27. August 2019 – 5 dager

Nice

Perle ved den Franske Riviera!

Nice ligger helt sør i
Frankrike, ved
Middelhavskysten i bukten
Baie des Anges. Nice ble
grunnlagt for rundt 2350 år
siden av grekerne, som på
den tiden allerede hadde en
handelshavn i den
nærliggende byen Marseille.
Grekerne ga byen navnet
Nikaia til ære for
seiersgudinnen Nike, og den
ble snart en kjent og travel
havneby. Senere ble Nice
innlemmet i det romerske
riket, og fra 1300-tallet ble
den kasteball mellom
Frankrike og Sardinia i flere
hundre år før den omsider
ble fransk i 1860.

Verden er vid, og vegene er mange
Norsk ordtak

PROGRAM______________________________

Program
Dag 1 – Tirsdag 27. august 2019: Avreisedag
Oppmøte i avgangshallen ved Norwegians innsjekkbokser kl. 06.00. Vi flyr med en
mellomlanding på vei til Nice. Ved ankomst tar bussen oss inn til hotellet vårt, som
ligger svært sentralt og nært de fleste fasiliteter. Vi spiser lunsj før felles innsjekk.
Klokken 14.00 møter de som ønsker i resepsjonen for en rundtur i nærmiljøet
sammen med reiseleder. Om kvelden er det felles velkomstmiddag.
Dag 2 – Onsdag 28. august 2019: Fransk matopplevelse
Etter en god frokost møtes vi i resepsjonen klokken 10.00. Vi blir med en
skandinavisktalende lokalguide på en byvandring, hvor vi underveis stopper ulike
steder og får smake på god mat og vin fra det franske kjøkken. Vi får også se de
aller flotteste stedene i den vakre byen! Etter turen er resten av dagen disponibel.
Dag 3 – Torsdag 29. august 2019: Utflukt Saint Paul
Dagen starter med en god frokost. Klokken 10.00 møtes vi i resepsjonen klare for
utflukt. Turen går til den kjente kunstnerlandsbyen Saint Paul som florerer av
gallerier, kunstbutikker og koselige restauranter i byens trange smug. Vel tilbake
på hotellet møtes vi til felles middag.
Dag 4 – Fredag 30. august 2019: Disponibel dag
Dagen er disponibel, men reiseleder har forslag for aktiviteter for de som trenger
det. Til kvelden blir det felles middag.
Dag 5 – Lørdag 31. august 2019: Hjemreise
Etter frokost og utsjekk tar bussen oss til flyplassen. Avreise med direktefly til
Trondheim klokken 10.00 med forventet ankomsttid klokken 13.15.

Grunnpris pr. person

Kr. 11.500,-

Tillegg enkeltrom
Depositum

Kr. 1600,Kr. 2000,-

Inkludert i grunnpris:
✓ Flyreise Trondheim – Nice t/r
✓ Transfer flyplass – hotell t/r
✓ 4 netter i dobbeltrom
✓ 4 frokost
✓ 3 middag
✓ 1 lunsj
✓ Utflukt til St-Paul-de-Vence
✓ Byvandring med en smak av
lokale retter og vin
✓ Aktiv reiseleder
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