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Een 7 daagse vlieg/bus reis naar Zuid Frankrijk, de Cote d’Azur 
van 29 april t/m 5 mei 2020 

We gaan hier de bekende plaatsen van dit gebied bezoeken.

Cannes, bekend van het filmfestival en de mooie boulevard La Croisette, de havens met de 
prachtigste miljoenenjachten.

Misschien een tochtje met de boot naar île Saint-Honorat met het grote klooster.

Natuurlijk een bezoek aan de parfumstad Grasse, waar we in een parfumfabriek alles over het 
maken van de lekkere luchtjes te weten komen. En dan terug via Gourdon met zn geweldige 
uitzichten.

Nice met zn oude binnenstad en daarna naar Saint-Jean-Cap-Ferrat waar we de schitterende villa 
en tuinen van de Rothschild gaan bezoeken.

We brengen een bezoek aan St.Paul de Vence. Het middeleeuwse kunstenaarsdorpje met zn 
leuke kunstwinkeltjes, gezellige kleine straatjes en optioneel een bezoek aan het museum  
Foundation Maeght.

Dan natuurlijk een dag naar het prinsdom Monaco. Met het prinselijk paleis, de grote kathedraal 
met het graf van prinses Grace en haar man prins Rainier. De oude bovenstad en de mondaine 
benedenstad met o.a. het casino en de jachthaven. En het race circuit van de Formule 1.

En wat zeker niet mag en zal ontbreken is St.Tropez. Het kleine vestingstadje van Brigitte Bardot 
en Louis de Funès ( er is zelfs een heel leuk museum van).

De gezellige winkelstraatjes met van alles en nog wat, de gezellige markt met de vele heerlijk 
geurende mediterrane producten. En overal terrasjes, aan de marktpleintjes, in de kleine straatjes 
en aan de boulevard. Altijd wel een plekje om van een heerlijk kopje koffie (of iets anders) te 
genieten.

Met name aan de boulevard valt er veel te zien.

Kortom dit belooft een heerlijke vakantie te worden in een mooie tijd van het jaar.

Alles komt dan net tot bloei. Lijkt het u wat ?  Geef u dan op, we hebben een beperkte deelname.

We logeren in St.Raphaël aan de kust.


De prijs voor deze reis is € 1250,-  half pension en incl. entrees (prijswijzigingen voorbehouden)

1 pers.kamer toeslag  is  € 350,-


U mag 12 kg aan handbagage meenemen. Ruimbagage kost € 50,- extra, bij opgave vermelden.

Deze reis gaat in samenwerking met Tui en we vliegen met KLM.


Inlichtingen en opgave bij:

Hillie Westerhof 

Beilervaart 47.  9411 VB Beilen

tel.       : 0629368007   mail: hilliewesterhof@hotmail.com.   
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