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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Geniet van de luxe aan de Côte d'Azur
Nice, Monaco, Cannes, Antibes & Grasse
vanuit 4* hotel in het hart van Nice 

Nice, Monaco, Cannes en Antibes: deze plaatsen aan de Middellandse
Zee staan bekend om hun luxe, jetset en glamour. Luxe jachten in de
havens, melodieus Frans sprekende locals in de smalle straatjes en
klassieke gebouwen in de centra. Tijdens deze reis maakt u vijf dagen
lang deel uit van deze glamoureuze wereld. Wij organiseren dagelijks
interessante excursies voor u. Bezoek de parfumhoofdstad Grasse,
proef lokaal geteelde olijven, bezoek het casino in Monaco en wandel
door de majestueuze tuinen van barones de Rothschild. Tijdens deze
reis heeft u voldoende tijd om op eigen tempo van Nice en de
azuurblauwe zee te genieten.

U overnacht in stijl in een boetiekhotel met een Belle Epoque-gevel in
het hart van Nice. U geniet hier elke ochtend van een uitgebreid
ontbijtbuffet, voordat u aan de excursies begint. ‘s Avonds dineert u
op eigen gelegenheid in de stad, alleen op de eerste avond is het

5 dagen vanaf
€ 1.229,- p.p.

Vertrekdata
29 oktober 2023 €1229

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar de
luchthaven van Eindhoven of Brussel
en v.v.
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diner inbegrepen. Lokaal reist u afwisselend met het openbaar
vervoer en de touringcar. Ook het transport van Limburg naar de
luchthaven van vertrek en de terugweg hebben wij voor u geregeld.

Dag 1 - vlieg naar Nice

Onze chauffeur haalt u met onze comfortabele touringcar op bij één
van onze Limburgse opstapplaatsen. Samen met onze ervaren
reisbegeleiding vliegt u van de luchthaven van Eindhoven naar Nice
(onder voorbehoud van wijzigingen). Vanuit het vliegtuig wordt u
getrakteerd op prachtige uitzichten op de bergen en de Middellandse
Zee. Bij aankomst reizen we met de snelle tram rechtstreeks naar het
centrum van Nice. Hier ervaart u de perfecte combinatie tussen
historisch cultureel erfgoed, bergen en zee, waarbij de luxe jetset-
sfeer natuurlijk niet ontbreekt. Uw hotel bevindt zich in het centrum
van de stad, niet ver van de weidse Place Masséna en de Promenade
des Anglais aan de kust. Na het inchecken in het hotel heeft u vrije tijd
totdat u voor het welkomstdiner in een lokaal restaurant in Nice
aanschuift.

Dag 2 - maak een stadswandeling door Nice

Na het ontbijtbuffet maakt u een stadstour met een lokale gids. Hij
leidt u langs de historische en culturele hoogtepunten van de stad.
Wandel door gezellige straten met aan weerszijden warm gekleurde
gevels, luister naar het melodieuze Frans dat door de locals gesproken
wordt en proef van Franse specialiteiten. Op de
ochtendbloemenmarkt* krijgt u een kijkje in het typisch Zuid-Franse
dagelijks leven. U wandelt vervolgens de Kasteelheuvel (Colline du
Château) op, terwijl u onderweg naar het uitkijkterras een steeds
mooier uitzicht over de stad hebt. Boven ligt een weelderige tuin met
vijgenbomen, palmbomen agaves en cacti. U verlaat deze groene
oase voor een wandeling over de Promenade des Anglais, waar u
onder palmbomen langs het azuurblauwe water loopt. Langs
deze promenade liggen beroemde gebouwen zoals het Casino Ruhl
en Hotel Negresco. In de middag en avond heeft u voldoende vrije tijd
om de stad op eigen houtje verder te ontdekken.

* Gesloten op maandag. Tijdens de oktoberreis kunt u deze markt op
de ochtend voor vertrek bezoeken. 

Dag 3 - bezoek het romantische achterland van
de Côte d'Azur

Na het ontbijt stapt u in de touringcar voor een roadtrip naar het
achterland van de Côte d’Azur. Direct buiten Nice bevinden zich de
maritieme Alpen, dus mooie uitzichten zijn gegarandeerd. U rijdt
parallel aan de kust via de mondaine kustplaatsen Cannes en Antibes

Vlucht van Eindhoven of Brussel naar
Nice en v.v. (incl.
luchthavenbelastingen)

20 kg ruimbagage

Een tramticket voor een
luchthaventransfer ter plekke en v.v.

Audiosysteem (oortjes)

Verblijf in 4-sterrenhotel Best
Western Plus Hotel Massena Nice
incl. ontbijt

Welkomstdiner in een lokaal
restaurant in Nice (3-gangenmenu)

Een stadswandeling door Nice onder
leiding van een lokale gids

Een lokale touringcar voor excursies
volgens programma op dag 3 en 4

Een dagexcursie naar het romantisch
achterland van de Côte d'Azur onder
leiding van een lokale gids

Een proeverij rondom het thema
olijven

Een bezoek aan een banketbakkerij
in Nice incl. proeverij

Een dagexcursie naar Monaco met
een stadswandeling onder leiding
van een lokale gids

45 minuten toegang tot het Casino
de Monte-Carlo incl. audiogids

Toeristenbelasting

Spauwen Travel reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Niet genoemde entrees

Eventuele (reis)verzekeringen

Eventuele fooien

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking
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naar Grasse in het binnenland. Deze stad is wereldberoemd dankzij
de parfum die er gemaakt wordt. Vele geuren komen u tegemoet
wanneer u door de kronkelende straatjes loopt. Ook de olijven uit
deze regio zijn internationaal geliefd. U geniet van een proeverij
waarin deze vrucht de hoofdrol speelt, voor u reist naar de Villa
Ephrussi de Rothschild. De perfect onderhouden tuinen rondom deze
pastelroze villa doen niet onder voor beroemde kasteeltuinen. Onze
chauffeur brengt u weer naar Nice, waar u in een lokale patisserie
verwend wordt met regionale zoetigheden. De rest van de avond kunt
u naar eigen wens invullen.

Dag 4 - ontdek glamoureus Monaco

Na het ontbijt stapt u in de touringcar voor de korte rit naar de
dwergstaat Monaco. Hier wacht een lokale gids op u, voor een
stadstour. Hij begeleidt u langs de bezienswaardigheden in dit woon-
en vakantieparadijs voor de rijken. Extravagante winkels, luxe hotels,
met bloemen versierde straten en grote evenementen zoals de
Formule 1 Grand Prix zorgen ervoor dat bezoekers zich hier nooit
hoeven te vervelen. Vanmorgen bezoekt u het beroemde Casino de
Monte-Carlo en bent u om 11.55 uur getuige van de wisseling van de
wacht aan de poorten van het imposante paleis. Na de lunch
(exclusief) kunt u met uw casino-toegangsbewijs uw geluk testen in
de speelruimte van het gokparadijs. U kunt er ook voor kiezen om de
tuin van stijlicoon Grace Kelly te bezoeken. Na uw terugkeer in het
hotel in Nice mag u zelf bepalen wat u op uw laatste avond in deze
levendige stad wilt doen.

Dag 5 - reis terug naar Limburg

U kunt vandaag nog een paar uur van de Franse zon genieten,
voordat u op het vliegveld verwacht wordt. Drink nog een kop koffie
op een gezellig terras tussen de locals en koop eventueel nog snel een
cadeautje voor de thuisblijvers. Rond het middaguur neemt u de tram
naar de luchthaven van Nice. Vanaf hier vliegt u over de Alpen terug
naar Eindhoven. Hier staat onze comfortabele touringcar u op te
wachten. Onze chauffeur zet u af op een van onze Limburgse
uitstapplaatsen naar keuze.

 

Het dagprogramma en onze vluchten zijn onder voorbehoud en
kunnen wijzigen door (weers)omstandigheden op de plek van
bestemming en/of wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij. 

De vertrektijden en luchthaven voor de reis in oktober zijn nog niet
bekend, daardoor kan het programma in oktober afwijken.

Verplichte SGR bijdrage € 5,00 per
persoon

Overige info
Vluchtdetails en het programma zijn
onder voorbehoud van wijzigingen

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
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Hotelinformatie

4-sterrenhotel Best Western Plus Hotel Masséna
Nice

Het 4-sterrenhotel Best Western Plus Hôtel Massena Nice ligt in een
uitstekende locatie, in het hart van Nice dichtbij alle attracties en op
slechts 200 meter van het strand. Het boetiekhotel met de belle
époque-gevel biedt kamers met airconditioning, flatscreen-tv en
gratis WiFi en koffie- en theefaciliteiten. Elke ochtend wordt een
Amerikaans ontbijtbuffet geserveerd.

 

Hotel verzorging: Logies met ontbijt
Eenpersoonskamer april: € 359,-
Eenpersoonskamer oktober: € 259,-

Hotel website: https://www.bestwestern.nl/booking-path/hotel...
Hotel adres: 58 Rue Gioffredo, 06000 Nice, France
Trip Advisor: tripadvisor.nl

annuleringsvoorwaarden

De vluchttijden en luchthaven voor
de reis in oktober is nog niet bekend,
daardoor kan het dagprogramma op
de eerste en laatste dag wijzigen

Het hotel is midden in het
stadscentrum, houd er rekening mee
dat geluidshinder mogelijk is
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