
Europas vakreste kystlinje - Den franske rivieraen eller  
Côte d’Azur! Hit reiser man for å leve og nyte. Paparazzi 

fotografer følger kongelige, filmstjerner og andre kjendiser. 
Luksus- og kjendislivet, det sensuelle og overfladiske, 

lokker også mennesker hit. Men det finnes også en annen 
Riviera - den med interessante kunstmuseer, grønnsaks- og 
blomster-marked, pittoreske byer i storslått natur, behagelig 

klima, bading i det intensivt blå Middelhavet samt et helt 
vanlig hverdagsliv. Mellom og bortenfor de rikes vannhull 

finnes det noe for «hvermann» 
 

DAG 1  FREDAG 8. MAI            OSLO – NICE                                M 
Vi reiser med SAS fra Oslo kl 09.05 og lander kl 12.05. Direkte fra flyplassen kjører vi ut 
kysten øst for flyplassen. Vi kjører til den fasjonable strandbyen Juan les Pins som er kjent 
for sine praktfulle strender like ved Cannes. Her skal vi bo rett på stranden i 4 stjerners 
hotell Garden Beach. Nydelig utsikt over Middelhavet og egen strand. Etter innsjekking får 
vi litt tid til å bli kjent med området rundt og i hotellet før vi møtes til velkomstmiddag med 
drikke, kaffe eller te inkludert.  
 

DAG 2  LØRDAG 9.  MAI          PARFYME OG PICASSO                  F, L, M 
Etter at parfymeriene i Grasse begynte å invitere turister inn i parfymemakerens verden, 
har stadig flere fått øyene opp for den koselige byen som ligger 15 minutters kjøretur fra 
Middelhavet. Grasse er selve fødestedet til den moderne parfymen, og det var her storheter 
som Dior, Rochas og ikke minst Chanel N° 5 i sin tid ble skapt. Vi skal i formiddag besøke 
et av de eldste parfymehusene, Fragonard fra 1782. Vi spiser lunsj i Antibes før vi skal 
besøke Picasso-museet i Grimaldi-palasset som inneholder over 200 av kunstnerens 
arbeider, de fleste av dem utført i Antibes. Også flere andre kunstnere er representert. 
Kvelden er fri med egen tid og reiselederne samler dere til middag i nærheten av hotellet. 
 

DAG 3   SØNDAG 10. MAI         BRIGITTE BARDOTS St. Tropez                   F, L
Brigitte Bardot gjorde den lille fiskerlandsbyen St Tropez verdenskjent med filmen "Og Gud 
skapte kvinnen" i 1956. Om sommeren fylles byen av velstående fra hele verden. I havna 
kommer luksusyachtene inn på ettermiddagen, og skuelystne samler seg i håp om å se en 
kjendis. Men selv med et rykte som festby for de rike og berømte, så har byen klart å holde 
på sin sjarme og er store deler av året en rolig liten fransk småby. . Vi reiser ut til dette lille 
paradiset der vi skal spise lunsj. Etterpå får vi en liten guidet spaser tur i den sjarmerende 
byen. Når vi kommer tilbake skal vi ta oss tid til en liten spasertur på croisetten i Cannes 
forbi filmfestival palasset før vi returnerer til hotellet. Litt tid til shopping blir det også. Også 
i kveld har vi fri og kan finne et hyggelig sted for middag sammen de som ønsker det. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          8.-14. MAI 2015 
 

FRANSKE RIVIERAEN Nice, Antibes og Juan les Pins   

Hotel Garden 
Beach 4**** 
Juan les Pins  

 

TUREN INKLUDERER: 
  

* Flyturen fra Oslo til  
   Nice og hjem                 
* Transport fra/til flyplassen i 
   Juan Les Pins     
* Overnatting på hotel Garden  
   Beach med frokost      
* Inngang på hotellets sauna,  
  Jacuzzi, utendørs bassenger    
* Inngang på museer og til  
   severdigheter  
* Nesten alle måltider med     
   1 gl drikke til o kaffe  
* 2 heldagsutflukter med 
   lunsj og drikke 
* Alle utflukter som beskre- 
   vet i programmet. 
* Lokale guider 
* Reiseledere fra  
  Travel and  Learn 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAG 4   MANDAG 11. MAI               ALPENE og MIDDELALDERSBY   F, L*, M 
 

I dag skal vi på en togtur til Nice for å rusle på Promenade des Angles og handle litt 
på Place de Masséna. Denne ettermiddagen tilbyr vi en ekstra tur med tog over 
spektakulære fjell opp til Entrevaux inkl. lunsj boks og lokal guide. 
Begi deg ut på en historisk reise med dette gamle lokomotivet «Train des Pignes»  
som også går under navnet »Pinjetappetoget«. Hele turen går gjennom 25 tunneler 
og over mer enn 30 broer på sin ferd fra Nice til Digne. Den hyggelige reisen til 
Entrevaux varer 2 timer og det er en spektakulær reise. Vel framme skal vi få en 
guidet tur i denne lille middelalderbyen som virker som den er klebet på fjellsidene 
med en flott forsvars-borg i sin midte.  Togturen tilbake til Nice blir en flott avslutning 
på dagen. Vi treffes til felles middag på kvelden. 
 

 

DAG 5   TIRSDAG 12. MAI             MONACO og MONTE CARLO          F, M 
 

Formiddagen er fri til sol og bad eller et besøk i hotellets SPA. En spasertur i Juan les 
Pins eller Antibes og lunsj på egen hånd. Etter lunsj skal vi ta turen til lilleputtstaten 
Monaco med sitt Casino og Grimaldi dynastiets fyrstepalass. Etter en omvisning i 
palasset og byen skal vi nyte en middag på en restaurant med utsikt mot Casinoet og 
Monaco Yacht havn før vi drar tilbake til Juan les Pins.   
 

DAG 6   ONSDAG 13. MAI             TUR TIL NICE eller FRIDAG             F, M 
 

Etter frokost har de som ønsker det fritid på stranden eller ved bassenget og  lunsj 
på egenhånd. Vi foreslår en frivillig togtur til Nice (€ 7,40 pensjonistpris tur retur) for å 
rusle på Promenade des Angles og handle litt på Place de Masséna. I Nice kan vi 
kjøre med et lite tog (8€) og på behagelig måte få sett alle severdhetene. Vel tilbake i 
Juan les Pins  
Møtes vi om kvelden til en hyggelig avskjedsmiddag på hotellet og vi skal også få 
musikalsk underholdning av en flott artist. 
 

DAG 7   TORSDAG 14. MAI            HJEMREISEDAG                         F 
 

Etter en sen frokost tar vi vår buss til flyplassen og flyr SAS  
kl 12.55 til Oslo ank 15.50 

     
 

IKKE INKLUDERT: 
* Viner og drinker utenom    
   det som er inkludert ved  
   måltider. 
* Personlige utgifter som  
  vask av tøy og telefoner 
* Tips til hotellpersonalet og      
  sjåfører og lokale guider 
 

PÅMELDINGSFRIST 
10. DES 2014 
 

Travel and Learn  
er medlem av 
reisegarantifondet 
 
Betalings og avbestillings-
betingelser:  
 

Ved påmelding påløper et 
depositum på kr 1500 per 
person. ca 2 mnd før avreise 
forfaller resterende beløp.    
 

Ved avbestilling inntil 42 d før 
reisens start beholdes kr 750.  
 

Avbestilling 42 – 35 dager før 
avreise beholder vi depo-
situmet. Avbestilling 35 –14  
d før avreise beholdes 50 % 
av reisens pris.  
 

Avbestilling fra 14 dager og 
fram til avreise – ingen 
refusjon utenom ev flyskatter 
og avgifter som refunderes 
av flyselskap. 
 

Be eventuelt om å få tilsendt 
våre ”standard reisevilkår og 
avbestillings regler i sin helhet” 
 
 

 

PÅMELDING: Travel & Learn, Strandveien 32, 1545 Hvitsten    Eller på mail til: 
post@travelandlearn.no  Tel: 47 89 60 60   Tilbudet gyldig til 15. NOVEMBER  


