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Schitterende natuur, een verbluffend historisch erfgoed, culturele
bezienswaardigheden in overvloed en een wijnstreek vol authentieke
dorpjes. We nestelen ons eerst aan de voet van de middeleeuwse
vestingstad Carcassonne en sporen naar het gezellige Narbonne aan
de Middellandse Zee. Volgende stop is Montpellier, hoofdstad van de
Languedoc. Ook het Provençaals aanvoelende Gard met de Romeinse
stad Nîmes, zal je zeker bekoren. Een safari door het moerasland van
de Camargue met z’n witte paarden, stieren en flamingo’s maakt het
plaatje compleet. Begin alvast te dromen in het Occitaans, de taal van
de troubadours!
PROGRAMMA
Dag 1 Aankomst op de camping in
Carcassonne. ’s Avonds kennismaking
bij een welkomstdrink.
Dag 2 Met een gids gaan we op stap in
de best bewaarde middeleeuwse vesting
van Europa: ‘La Cité’, de omwalde
bovenstad van Carcassonne. Met een
kanjer van een kasteel, meer dan
50 torens, een basiliek, een theater en
z’n gezellige straatjes, is dit een echt
stadje op zich.
Dag 3 We sporen naar Narbonne en
maken een geleide wandeling in deze
kleurrijke en monumentale stad aan
de Middellandse zee.
Dag 4 Vandaag gaan we op wandel
in ‘la Bastide’, de benedenstad van
Carcassonne. Rond de middag stappen
we aan boord voor een bijzondere rondvaart op het ‘Canal du Midi’ terwijl we
genieten van onze lunch.
Dag 5 Busexcursie door het land van de
Katharen en hun kastelen met o.m. een
gezamenlijk bezoek aan het Château de
Mas-Cabardès.
Dag 6 Verplaatsing naar de omgeving
van het levendige Montpellier.

DE VELE GENEUGTEN
VAN OCCITANIE

DEELNAMEPRIJS

Dag 7 Vrije dag met mogelijkheid tot een
gezamenlijke wandeling in Lunel.
Dag 8 Met de trein naar Montpellier.
Samen met een gids stappen we door de
triomfboog en worden ingewijd in het
dynamische karakter van deze sfeervolle
universiteitsstad.
Dag 9 We nemen de trein noordwaarts
naar Nîmes. Ingeklemd tussen de
Camargue en de Cevennen, is deze
prachtige zuiderse stad meer dan een
bezoek waard. O.l.v. een gids wandelen
we van het imposante amfitheater naar
één van de best bewaarde Romeinse
tempels.
Dag 10 Vanop de camping laten we ons
voeren naar de startplaats van onze
indrukwekkende dagexcursie: met
een 4x4 trekken we op safari door de
Camargue. Onze gids/chauffeur vertelt
in geuren en kleuren over de bijzondere
dieren en planten.
Dag 11 Vandaag een geleid bezoek aan
een ‘Manade’ (boerderij), waar we alles
te weten komen over de typische
Camargue stieren en paarden. ’s Avonds
afscheidsetentje.
Dag 12 Einde en individuele terugreis. △

per persoon (basis: 2 pers./eenheid): 
€ 645
per bijkomende pers. (vanaf 3de pers.):  € 430
per kind: • 2 t/m 11 j.
op aanvraag
• -2 j.
op aanvraag
alleenreizende: 
€ 879
supplement hond: 
t.p. betalen

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Kampgelden incl. elektriciteit en toeristen
belasting • geleide stadsbezoeken in
Carcassonne, Narbonne, Montpellier en
Nîmes volgens programma • boottocht dag 4
incl. lunch• jeepsafari Camargue dag 10 incl.
vervoer H&T naar camping • geleide bezoek
incl. toegangsgeld aan Manade dag 11 •
busexcursie dag 5 & toegangsgeld voor
kasteelruïne Lastours • openbaar vervoer H&T
camping-Narbonne dag 3 (bus & trein), dag 8
(trein) en dag 9 (trein) • welkomstdrink en extra
drinks • afscheidsetentje • reisbrochure.

VLAAMSE REISBEGELEIDING
André De Gendt

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
15 februari 2021

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p. 15
of www.vkt.be/reizen

BEGELEIDE KAMPEERREIZEN PA SEN & VOORJAAR 2021

