
 

   
  

 

 
 

Konst kryddad med god mat, vin och färgstarka promenader, en härlig kompott för alla sinnen! 

I Provence ligger konstpärlorna på rad och många av de stora franska konstnärerna har anknytning till 

regionen, Chagall, Matisse, Cezanne och van Gogh för att nämna några. Här finns även ett stort utbud av 

samtidskonst och skulpturparker, och vi vill ge er lite av varje. Vi bor både i Avignon och Nice.  

Höjdpunkter:  

• Våra passionerade, konstkunniga och 
svensktalande guider är med på alla våra 
utflykter. 

• Pittoreska St. Paul de Vence, Frankrikes mest 
kända konstnärsby. Vi besöker Fondation Maeght 
som kan stoltsera med en mycket erkänd samling 
av samtida konst. 

• Påvestaden Avignon, en pulserande stad rik på 
historia, kultur, konst och vacker arkitektur. 

• St. Remy, där vi besöker en provencalsk marknad, 
spännande konstgallerier och går i van Goghs 
fotspår. 

• I Carrières de Lumières (ljusets stenbrott) låter vi 
oss imponeras av en mäktig multimedia-show. 
Verk av utvalda stora konstnärer projiceras på det 
enorma kalkstensbrottets tak, väggar och golv. En 
annorlunda konstupplevelse! 

• Historiska Arles. Även här har van Gogh satt sina 
spår, men staden rymmer så mycket mer, bland 
annat kikar vi närmare på deras nya 
arkitektoniska pärla, Fondation LUMA, ritat av 
arkitekten Frank Gehry. Här erbjuds moderna 
utställningar i form av videokonst, fotosamlingar 
och mycket mera.  

 
 

• Färgstarka området Luberon vars natur har 
inspirerat mången konstnär. Vi spenderar 
några timmar i Roussillon med sina välfyllda 
konstgallerier, atéljer och inte minst det 
knallorange okhrabrottet som omfamnar byn. 
Kanske kan det locka med en promenad i 
denna speciella natur. 

• Konstanläggningen och vingården Chateau La 
Coste. Här vandrar vi bland storskaliga verk 
av samtidskonstnärer som t ex Louise 
Bourgeois och avslutar med vinprovning och 
lunch i fantastiska omgivningar. 

• En ledig dag i Nice med möjlighet till egna 
djupdyk i några av de många konstmuseer 
och ateljéer som finns här. En valfri guidad 
promenad kommer att erbjudas. 
 

Förutom nämnda programpunkter inkluderar resan 
även: Flygresa Arlanda-Nice tur och retur, flygskatter 
och avgifter, 6 övernattningar i vald rumskategori, 
bussresor i Frankrike enligt program, svensktalande 
lokalguide, 6 frukostar, 2 luncher, 5 middagar, 
måltidsdryck (1-2 glas vin eller alkoholfri dryck), dricks 
till guide och busschaufför, resegaranti och färdledare 
från Specialresor. 
 

Preliminärt pris per person: 
18.690:- i delat dubbelrum 
  3.460:- tillägg för enkelrum   

Konst i Provence 
3-9 april 2022 
Max 25 deltagare 

max 20 deltagare 

 

 

 



 

   

Priset är preliminärt och vi erbjuder öppet köp till dess att pris och program är fastställt. 
Det finns ett begränsat antal platser! Anmälan sker direkt till Specialresor, ”först till kvarn”. Boka din resa på 

vår hemsida www.special-resor.se eller ring oss på 054-18 89 00 (telefontid: kl 10-12 och 13-15, fredagar 

stängt). Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person och skall betalas inom 10 dagar efter erhållen 

bokningsbekräftelse/faktura, resterande betalas senast 40 dagar före avresa. Bokningsbekräftelse/faktura 

skickas via e-post i fall inget annat önskats.  

För anmälan krävs följande uppgifter: namn, fakturaadress, telefonnummer, e-postadress, personnummer 

samt eventuella matallergier och vem man önskar dela rum med. För att följa med på resan krävs att du är 

fullvaccinerad och kan uppvisa EU:s covidbevis vid avresa. 

 
Avbeställning 
Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor och Specialresors 
särskilda villkor, finns att hämta på www.special-resor.se (Inför resan). Med tillägget att ni har öppet köp 
enligt ovan. 
 

Våra utvalda hotell 
Avignon Grand Hôtel: Franskt 4-stjärnigt hotell, centralt beläget strax utanför den medeltida stadsmuren 

som omger Avignons stadskärna. Hotellet har provencalsk charm med stora rum, alla utrustade med kylskåp 

(ej fylld), säkerhetsskåp, hårtork, TV samt gratis Wi-Fi. 

Hotel Massena Nice: Franskt 4-stjärnigt hotell, centralt belägen i Nice’ stadskärna, nära till restauranger, 

shopping och strandpromenaden. Rummen är utrustade med säkerhetsskåp, hårtork, TV samt gratis Wi-Fi. 

 

Övrigt 
Se över ditt reseskydd. Avbeställningsskydd och reseförsäkring ingår inte i resans pris. 
Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före avresa om antalet deltagare 
understiger 18 personer. 
Vill du klimatkompensera din resa? Gå in på www.special-resor.se (Inför resan) för mer information. 
Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll. 

Kom ihåg giltigt pass och har ni frågor är ni välkomna att kontakta Specialresor. 
 
 
Ansvarig arrangör enligt resegarantilagen: 

 

 

Romstadsvägen 2C 
653 42 Karlstad 
Tel: 054-18 89 00   
info@special-resor.se  
www.special-resor.se 
 

    

http://www.special-resor.se/
http://www.special-resor.se/
http://www.special-resor.se/
mailto:info@special-resor.se
http://www.special-resor.se/

