad og toilet og god
beliggenhed.

Sæson 1

2016

Sæson 2

Sæson 3

20/3 - 16/4 og
2/10-30/10 2016

17/4 – 25/6 og
28/8 - 1/10 2016

26/6 – 27/8 2016

5.450

5.830

6.085

Pris pr. person
Pris pr. person i dobbeltværelse

DKK

Tillæg pr. person i enkeltværelse

DKK

1.800

Halvpension 6 x min. 3 retter

DKK

1.525

Leje af cykel 7/21 gear

DKK

650

Leje af el-cykel

DKK

1.175

Leje af cykelhjelm

DKK

125

Tillæg for deltagelse i gruppetur med guide, inkl. Halvpension

DKK

2.900

Ekstra overnatning i dobbeltværelse hhv. enkeltværelse

DKK

DV fra kr. 540 / EV fra kr. 850

DKK

500

DKK

800

Transfer Carcasonne – Montpellier for person inkl. egen cykel

DKK

340

Transfer Carcasonne – Montpellier kun for (egen) cykel

DKK

175

Lufthavnstransfer fra Montpellier Lufthavn til hotel i Montpellier

DKK

250 pr. tur (ikke pr. person)

Evt. lufthavnstransfer fra Beziers Lufthavn til hotel i Montpellier

DKK

750 pr. tur (ikke pr. person)

Tillæg for valgfri startdag Montpellier-Carcasonne for 1-3 pers.
(uden tillæg for mindst 4 pers.)
Evt. bagagetransporttillæg ved kun 1 rejsende person
Montpellier-Carcasonne

Sæson 1

Forlængelse til Toulouse +3 dage

20/3 - 16/4 og
2/10-30/10 2016

Sæson 2

17/4 – 25/6 og
28/8 - 1/10 2016

Pris pr. person
Pris pr. person i dobbeltværelse

DKK

2.675

Tillæg pr. person i enkeltværelse

DKK

600

Halvpension 6 x min. 3 retter

DKK

675

Leje af cykel 7/21 gear

DKK

230

Leje af el-cykel

DKK

485

DKK

800

DKK

485

Transfer Toulouse – Montpellier for person inkl. egen cykel

DKK

340

Transfer Toulouse – Montpellier kun for (egen) cykel

DKK

175

Tillæg for valgfri startdag Montpellier-Toulouse for 1-3 pers.
(uden tillæg for grupper med 4 pers. eller flere)
Evt. bagagetransporttillæg ved kun 1 rejsende person
Carcasonne -Toulouse

Grupperabat:
Børnerabat:

5% rabat ved mindst 8 personer
10% - 30% aldersafhængig rabat. Kontakt os for specifik børnerabat.

Sæson 3
26/6 – 27/8 2016

