Reisaanbot
4 dagen fietsvakantie in Provence rond Orange
Korte fietstocht rond Orange in het land van wijnen, olijf en lavendel.

Bestemming

Frankrijk

Plaats

Provence

Duur

4 dagen

Moeilijkheid

Middelmatig

Reisperiode

Van maart tot november

Minimale Leeftijd 12 jaar
Verwijzing

Type van de reis

Reisroute

P0401

Daag 1

Orange - Suze-la-Rousse

Na het vertrek uit Orange fietst u over rustig weggetjes door de wijnvelden met Mont
Ventoux op de achtergrond. U ontdekt de Provençaalse "garrigue". U passeert SainteCécile-des-Vignes en daarna bereikt u Suze-la-Rousse, dat een mooie kasteel heeft, dat
nu een wijnuniversiteit is.

Fietsen

25km

Daag 2

Suze-la-Rousse - Nyons

U gaat verder door wijnvelden tot Venterol, een mooi dorp met een uizicht op de vallei
van de Eygues. De laaste deel van uw etappe gaat aflopend door olijfbomen naar Nyons,
bekend om zij olijfolie, lavendel, zeep en scourtins.

Fietsen

40km

Daag 3

Nyons - Séguret

Na uit vertrek uit Nyons geniet u van het prachtige uitzicht op het oude dorp naar de
passage van de rivier Eygues. U rijdt door olijfgaarden over een heuvel en kunt van een
prachtige panorama over de vallei genieten. Na het dorp Mirabel-aux-Baronnies slingert
uw fietsroute door wijngaarden aan de voet van bergen tot Vaison la Romaine. U kunt de
Romeinse ruïnes bezoeken voordat u gaat verder naar Séguret beoordeeld als "mooiste
dorpen van Frankrijk".

Fietsen

33km

Daag 4

Séguret - Orange

Uw fietsroute gaat langs de flank van de heuvels van Montmirail dan door de platteland
rond Orange, voordat u het historische stadscentrum bereikt.

Fietsen

25km

Verblijf
Categorie A
U overnacht in ** of ***type hotels die alle comfort bieden na een dag in de buitenlucht. Deze
familie hotels zijn gezinsvriendelijke.
U verblijft in een mooie wijnmakerij. De eigenaar zal blij zijn om u zijn wijngaarden te laten zien
en u zijn wijnen te laten ontdekken.
Het ontbijt is inbegrepen.

Voorbeeld van het type accommodatie

Categorie B
U overnacht in ***type hotels of chambres d'hôte die voor de kwaliteit en het warme onthaal
werd geselecteerd.
U verblijft in een mooie wijnmakerij. De eigenaar zal blij zijn om u zijn wijngaarden te laten zien
en u zijn wijnen te laten ontdekken.
Het ontbijt is inbegrepen.

Voorbeeld van het type accommodatie

Praktische informatie

Prijs omschrijving
Catego ri e A

350 € /pers

Basis tweepersoonskamer
3 nachten in **/*** hotels
3 x ontbijt
4 dagen huur van een fiets met uitrusting (tassen, slot, herstelkit)
een reisgids met kaarten en routebeschrijvingen (in het Engels)
toeristenbelasting
verzending van de reisdocumenten in Frankrijk
telefonische bijstand 7/7d
Seizoen supplement (*)
Halfpension
Eenpersoonskamer supplement
Extra nacht in Orange

Catego ri e B
Basis tweepersoonskamer
3 nachten in *** hotels of B&Bs
3 x ontbijt
4 dagen huur van een fiets met uitrusting (tassen, slot, herstelkit)
een reisgids met kaarten en routebeschrijvingen (in het Engels)
toeristenbelasting
verzending van de reisdocumenten in Frankrijk

25 €/pers
29 €/avondeten
43 € /nacht
60 €/pers

399 € /pers

verzending van de reisdocumenten in Frankrijk
telefonische bijstand 24/24u
Seizoen supplement (*)

30 €/pers

Halfpension

36 €/avondeten

Eenpersoonskamer supplement

53 € /nacht

Extra nacht in Orange

65 €/pers

Opti es
Bagagetransport ( basis 4 pe rsone n)

55 €/pers

Bagagetransport ( basis 2 pe rsone n)

110 €/pers

Supplement huur van een elektrische fiets (4 dagen)

60 €/pers

Korting als u uw eigen fiets meebrengt

-70 €/pers

(*) Se izoe n :
van 01.06 tot 15.09.2019
Korting voor kinde re n (met twee betalende personen in de kamer):
0-4 jaar: -70%
5-11 jaar: -50%
12-17 jaar: -30%
Nie t inbe gre pe n in de prijs:
heen- en terugreis naar het parcours
drankjes
middag- en avondmaaltijden, tenzij ze in het verblijf inbegrepen zijn
toegangsprijzen voor bezienswaardigheden
verzekering (facultatief)

Voor meer informaties en reservatie : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 of bonjour@levelovoyageur.com

