
FRENCH RIVIERA
8 Daagse langsheen de mooiste plaatsen  

van de CÔTE D'AZUR



French Riviera
Ontdek tijdens deze begeleide rondreis de meest mythische steden van 

de Côte d’Azur. Ontdek de Rots, flaneer onder de zon van Saint-Tropez en 
maak een wandeling langs de Croisette of de Promenade des Anglais. Bewonder 

de prachtige Gorges du Verdon alsook tal van andere unieke en fantastische plaatsen. 
Vertrekkend vanuit Grasse, de parfumhoofdstad van de wereld, ontdekt u de mooiste 

wegen van het zuiden aan boord van een comfortabele Grand Tour-touringcar. 





Dag 1 : BRUSSEL - LUCHTHAVEN VAN NICE  - 
GRASSE
Verwelkoming op de luchthaven en transfer naar het hotel 
“Les Cèdres” in Grasse. Verwelkoming door de reisleider 
en uitleg over het verloop van de reis. Intrek in het hotel. 
Welkomstcocktail, diner en overnachting. 

Dag 2 : NICE EN OMSTREKEN (80KM)
Na het ontbijt, vertrek voor een rondleiding door Nice. Wandeling 
doorheen de oude stad, van het Place Masséna naar de Cours 
Saleya, het belangrijkste en levendigste plein van ‘le Vieux-
Nice’ met zijn bloemen- en fruitmarkt. Onderweg, degustatie 
van een Socca in het oude centrum. Socca is een traditionele 
pannenkoek die gemaakt wordt van kikkererwtmeel en olijfolie. 
Vervolgens nemen we het toeristisch treintje van Nice dat ons 
rechtstreeks naar de top van la Colline du Château brengt, het 
‘kasteel op de heuvel’ vanwaar men een fantastisch en uniek 
uitzicht heeft over de kust, de oude stad, het binnenland en de 

haven ‘Port Lympia’. Na de lunch flaneren we op de Promenade 
des Anglais langsheen de verschillende luxueuze paleizen en 
casino’s, begeven we ons in de smalle steegjes in Italiaanse 
stijl met hun kleurrijke gevels in rood, oker en blauw. In de 
namiddag ontdekken we de fascinerende collectie van Marc 
Chagall in het naar hem genoemde museum. Zijn wens was 
om op één en dezelfde plek zijn belangrijkste werken over de 
Bijbel te verzamelen, namelijk de 17 schilderijen die de Bijbelse 
boodschap verkondigen. Terug naar het hotel voor het diner en 
de overnachting. 

Dag 3 : DE GOLF VAN SAINT TROPEZ PER BOOT , 
L’ESTEREL &  DE GOUDEN CORNICHE  (195 KM)
Rit naar Sainte-Maxime waar we een begeleide boottocht 
maken in de Golf van Saint-Tropez. We maken kennis met de 
bekendste plaatsen van deze baai: de oude, historische kern 
van het middeleeuwse dorp met zijn vestingsmuren, de citadel, 
de mooie begraafplaats van de zeelieden en de befaamde 



schilderswijk. Maar ook verschillende plekjes waar tal van 
beroemde films werden opgenomen zoals “Et Dieu créa la 
femme”, “Les gendarmes de Saint-Tropez” en “Sous le soleil" 
om maar enkele op te noemen. Aankomst in deze kleine, 
charmante vissershaven. Lunch aan zee met zicht op de haven. 
Nadien, vrije tijd om op uw eigen ritme doorheen de gezellige 
straten van Saint-Tropez te flaneren. Terugkeer per boot naar 
Sainte-Maxime. De terugrit maken we via de mooiste route van 
Zuid-Frankrijk, de Corniche d’Or. Vanaf de verschillende baaien 
en de rode rotskliffen van het Esterelmassief maken we een 
eerste halte in de gezellige badstad Le Dramont, op het strand 
ten westen van deze kaap, landden de geallieerden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Verder naar het observatorium van Cap 
Roux, gelegen op de top van de berg met zijn adembenemend 
uitzicht. Terug naar het hotel voor het diner en de overnachting. 

Dag 4 : VAN CANNES TOT SAINT-PAUL DE VENCE (70 KM)
Na het ontbijt, vertrek richting Cannes, de stad van de glamour, 
luxe en schoonheid. Gedurende één uur genieten we met het 
toeristische treintje van alle facetten van de stad. Van het 
Palais des Festivals tot aan Palm Beach ontdekken we tal van 
paleizen, stranden, jachten en luxe winkels. Het hoogtepunt is 
ongetwijfeld de Notre-Dame de l’Esperance kerk, welk u een 
prachtig uitzicht biedt over Cannes en Esterel. Het bevindt zich 
in de beroemde wijk Le Suquet, één van de oudste delen van de 
stad. Nadien neemt uw gids u mee voor een wandeling doorheen 
het oude Cannes en naar de Provençaalse markt in Forville, een 
levendige plek in het hartje van Cannes. Na de lunch in de stad, 
rijden we door naar Saint-Paul-de-Vence, een dorp dat heel wat 
kunstenaars en schrijvers heeft aangetrokken. Ontdekking van 
de Rue Grande, de wallen, de kerker en de fontein. Vrije tijd om 
heerlijk rond te kuieren in de smalle straatjes vol kunstgalerijen 
van ambachtslieden en andere kunstenaars in deze prachtige 
middeleeuwse stad. Terugkeer naar de bus en vertrek richting la 



Vallée du Loup met onderweg een korte halte in Pont-du-Loup 
voor een bezoek met degustatie aan de befaamde “Confiserie 
Florian”. Sinds 1949 worden bloemen en vruchten uit de 
Provence hier in overheerlijke lekkernijen verwerkt. Terugkeer 
naar hotel Les Cèdres voor het diner en de overnachting. 

Dag 5 : HET PRINSENDOM VAN MONACO (80 KM)
Ontbijt en vertrek naar de tweede kleinste staat ter wereld 
(na het Vaticaan), het prinsdom Monaco. Wandeling langs de 
mooiste plekjes van de beroemde rots: het Place d'Armes, Port 
Hercule, de oude binnenstad, de kathedraal van Sint-Nikolaas. 
Om exact 11u55 kunnen we getuige zijn van de wissel van 
de wacht voor het Prinselijk paleis. Daarna wandeling naar het 
legendarische Oceanografisch museum van Monaco, gesticht 
door Prins Albert I van Monaco in 1910. Het is één van de 
statigste gebouwen van de Rots. Lunch in het panoramisch 
restaurant “La Terrasse”, op het dak van het museum dat een 
360° panoramisch zicht biedt over de stad. Vrij bezoek aan 

het oceanografisch museum. Dit bezoek laat een ongetwijfeld 
bijzondere indruk na. Een verbazingwekkende collectie, meer 
dan 350 vissoorten en meer dan 6000 exemplaren verdeeld 
over 90 aquariums. Vertrek per toeristische trein naar het hart 
van het moderne Monaco voor een rondleiding van 40 minuten 
langsheen het Grand Prix Formule 1 circuit, het Monte Carlo 
casinoplein, de luxe hotels, het stadscentrum, de bling bling luxe 
auto’s en uiteraard de ‘heb je me gezien’ terrasjes. Terugkeer 
naar Grasse en tussenstop in het charmante dorpje Eze, rijkelijk 
bebloemd met een prachtig uitzicht op de kust. Vrije tijd om 
dit pittoreske dorpje van adembenemende schoonheid op eigen 
ritme te ontdekken.



Dag 6 : GORGES DU VERDON , HET ANDERE CÔTE 
D’AZUR (210 KM)
Ontbijt en vertrek naar de “Gorges du Verdon”. Stop in Comps-
sur-Artuby voordat we de Route “des Crêtes Rive Droite” 
nemen en welke ons een subliem panoramisch uitzicht over 
de kloof biedt. Gewoon zitten en heerlijk genieten van dit 
adembenemende natuurspektakel. Lunch in het hart van 
het Verdon Park en ontdekking van de lokale keuken met 
Provençaalse specialiteiten. Daarna vertrek richting Moustiers-
Sainte-Marie. Vrij bezoek aan Moustiers-Sainte-Marie dat 
bekend staat om zijn faience met kleine blauwe bloemen 
en voor zijn mooi gedecoreerde straten. Sinds 1981 behoort 
Moustiers-Sainte-Marie tot de mooiste dorpen van Frankrijk. 
De Romaanse kerk, de wallen, de kapellen, de aquaduct, de 
fonteinen, de water- en steenallianties, de pasteltinten van tegels 
en de tufsteen creëren een homogeen en levendig architecturaal 
ensemble. Terug naar Grasse. Diner en overnachting.

Dag 7 :  ANTIBES EN GRASSE (30KM)
Ontbijt en vertrek naar de oude stad van Antibes om zijn 
middeleeuws dorp, de stadswallen, de Provençaalse markt, de 
beroemde Port Vauban en de prachtige bloemenwijk Safranier 
te ontdekken. Terug naar het hotel voor de lunch. Daarna 
vertrek naar het hart van Grasse, hoofdstad van parfums. Stop 
bij de parfumerie Fragonard om de verschillende stadia van het 
maken van parfum te ontdekken en wandeling met de gids 
door de straten van Grasse. Terugkeer naar het hotel om nog 
een laatste keer te genieten van de faciliteiten van het hotel. 
Diner en overnachting in het hotel. 

Dag 8 : GRASSE - LUCHTHAVEN VAN  NICE - BRUSSEL
Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven van Nice voor de 
terugvlucht. 



Inbegrepen
Vluchten H/T vanuit Brussel • Alle daguitstappen en transfers 
in luxe airco autocar • Verblijf in Résidence Les Cèdres (of 
gelijkwaardig) • Vol pension met dranken (½ water en ¼ wijn) 
vanaf diner dag 1 tot en met ontbijt dag 8 • Nederlandstalige 
gids  • Welkomstdrank • Animatie • Audiosysteem  gedurende de 
hele tour • Bezoeken en entreegelden zoals hieronder vermeld : 
- Rondleiding door het oude Nice, Cannes, Monaco en Antibes
- Degustatie van Socca in Nice
- Rondleiding met een toeristisch treintje Nice ("Heuvel van het 
kasteel", Cannes en Monaco stad)
- Begeleide vaart door de Golf van Saint-Tropez
- Bezoek en degustatie "Confiserie Florian"
- Toegang tot het Oceanografisch museum van Monaco
- Toegang tot het Chagall museum in Nice
- Rondleiding Fragonard-parfumerie in Grasse

Niet inbegrepen
Verzekeringen • Alles wat niet vermeld werd onder "inbegrepen" 

• Drinkgelden hotelpersoneel, chauffeur & gids

Les Cèdres Holiday Village
Residence les Cèdres bevindt zich In het hart van een betoverende 
tuin met uitzicht op de Middellandse zee en het binnenland, 
. Het is het ideaal startpunt voor uw excursies: prestige van 
Cannes of St Tropez, schoonheid van de Provençaalse dorpen 
of de majestueuze “Gorges du Verdon”. Gelegen op 800 m van 
het historische centrum van Grasse, staat het hotel bekend om 
zijn vriendelijkheid en comfort.

Accommodatie:
-129 kamers, waarvan 70 superior
- Badkamer met douche en toilet, flatscreen-tv en wifi in alle 
kamers
- Lift

Restauratie:
- Restaurant met airconditioning, een panoramisch terras met 
uitzicht op het park
- Buffetrestaurant
- Water & wijn (½ water en ¼ wijn)
- Traditionele keuken en lokale recepten: tapenade, gevulde 
groenten, Provençaalse stoofpot, Tropeziaanse taart

Faciliteiten:
- Openluchtzwembad verwarmbaar tot 26 °
- Buitenfitnessruimte
- amfitheater met 150 zitplaatsen voor entertainment en shows
- Ruimte gewijd aan informatie over de wandelingen
- Avondanimatie 

Luikersteenweg 62, 3800 Sint-Truiden 
011/705.500 
info@deblauwevogel.be 
www.deblauwevogel.be


