MAT & VIN I PROVENCE 24-28/4 2023

Provence är doft och färg, och i april står mycket redan i full blom, en perfekt tid att besöka södra
Frankrike. Vi bor i anrika påvestaden Avignon, som idag är en pulserande och charmig stad. Härifrån
har vi nära till både Marseille med sina fisk- och skaldjurstraditioner, landsbygden med sin mångfald av
lokalproducerat och till de kända vindistrikten i Rhônedalen. Vi besöker lokala entreprenörer, lagar mat
tillsammans och njuter i hjärtat av Provence.

Programpunkter:








Vår passionerade, kunniga och svensktalande guide är med på
alla våra utflykter.
Promenad och middag i de gamla hamnkvarteren i Marseille,
bouillabaissens födelsestad.
En matlagningsaktivitet där vi tillsammans med vår franska
”chef” lagar en fantastisk måltid, som varvas med både
vinprovning och intressanta mattips.
Den mysiga lilla byn St Remy, där vi besöker en provencalsk
marknad och fokuserar på provencalska delikatesser.
Besök hos systrarna Anne & Magali, femte generation som
driver familjens olivgård, engagerade, stolta och nytänkande
ägare.
Besök i Rhônedalen som med sina Chateauneuf-du-Pape och
Côte-du-Rhône viner med stolthet kallar sig Frankrikes bästa
vindistrikt.
Boende i påvestaden Avignon, en pulserande stad rik på
historia, kultur, konst och vacker arkitektur. Vår guide är bosatt
i Avignon sedan många år, och har mycket intressant att visa
och berätta om. Restaurangutbudet är stort och till våra
gemensamma middagar har vi vald våra favoritrestauranger.

I priset ingår:
Nämnda programpunkter,
flygresa Arlanda-Nice tur och
retur, flygskatter och avgifter, 4
övernattningar i vald
rumskategori, bussresor i
Frankrike enligt program,
svensktalande lokalguide, 4
frukostar, 3 luncher varav en
matlagnings-aktivitet, 3
trerätters middagar,
måltidsdryck (2 glas vin eller
alkoholfri dryck), dricks till guide
och busschaufför, resegaranti
och färdledare från Specialresor
Preliminär pris per person:
17.970:- i delat dubbelrum
2.610:- tillägg för enkelrum,
4 nätter

Anmälan
Det finns endast 25 platser. 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). 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.
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).
Flygtider
24/4 flyget avgår kl 12.05, ankomst Nice kl 15.10.
28/4 flyget avgår kl 16.00, ankomst Arlanda kl 19.00.
Vi flyger med Scandinavian Airlines tur och retur. Utförlig
information om incheckning och avresa meddelas i
det avresemeddelande som skickas ut cirka två veckor före avresa.
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 fyllt), säkerhetsskåp,
hårtork, TV samt gratis Wi-Fi. Hotellet har en lobbybar med uteterrass, samt en soluppvärmd liten pool på
takterrassen som är öppen april/maj-september.
Övrigt
 Se över ditt reseskydd. Avbeställningsskydd och reseförsäkring ingår inte i resans pris.
 Resan innehåller en del promenader, hör gärna av dig om du har funderingar kring detta.
 Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före avresa om antalet
deltagare understiger 20 personer.
 Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på Specialresor.
Varmt välkomna!

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

