NICE KARNEVAL
19. – 24. februar 2022

d

PRIS PER PERSON

NOK 14 995
i delt dobbeltrom ved min. 12
påmeldte deltagere

tillegg havutsikt kr.1475
Enkeltromstillegg: kr 1 950
Enkelt. havutsikt: kr 2 450

TUREN INKLUDERER:
* Flyturen tur/retur Nice Oslo
* Transport fra/til flyplassen i
Nice
* 5 overnattinger på meget
sentralt beliggende 4* Hotel
West End, Nice m frokost
* Middager og lunsj som vist i
programmet med drikke
* Karnevalbilletter og andre
inngangsbilletter
* utflukt til Menton, Eze og
Monaco og Monte Carlo
* Skandinavisk lokalguide på
Côte d ’Azur
* Reiseleder fra Travel and
Learn
sgs 14.07.21

PÅMELDING på mail til:
post @ travelandlearn.no
eller på tel: 47 89 60 60

Påmelding
snarest mulig

Nice karneval feires siden 1800 tallet og er en av de
største karnevalene i verden! Karnevalet her er en fin
blanding av det folkelige Rio de Janeiro og «Up Market»
Venezia. Karnevalet varer 15 dager med prosesjoner dag
og natt. Over 1000 musikere, dansere og kunstnere fra
hele verden med over 20 praktfullt dekorerte flåter.
På denne turen kan dere også oppleve den berømte La
Fête du Citron eller sitronfestivalen i Menton – hvor
kunstnere la seg inspirere av sitrusfrukt. De lager enorme
kreasjoner av appelsiner og sitroner.
Garantert et minne for livet !
I tillegg kan du oppleve Europas vakreste kystlinje - den
franske rivieraen eller Côte d ‘Azur. Milde vintre og sol har
trukket turister hit året rundt. Vi bor ved Promenade des
Anglais, den berømte strand-promenaden som er den
mest kjente attraksjonen i Nice.
DAG 1 LØRDAG 19. FEB

FLY TIL NICE

M

Etter innsjekking på vårt meget sentralt beliggende 4* hotell West end, på
selveste Promenade des Anglais («Englendernes promenade») er det tid til
å hvile eller utforske stedet. På kvelden blir det felles middag på hotellet – 3
retter med drikke.
Kl 21.00 Nattparade der vi kan oppleve den første av de mange parader som
foregår dag og natt. Nattparaden er preget av fargerike lysinstallasjoner,
lyskastere, flåter, dukker og artister og band fra hele verden.

DAG 2 SØNDAG 20. FEB

GÅTUR og CARNIVAL PARADE

F, M

På formiddagen tar vi en spasertur i Nice med vår lokale norsktalende guide Jane.
14:30 Grand Karnevals parade (inngangspenger inkl.)! Dag og natt bryter Nice ut i
karnevals atmosfære, med parader, dusinvis av forseggjorte dekorerte flåter, over 1000
musikere og dansere fra hele verden. Et minne for livet og en stor trøst for oss som ikke
kan dra til RIO. Her er karnevalet like folkelig og stemningsfull som der. Vi treffes til felles
middag på kvelden.

Side 2

IKKE INKLUDERT:
* Flyskatt
* Tillegg fra andre byer ca. kr
1500
* Frivillig utflukt slik det står i
programmet
* Viner og drinker utenom
det som er inkludert ved
måltider.
* Tips til hotellpersonalet og
sjåfører og lokale guider

Påmelding
snarest mulig
Travel and Learn
er medlem av
reisegarantifondet
Betalings og avbestillingsbetingelser:
Ved påmelding påløper et
depositum på kr 5000 per person.
ca 2-3 mnd. før avreise forfaller
resterende beløp.
Avbestilles turen fra 150 - 121
dager før avreisedato, kreves et
gebyr på kr 2 500,-. Avbestilles
turen fra 120 - 91 d før avreisedato,
kreves et gebyr tilsvarende innbetalt
depositum. Avbestilles turen fra 90 61 dager før avreisedato, vil det
kreves 50 % av turprisen. Avbestilles
turen 60 dager eller mindre før
avreisedato, eller ved manglende
fremmøte på avreisedagen, vil 100 %
av turprisen kreves inn. Det samme
gjelder dersom man mangler nødvendige papirer for å delta på hele
reisen. Be eventuelt om å få tilsendt
våre ”standard reisevilkår og
avbestillings regler i sin helhet”

DAG 3 MANDAG 21. FEB

PARFYME OG PICASSO

F, L*

FRIVILLIG UTFLUKT kr 1 250 (ved min 10 deltagere): 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, Fragonarde fra 1782. Vi spiser lunsj* i Antibes før vi besøker 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
reiselederen kan samle de som ønsker det til felles middag.

DAG 4 TIRSDAG 22. FEB

SITRONFESTIVAL og MONACO

F, L

Bli med på en fargerik opplevelse med ‘La Fête du Citron’ eller sitronfestivalen og
besøk i Menton. Her utfordrer lokale kunstnere hverandre med sine sitroninspirerte
kreasjoner som krever mer enn 145 tonn sitrusfrukt. Festivalen har et nytt tema hvert år,
så designen er alltid ny og innovativ. Vi besøker disse gigantiske skulpturene i Boves
Gardens, som blir et hav av oransje og gult, med noen kreasjoner som overstiger 10 m
høyde! Deretter kan du glede deg over prosesjonen med sitrusfruktdekorerte flåter,
profesjonelle band og trommelkorps. Monaco. Vi kjører langs kysten og stopper i fjell
landsbyen Eze med sitt festningsverk. I Monte Carlo skal vi se Grimaldi dynastiets fyrstepalass og Kasinoet. Før en liten promenade og omvisning skal vi nyte lunch på en
restaurant med utsikt mot Kasinoet og Monaco Yacht havn før vi drar tilbake til Nice.

DAG 5 ONSDAG 23. FEB

BLOMSTERPARADE

F, M

Formiddagen er fri å shoppe, sole seg og bade eller gjøre det du har lyst på.
14:30 Blomsterparaden (inngangspenger inkl.): foregår på Promenade des Anglais, en
av de mest fargerike aspektene ved Nice Carnival. Historien om blomsterparaden dateres
tilbake til 1876, da de elegante damene i byen begynte å kaste blomsterblad på hverandre.
På ettermiddagen er det på tide å ta stilling til Corso Carnavalesque, karnevalparaden.
Dusinvis av fargerike og dekorerte flåter, alle skapt av lokalbefolkningen, følger en sirkulær
rute rundt sentrum ledsaget av musikere og dansere. Fra hver flåte kaster kostymerte
modeller blomster til en entusiastisk folke-mengde. Denne 'Battle of the Flowers' er et
elegant show med rundt 3000 blomsterstilker per flåte, alt fra roser til nelliker og gerbraer.
Dette er et virkelig unikt og minneverdig skuespill. På kvelden treffes vi til avskjedsmiddag.

DAG 6 TORSDAG 24. FEB

HJEMREISE

Etter frokost tar vi fly hjem til Oslo med videre forbindelser til andre byer.

F

