
Middelhavsstemning,  hvide  sandstrande og 

         ukendte landskaber  
 
 
 

LANGUEDOC, MIDDELHAVET 
OG CAMARGUE 

På cykel i Provence 
fra Montpellier, der er en af de dejligste byer i Frankrig ved 
blåt hav og skønne sandstrande. Middelalderbyen 
Sommiéres, Nîmes, vinmarker i Garrigue og ved Rhône-Séte 
kanalen, vådområderne ved Aigues-Mortes og den uberørte 
Camargue med flamingoer og heste er blandt oplevelserne 
på denne tur. 

 
 

Let rute 
 

Fæstningen fra 1240 i Aigues-Mortes  er  en af 
de mest velbevarede franske middelalderbyg- 
ninger og absolut et besøg værd. 

 

Dag 1. Ankomst til Montpellier 
I er kommet til en af Frankrigs  hyggeligste  byer 
med mange skønne steder, restauranter og caféer, 
der indbyder til at nyde og smage den afslappede 
Middelhavslivsstil. Byens centrum er rig på monu- 
menter fra middelalderen, renæssancen og klas- 
sicismen, og det medicinske universitet er verdens 
ældste. 

 
Dag 2. Montpellier - Sommiéres  (ca. 40 km) 
Efter morgenmaden får I information om turen, 
hvorefter cykelturen går gennem Languedocs fasci- 
nerende landskaber og små landsbyer til Castries 
med et af de pæneste slotte i området, kaldet ”Lan- 
guedocs Versailles”. Videre til Sommières, der er en 
lille middelalderby med en meget gammel bro over 
floden Vidourle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Place de la Comédie, Montpellier 
 

Dag 3. Sommières - Nîmes (ca. 30 km) 
I kører gennem den berømte Vaunage-region, som 
var centrum for de protestanter, der kæmpede mod 
kong Louis XIV’s tropper  i  1703-1705  og  betalte 
en meget høj pris for det. Romantiske landsbyer 
møder jer på vejen til Nîmes, ”Galliens Rom”. Besøg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amfiteateret i Nîmes 
 
 

den gamle bydel og se de mange monumenter fra 
romertiden. 

 
Dag 4. Nîmes - Aigues-Mortes (ca. 50 km) 
I kører gennem ”Lille Camargue” og langs med 
Rhône-Sète Kanalen. Gennem flere små landsbyer 
til Aigues-Mortes, der er en fuldstændig velbevaret 
middelalderby, omkranset af havet, Camargue’n og 
saltsøer. 

 
Dag 5. (ca. 30 km) 
Aigues-Mortes - Camargue og retur 
Kør en tur ind i den uberørte Camargue, som det 
kun er muligt at udforske til fods eller på cykel. En 
usædvanlig udflugt til en ganske særlig natur ! Vend 
tilbage til Aigues Mortes. 

 
Dag 6. Aigues-Mortes - Montpellier   (ca. 50 km)  
I kommer ud til Middelhavets kyster med fine sand- 
strande og Rhône-Sète Kanalen mellem havet og 
Camargue’en. Havnen i den lille fiskerby Le Grau du 
Roi indbyder til at drikke en kop kaffe, inden I kører 
videre gennem turistbyen La Grande Motte med sin 
futuristiske arkitektur. I ankommer til Montpellier. 

 
Dag 7. Montpellier 
Afrejse eller forlængelse med ekstra dage i Mont- 
pellier. 

 
 
 
 

Information 
Turkode: FRA-5 

Rejseform:  Individuel rejse 
eller Grupperejse 

Varighed: 7 dage / 6 nætter 

Rejseperiode:           Marts - Oktober 
 

Startdage Individuel:    Hver søndag 
Mulighed for anden startdag 

v/ min. 4 pers. 

Startdage Gruppe:    Se næste  side 
 

Samlet længde:            ca. 200 km 
 
 
 

Rutekarakteristik: 
Let at cykle for alle. Ruten er flad og 
lagt på veje med lidt eller meget lidt 
trafik, med enkelte lette bakker. 

 
 
 
 

 

Philiip Schous Vej 21 
DK - 2000 Frederiksberg  
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Inkluderet i pris for 
Individuelle rejser: 

 

• 6 nætter på 3* og 4* hoteller i 
værelse med eget bad og toilet. 
Nogle af hotellerne  har 
swimmingpool. 

• 6 x morgenmad (og mulighed for at 
tilkøbe halvpension/3 retters menu 
til aften) 

• Personlig velkomst på i Montpellier  
• Daglig bagagetransport mellem 

hotellerne 
• Cykelrute afmærket specielt til 

turens gæster  
• Nøje udvalgt cykelrute, detaljerede 

rutebeskrivelser og cykelkort 
• Refleksvest og service hotline 
• Lokale turistskatter og parkering af 

bil ved hotel i Montpellier (på 
forespørgsel) 
 

Inkluderet i pris for  
Grupperejse med guide: 
 

• Alt hvad der er inkluderet i den 
individuelle tur 

• 6 x aftensmåltider med min. 3-
retters menu 

• Guide der taler engelsk, fransk og 
tysk 

 

Ikke inkluderet i prisen: 
 

• Rejsen til/fra Montpellier og 
personlig rejseforsikring 

• Cykelleje og leje af evt. udstyr 
• Drikkevarer og mad ud over 

morgenmad og/eller evt. 
aftensmad som angivet ovenfor. 
(Halvpension kan tilkøbes for 
individuelle rejsende, men er 
inkluderet i prisen for grupperejse). 

• Adgang til museer, attraktioner 
m.m. 

 
Rejsetype: 

 

Turens daglige strækninger er 
tilrettelagt med afstande, der gør det 
muligt at gøre stop undervejs til både 
pauser og besøge attraktioner, og I 
kan tage turen helt i jeres eget tempo.  
 
De individuelle cykelture er ikke 
guidede, og mellem dagens start- og 
slutpunkter har I frihed til at følge 
ruteforslagene i større eller mindre 
grad. På de guidede ture følger man 
med guiden og gruppen, med mindre 
man ønsker at køre sin egen tur. 
 
Om grupperejsen 
 

Falder valget på en guidet tur, er der 
mulighed for at vælge at rejse som en 
del af en gruppe, der som oftest 
sættes sammen af internationale 
cykelturister som jer selv. Gruppen vil 
bestå af mindst 8 personer.  
 
Du vil blive ført rundt på ruten af en 
lokal guide med kendskab til området 
og som minimum taler engelsk, tysk 
og fransk.  
 
Ud over det gode selskab er der også 
inkluderet lækre 3-retters middage i 
denne tur, og der bliver sørget for jer 
undervejs. 
 
Afrejsedatoer i 2016 for 
Individuelle ture: 
 

Fra 20. marts til 30. oktober 2016 er 
der startdag hver søndag.  
 
Alternative startdage kan arrangeres 
for grupper på mindst 4 personer uden 
tillæg og mod et tillæg til dækning af 
ekstra bagagetransport for mindre end 
4 personer. 

Hvis man rejser alene og starter som 
den eneste på en given startdato kan 
der være ekstra bagagetransport-
tillæg, da turen er prissat på baggrund 
af mindst 2 deltagere. 
 
Afrejsedatoer i 2016 for 
Gruppeture med guide: 
 

Startdatoer for gruppeturene er: 
20. marts, 3. og 17. April  
1., 15. og 29. maj, 12. Juni 
28. august, 11. og 25. september og  
9. oktober 2016. 
 
Cykler: 

 

Udlejningscyklerne er gode turcykler 
med 7 eller 21 gear, som alle har en 
medfølgende cykeltaske.  
 
Endvidere kan der lejes el-cykler, 
børnecykler og andet børneudstyr, 
hvilket dog findes i et begrænset 
omfang og derfor skal bestilles i god 
tid i forvejen.  
 
Det er muligt at medbringe egen cykel, 
men det er på eget ansvar i forhold til 
evt. skade, tab eller tyveri af cyklen.  
 
Brug af cykelhjelm er ikke lovpligtigt i 
Frankrig, men for din egen sikkerheds 
skyld anbefaler vi både børn og 
voksne til at leje eller medbringe en 
hjelm. 
 
Generel information 
 

• Cykelturen kan fås som individuel 
tur uden guide og som gruppetur 
med guide. 

• Alle afstande er beregninger af de 
anbefalede ruter og mulige omveje. 

• Detaljerede kort og informationer 
vil blive udleveret og gør det muligt 
både at udstikke sin egen rute, hvis 
man ønsker det, og undgå at fare 
vild i forhold til den anbefalede 
rute. 

• Overnatning på turen vil foregå på 
komfortable 3* hoteller og et 4* 
hotel (Nimes) med eget bad og 
toilet og god beliggenhed. 



	  

Praktisk rejseinformation: 
 

Med fly: 
Der kan med fordel flyves til 
Montpellier, hvorfra det er muligt at 
bestille transfer (se prisliste). Turen 
tager ca. 2 ½  time (direkte). Alternativt 
kan der flyves til Nice og fortsætte 
rejsen med tog til Montpellier. 

 
Med tog:  
Fra Padborg til Montpellier: 19-20 
timer med 3-7 skift  
 
 
I egen bil:  
Padborg – Montpellier: ca. 1.600 km 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priser :  Kategori A 

2016	   	  
Sæson 1 

20/3– 16/4 og 
2/10- 30/10  

Sæson 2 
17/4– 25/6 

og 
28/8- 1/10	  

Sæson 3 
26/6- 27/8	  

Pris pr. person i dobbeltværelse 	   DKK 5.335 5.625 5.895 

Tillæg pr. person i enkeltværelse	   DKK 1.650 

Tillæg for deltagelse i gruppetur med guide  DKK 2.800 

Tillæg for halvpension 6 x 3 retter	   DKK 1.550 

Leje af cykel 7/21 gear	   DKK 565 

Leje af el-cykel	   DKK 1.150 

Leje af cykelhjelm 	   DKK 125 

 Dobbeltværelse Enkeltværelse 

Ekstra nat i Montpellier  DKK 560 850 

Tillæg for alternativ startdato ved 1-3 deltagere DKK 500 
Evt. bagagetransporttillæg ved kun 1 deltager på 
specifik dato	   DKK 850 

 


