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Nog steeds oefent de Provence een magische aantrekkings-
kracht uit op de reiziger. Geen wonder, voor een streek die 
geniet van een uitzonderlijk mild klimaat en die pronkt met 
ontelbare kunsthistorische schatten. Komt daarbij nog een 
ongekende natuurpracht, de zonovergoten zuiderse land-
schappen met geurige plantengroei (lavendel, tijm, olijf- en 
amandelbomen). We maken ook kennis met de Camargue, 
de meest exotische streek van de Provence. Een uitgestrekte 
vlakte waar wilde paarden en stieren nog in vrijheid leven en 
hun territorium delen met de flamingo’s.

DAG 1
’s Morgens verlaten we België. Over de Franse autosnelwegen rijden 

we over Dijon en Lyon richting Avignon. Kamerverdeling, avondmaal 

en overnachting.

DAG 2
In de voormiddag brengen we een bezoek aan Avignon, met het pau-

selijk paleis en de beroemde Pont d’Avignon. Via de Pont du Gard gaat 

het verder naar Nîmes. Ten tijde van de Romeinse overheersing had 

Nîmes reeds een belangrijke functie en hiervan getuigen nog tal van 

overblijfselen uit deze periode. Rond de kathedraal vinden we een wir-

war van schilderachtige straatjes. Een wandeling doorheen het oude 

stadsgedeelte mag dus niet ontbreken op ons programma.

DAG 3
Na het ontbijt rijden we naar St. Rémy. Hier werd Nostradamus gebo-

ren en ook Van Gogh heeft er een tijdje gewoond. Vlakbij vinden we 

het plateau des Antiques, met het mooiste en best bewaarde mauso-

leum uit de Romeinse oudheid. Daarna rijden we naar Les Baux de 

Provence, een dorp met een wel heel roemrijke geschiedenis. In de 

late namiddag houden we nog halt bij de indrukwekkende burcht van 

Tarascon.

DAG 4
Vrije voormiddag in Salon voor bezoek aan de typische Provençaalse 

markt. In de namiddag maken we een wandeling in Salon, met een 

bezoek aan het museum en huis van Nostradamus. In Salon de Pro-

vence is het heerlijk vertoeven in het oude stadscentrum, met haar 

gerenoveerde pleintjes en gezellige terrasjes.

DAG 5
In de voormiddag bezoeken we Fontaine-de-Vaucluse, waar de Ita-

liaanse dichter Petrarca graag verbleef. Het stadje is bekend omwille 

van één van de grootste springbronnen ter wereld. Daarna maken 

we een tocht over het Massief van de Mont Ventoux. In de namiddag 

houden we nog halt in Vaison-la-Romaine, een must voor liefhebbers 

van Romeinse ruïnes.

DAG 6
In de voormiddag rijden we via Arles (korte stadswandeling) en door-

heen de Camargue naar Aigues-Mortes. In deze zwaar versterkte ves-

tingstad met diverse stadspoorten en torens lijkt het wel alsof de tijd is 

blijven stilstaan. Op de terugweg brengen we nog een bezoek aan het 

beroemde bedevaartsoord Saintes-Maries-de-la-Mer.

DAG 7
In het helle licht van een heerlijk klimaat is Aix een stad vol elegantie 

die u al wandelend door levendige straten en over drukke pleinen zult 

ontdekken. Geschiedenis is hier het alledaags toneel waarop winkelen 

gepaard gaat met de waardigheid van een rijk cultureel erfgoed, het 

plezier van iets drinken op een terrasje met architectonische schoon-

heid, het slenteren door de stad met juwelen uit de baroktijd. Iedere 

fontein heeft zijn eigen geschiedenis, ieder herenhuis zijn geheimen.

DAG 8
Na het onbijt verlaten we Zuid-Frankrijk. Over de Franse snelwegen 

rijden we terug naar huis. 
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BEST WESTERN LE PARADOU  
half pension
Dit Provençaalse hotel ligt in een parkgebied in Avignon. U maakt er overal gebruik 
van gratis WiFi. De kamers kijken uit op het zwembad of de tuin en hebben 
airconditioning en een eigen badkamer met bad. In het restaurant kunt u terecht 
voor een verscheidenheid aan Provençaalse gerechten. 

8 DAGEN   PROVENCE

AFREIS: 12 AUGUSTUS 2018
Prijs per persoon:  € 745,-
Toeslag single: € 215,-


