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Tussen de Provence en Italië ligt een zeer zonnige streek die overal ter 
wereld wordt gewaardeerd: de Côte d’Azur, ook wel eens de Franse Rivièra 
genoemd. Twee namen die synoniem staan voor vakantie, zon, luxe en 
bloemenpracht. De altijd blauwe ‘Méditerranée’, vele wereldbekende 
badplaatsen en de ongerepte natuur van het binnenland spreken nog altijd 
tot de verbeelding.  

Met bezoekjes aan de mondaine badplaats Cannes, het vorstendom 
Monaco en Saint Tropez is dit een prachtreis vol verrassingen in een 
aangename omgeving. 

 

 



Programma 

DAG 1 | DIEST – DIJON 

 

Het vertrek is voorzien om 08:00  uur parking Carrefour Leuvensestwg te Diest om richting de Côte d’Azur te rijden. 

Onderweg naar Dijon nemen we een lunch. Bij aankomst nemen we onze intrek in het hotel en genieten we van ons 

avondmaal. 

 

DAG 2 | DIJON - VALENCE – GRASSE 

 

Na het ontbijt vertrekken we richting Valence voor een korte stop. We nemen onze lunch en genieten van een korte 

stadswandeling vooraleer we verder rijden naar Grasse. Hier aangekomen nemen we intrek en avondmaal in ons hotel. 

 

DAG 3 | GRASSE - ANTIBES - NICE – GRASSE 

 

Na het ontbijt begeven we ons naar de oude stad van Antibes. We 

kuieren in dit middeleeuws dorp langs de stadswallen, de Provençaalse 

markt, Port Vauban en de bloemenwijk Safranier.We nemen er onze 

lunch waarna we richting Nice trekken. Hier kan u niet alleen eindeloos 

winkelen of flaneren langs de boulevard, maar ook voor de 

cultuurliefhebbers biedt het heel wat boeiends. Naast de prachtige 

winkelstraten, zijn er veel mooie gebouwen en pleinen te bezichtigen.  

 

Tijdens een wandeling langs de oude haven en door de straatjes van het 

oude Nice zal u zich zeker niet vervelen. Er zijn vele boetiekjes, 

snuisterijwinkeltjes en kraampjes met specialiteiten uit de streek. Je 

wordt hier overweldigd door de mediterrane sfeer van de oude Provençaalse hoofdstad. We flaneren over de Promenade 

des Anglais langs de verscheidene luxueuze paleizen en casino’s. Nadien nemen we het toeristische treintje dat ons naar 

de top van la Colline du Château brengt. Avondmaal en overnachting in het hotel. 

 

DAG 4 | GRASSE - MONACO -MONTE CARLO – GRASSE 

 

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan Monaco, het dwergstaatje. Het is het dichtstbevolkte land ter wereld en ook 

één van de rijkste. De staat wordt al sinds het ontstaan in 1297 door de Grimaldi’s bestuurd. Monaco is niet alleen het 

belastingparadijs bij uitstek voor de miljonairs, het trekt ook 

al meer dan honderd jaar toeristen met zijn wereldberoemde 

Monte Carlo-casino. 

In Monaco-ville, de oude vestingstad, kunnen we heerlijk 

dwalen door de pittoreske smalle straatjes.  Aan het 

Prinselijk Paleis, de residentie van de Grimaldi’s, dat al 

dateert uit de 12e eeuw, kan men iedere middag de wissel 

van de wacht bijwonen. In de prachtige Jardin Exotique 

komen we volledig tot rust.  

 

Na de lunch ondekken we in de namiddag Monte Carlo met 

zijn Casino, het ‘Café de Paris’, de galerijen en de tuinen. Avondmaal en overnachting in het hotel. 



Programma 

DAG 5 | GRASSE - SAINT-TROPEZ - LE DRAMONT - GRASSE  

 

Na het ontbijt trekken we richting Saint-Tropez waar we ons meteen 

naar de haven begeven voor een boottocht in de Golf van Saint-

Tropez. Terug aan wal, genieten we van onze lunch waarna we een 

wandeling maken doorheen deze prestigieuze stad.  

 

We beginnen met de oude middeleeuwse stadskern, zijn citadel en 

vestingmuren, het bekende ‘gendarmerie de Saint-Tropez’, enz.  

Na wat vrije tijd in de stad, keren we terug langs de Corniche d’Or, de 

mooiste route van Zuid-Frankrijk. We houden halt in Le Dramont, waar de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog 

landden.  We rijden verder naar het observatorium van Cap Roux waar we van een adembenemend uitzicht genieten.  

Avondmaal en overnachting in het hotel. 

 

DAG 6 | GRASSE - SAINT-PAUL DE VENCE - CANNES – GRASSE 

 

Na het ontbijt trekken we naar het centrum van Grasse. Hier bezoeken we 

parfumerie Fragonard waar we een rondleiding krijgen en de verschillende stadia 

van het maken van parfum ontdekken.  

 

We rijden verder naar Saint-Paul de Vence, door het zachte klimaat en het 

prachtige licht ook wel ‘Balcon van de Cote d’Azur’ genaamd. Vele schilders, 

schrijvers en dichters zijn geïnspireerd door dit fenomeen en trokken naar hier 

om hun ideeën op linnen doek of papier vast te leggen.  

 

Tijdens onze wandeling passeren we beschaduwde pleintjes, oude fonteinen, bloemrijke tuintjes en vele gebouwen en 

poorten uit de 16e tot de 18e eeuw.Na de lunch rijden we door naar Cannes waar we een bezoek brengen aan de oude 

haven en een kijkje nemen in de wachttoren uit 1385. Verder bezoeken we de Grand Jas begraafplaats. Het park heeft een 

omvang van negen hectare en is daarmee het grootste park in Cannes. Op de Place de la Caste kunnen we nog een deel 

van de oude stadsmuur zien. Op het plein staat de Notre Dame de l’Espérance, zij is gebouwd in de 16e en de 17e eeuw in 

de gotische stijl van de Provence. Avondmaal en overnachting in het hotel. 

 

DAG 7 | GRASSE – TROYES 

 

Na het ontbijt en check-out uit ons hotel, vatten we onze terugrit aan 

met lunch onderweg.  

 

Verder naar Troyes waar we intrek nemen in ons hotel voor avondmaal 

en overnachting. 

 

 

 



Programma 
 

DAG 8 | TROYES – DIEST 

 

Na het ontbijt verkennen we de middeleeuwse parel Troyes. 

Deze stad is prachtig gerestaureerd en pronkt met een 

weergaloze verzameling vakwerkhuizen.  

Maar ook de schitterende glasramen van de indrukwekkende 

kathedraal en andere kerken zullen u verbazen door hun 

kleurrijke schoonheid! Het historische Troyes heeft trouwens 

de vorm van een champagnekurk. De kop van de kurk is 

gevormd door de Seine,het lichaam door de oude 

vestingmuren.  

 

 

 

We bezoeken La Maison de l’outil, een fraai vakwerkhuis in Renaissance stijl, dat een historisch erfgoed herbergt: 10.000 

oude werktuigen die per beroep of per soort zijn gegroe- peerd en 20.000 boeken en zeldzame geschriften. 

 

 

We nemen onze lunch en in de namiddag 

genieten we van wat vrije tijd vooraleer 

terug te keren naar Diest waar we in de 

vooravond aankomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFO 

Gegevens hotels  

Dijon 

Hotel Mercure Dijon****   

22 Boulevard de la Marne, 21000 Dijon, Frankrijk - Telefoon: +33 3 80 72 31 13 

Grasse 

Hotel Best Western Elixir ****  

Rue Martine Carol, 06130 Grasse, Frankrijk - Telefoon: +33 4 93 70 70 70 

Troyes  

Hotel Mercure Troyes Centre**** -  

11 Rue des Bas Trevois, 10000 Troyes, Frankrijk - Telefoon: +33 3 25 46 28 28 

Busmaatschappij  

Pelikaancars  

Heuvelstraat 203, 3390 Tielt-Winge 

Telefoon: 016 63 47 41 

Begeleiding 

Marc Florquin  

Gsm :  0475/680540 

 

SamAc wenst je een prettig verblijf  
 

https://www.google.com/search?q=mercure+dijon+telefoon&ludocid=5194831920785101796&sa=X&ved=2ahUKEwihkN_giJroAhXkrnEKHWdHBfkQ6BMwE3oECB0QBQ
https://www.google.com/search?q=hotel+mercure+dijon&oq=hotel+mercure+dijon+&aqs=chrome..69i57j0l7.7319j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=best+western+plus+elixir+grasse+telefoon&ludocid=14476134483915360460&sa=X&ved=2ahUKEwjg38jZiproAhVLC-wKHb8DBV4Q6BMwE3oECBwQBQ
https://www.google.com/search?ei=Bd1sXtmwBceVkwXHn63wDw&hotel_occupancy=&q=best+western+elixir+grasse&oq=best+western+elixir&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i22i30l9.8328.18667..21551...11.1..0.81.2040.32......0....1..gws-wiz.....0..0i71j0i67j0i131j0i67i70i256j0i131i67j0i10j0i30j0i22i10i30.nHfRnjf5rj0
https://www.google.com/search?q=h%C3%B4tel+mercure+troyes+centre+telefoon&ludocid=10030172349170916766&sa=X&ved=2ahUKEwiO6dLqiZroAhUZTRUIHVQwCuEQ6BMwE3oECBoQBQ
https://www.google.com/search?ei=ttxsXqOrNca1sAemo4TwCg&q=mercure+troyes&oq=mercure+troyes&gs_l=psy-ab.3..0l4j0i22i30l6.33968.40503..41042...4.0..0.99.1465.23......0....1..gws-wiz.......0i30j0i5i30j0i8i30j0i8i13i30j0i10j0i13j0i13i30.56cuHWCfHwQ&ved=0ahUKEwij3tXWiZroAhXGGuwKHaYRAa4Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?bih=789&biw=1440&hl=nl&q=pelikaancars+telefoon&ludocid=9080288179883072776&sa=X&ved=2ahUKEwi2zOixtfHnAhVKCewKHZy6DB8Q6BMwHnoECBMQDQ

