
 

 
Imponerande landskap med gröna bergsmassiv där slott, vingårdar och små bergsbyar balanserar på höjderna 

varvat med dalar med fruktodlingar och inte minst lavendelfält ger oss en enastående upplevelse där vi till 
stor del befinner oss och bor i Provence hjärta - området Luberon. Det klassas som en av landets regionala 

naturparker och visar Frankrike när det är som bäst! Marknad i Gordes, Påvarnas stad Avignon,  
Vincent Van Goghs Arles, båttur i de vita hästarnas Camargue, vinprovning i det välkända vindistriktet  

Châteauneuf-du-Papes och besök i ”Provence Venedig” gör att resan blir komplett!  
  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DAG 1 - TILL PROVENCE 
Avresa från hemorten mot Arlanda där 
vårt flyg med SAS avgår kl 12.00 (prel) 
och landar i Nice omkring kl 15.05. Inga 
måltider ingår på flyget, men lättare 
förtäring går att köpa ombord för den 
som så önskar. I Nice väntar buss för att 
ta oss till  Provence hjärta och framåt 
kvällen närmar vi oss Luberon och den lilla 
staden Cavaillon, som av fransmännen och 
framförallt stadsborna själva anses vara 
melonens världshuvudstad.  Framförallt är 
det den Cantaloupeliknande nätmelonen 
Charentaise som odlas i trakterna och det 
orangea fruktköttet är mycket smakrikt, 
saftigt och sött vilket bidrar till att den 
är så populär.   
I Cavaillon bor vi samtliga nätter centralt 
precis vid torget på The Originals Hotel 
du Parc. Efter incheckning är det dags för 
gemensam middag som samtliga kvällar 
serveras på närliggande restaurang.  
Ca 230 km 
 
DAG 2 – MARKNAD I GORDES 
Vi börjar dagen med underbar frukost och 
sedan väntar vår buss och chaufför för 
att ta oss med på en halvdagsutflykt till 
Gordes. en av de mest välkända 
bergsbyarna i Provence. Tack vare det 
privilegierade läget, den exceptionella  
charmen och speciella arkitekturen har 
Gordes listats som en av de vackraste 
byarna i Frankrike. De grå och vita 
stenhusen reser sig som i en spiral utmed 
bergssidan, där kyrkan och slottet tronar 
på toppen med underbar utsikt över 
Luberondalen och att i sakta mak strosa 
runt på de kullerstenstäckta smala 
gatorna är en njutning i sig, Varje tisdag 
pågår marknad i byn och idag har vi 
möjlighet att utforska den på egen hand. 
Marknaden är inte bara platsen, där du 
kan köpa färsk frukt och grönsaker, fisk, 
bröd, ost och en rad andra läckra 
delikatesser – för lokalinvånarna är turen 
till marknaden nästan en rituell upplevelse, 
som är en fast del av livsstilen i Provence.  
   
 

Här är man inte rädd för att spendera lite  
extra tid med att pruta på priserna, och  
man tar sig också gärna tid till att diskutera 
världsproblemen med andra marknads- 
besökare, över en kopp kaffe på ett  
närliggande café. Med sinnen fulla av  
intryck vänder vi åter till Cavaillon, där vi  
har resten av dagen på egen hand. Framåt  
kvällen samlas vi åter för gemensam middag. 
Ca 50 km 
 
DAG 3 – CAMARGUE MED BÅTTUR  
OCH ARLES 
Ännu en härlig frukost och sedan väntar 
en heldagsutflykt tillsammans med 
lokalguide till Camargue, som är floddelta-
området som ligger mellan Medelhavet och 
floden Rhônes två flodarmar. Området är 
främst känt för sina stora flockar av vita 
”vilda” hästar, vilket inte riktigt är med 
sanningen överensstämmande då de har 
såväl ägare som en del arbetsuppgifter 
även om de mestadels får röra sig fritt. 
Regionens stora svarta tjurar är också 
berömda och tjurfäktning är mycket 
populärt! Till skillnad från i grannlandet 
Spanien dödas inte djuren och vi kan se 
dem betandes på många av fälten, 
övervakade av hästburna män klädda som 
cowboys, sk gardiens. Camargue anses som 
en våtmark av internationell betydelse och 
i Saintes Maries de la Mer väntar båt vid 
Port Gardian för att ta oss med på en tur 
ut i denna speciella träskmark som är 
svårtillgänglig och till stor del bara kan 
nås med båt. Har vi tur får vi också se 
både de vita hästarna och tjurarna på 
närmare håll innan vi efter 1,5 timme 
lägger till vid kaj igen och en eller annan 
rosa flamingo är kanske inte heller 
omöjligt att få syn på, då en av Europas få 
kolonier av rosa flamingos håller till här.  
Vi äter gemensam lunch och innan vi 
återvänder till Cavallion stannar vi till i 
Arles – staden med rötter från Julius 
Cesars tid. Här delar romerska monument 
på utrymmet med vackra 1600- tals villor 
och utsökta romanska kyrkor och  
 
 

 
Avresa: 4/10 2021 
 
Pris:  13 495:-  
Pris för LT:s prenumeranter: 12 995:- 
 
I priset ingår: 
Buss till Arlanda t o r, Flyg med SAS  
t o r från Arlanda till Nice inkl. 
skatter och avgifter.  Resa med 
helturistbuss enligt program, del i 
tvåbäddsrum på The Originals Hotel 
du Parc, Cavallion, , 5 x frukost, 5 x 
middag på närbelägen restaurang, 2 x 
lunch, dag 3 och 4, i programmet 
förekommande utflykter, entréer och 
guidningar, Reseledare 
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Anslutningar: 
Nykvarn, Järna, Södertälje 
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På Björcks Resor värnar vi alltid om våra resenärers säkerhet. För information om 
säkerhetsåtgärder vi vidtagit för att förebygga smittspridning av covid 19 i samband med 

våra resor hänvisas till vår hemsida – www.bjorcks.se 
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amfiteatrar. Gränderna i gamla stan är 
smala och slingriga och definitivt inte 
anpassade till dagens biltrafik. Arles var 
också platsen där Vincent van Gogh steg 
av tåget 1888 med drömmen om att starta 
ett konstnärskollektiv. Trots ljuset och 
färgerna i Provence vantrivdes han, allt 
gick fel och slutade med att han blev ovän 
med kollegan Paul Gauguin, jagade honom 
med en rakkniv i samband med ett 
psykiskt sammanbrott och till slut skar av 
sig sin vänstra örsnibb. Vi får tid att på 
egen hand strosa runt i gamla stans 
labyrintliknande nät av medeltida gränder 
och titta närmare på de historiska 
sevärdheterna innan vi avslutar vår dag i 
Arles med ett besök på Van Gogh museet 
där vi får en guidad visning. Tillbaka i 
Cavaillon väntar middag.  Ca 215 km  
 
DAG 4 – PÅVARNAS AVIGNON OCH 
VINPROVNING 
Som vanligt startar vi dagen med frukost 
innan vi beger oss till den storslagna 
medeltida staden Avignon – påvarnas stad, 
som på 1300- talet var centrum för den 
kristna världen och katolska kyrkan i nära 
70 år. Stadens Unescolistade centrum 
omges av en försvarsmur med torn och 
tinnar och vi möter en lokalguide som tar 
oss med på en rundtur innanför ring-
murarna. Här får vi också en guidad tur 

genom Palais des Papes - Påvarnas palats – 
ett enormt gotiskt palats som byggdes för 
att hedra Gud, vara residens för påvarna 
och avvärja attacker utifrån. Lunch äter vi 
gemensamt innan vi fortsätter vidare till 
det välkända vindistriktet Châteauneuf-
du-Pape där vi besöker vinslottet 
Domaines Mousset. Vi tar en liten 
promenad genom odlingen där vi får höra 
mer om gårdens vin och provar sedan 3 
sorters vin innan vi återvänder till 
Cavaillon, där middag väntar. Ca 110 km  
 
DAG 5 – L’ISLE-SUR-LA-SORGUE 
Efter frukost promenerar vi de ca 800 
metrarna till stationen i Cavaillon för att 
med tåg eller buss ta oss den korta biten 
till grannbyn L’Isle-sur-la-Sorgue. 
Reseledaren har löst biljetter i förväg och 
vi väljer det transportsätt som passar 
bäst enligt turlista. Väl framme väntar oss 
en dag i denna pittoreska och mysiga lilla 
stad som ibland kallas ”Provence Venedig” 
eftersom delar av stadens centrum är 
beläget på flertalet små öar som omges av 
floden Sorgue, vilket gör att kanaler 
flyter mellan smala, gamla gränder där 
broar gör det möjligt att passera mellan 
öarna. Staden sägs ha Frankrikes största 
koncentration av vintagebutiker och 
 

antikhandlare utanför Paris och gamla stan 
består av charmiga gränder och kullerstens-
gator. Vi ser säkert ett och annat gammalt 
vattenhjul från förr och vid stadens hjärta, 
Place de la Liberté finner man kyrkan La 
collégiale Notre Dame des Angers och 
flertalet caféer och restauranger längs 
floden Sorgue – som gjorda för att slå sig 
ner, äta lunch eller bara ta något att dricka 
och njuta av atmosfären. Under efter-
middagen tar vi åter tåg eller buss, 
beroende på vilket som passar bäst, tillbaka 
till Cavaillon igen och efter en stund på egen 
hand väntar ännu en middag på närbelägen 
restaurang. Ca 22 km 
 
DAG 6 – TILLBAKA TILL SVERIGE 
Frukost i lugn och ro och sedan är det  
dags att säga farväl till vårt hotell och 
Cavaillon för den här gången. Vi kör ut till 
Medelhavet och franska Rivieran och i Nice 
får vi en stund på egen hand innan det är 
dags att åka ut till flygplatsen där det är 
avresa med SAS mot Arlanda kl 
19.05 ( prel ). Inga måltider ingår på flyget, 
men det går att köpa något lättare ombord 
för den som så önskar.  Vid ankomst till 
Arlanda ca kl 22.05 står vår buss och väntar 
för att ta oss till respektive hemort.  
Ca 230 km 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hotell på resan: 

Hotel  
The Originals Hotel du Parc, Cavaillon -  www.hotelduparccavaillon.com/ 
 

OBS! 
Medtag giltigt pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polisen. Vanligt ID-kort eller körkort 
räknas inte som godkänd legitimation vid gränspassering. 
 
Tänk på att namnet på din bokning måste stämma exakt överens med hur det står i ditt pass. 
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