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PROVENCE - ETT AV VÅRA MÅNGA RESMÅL
• Vi anpassar resans innehåll efter varje kunds önskemål
 
Provence - hav, berg och flod. Medelhavet, Alperna och Rhone har 
tillsammans skapat ett av Frankrikes mest älskade landskap

Svensk lokalguide, utbildad av franska staten 
Följ med oss och upplev Provence och Franska Rivierans charm och skönhet tillsammans 
med vår svenska guide som är av franska staten utbildad ”Guide Interprète Conférencier”, 
auktoriserad guide med rätt att guida över hela Frankrike. Vår guide bor i Avignon i 
södra Rhônedalen sedan tjugo år tillbaka och har mycket insiderinformation (hennes 
adressbok är fylld med spännande adresser) samt känner väl till platserna utanför 
turiststråken. 

Vi har djupa kunskaper och erfarenheter av regionen
Själva har vi bott på olika ställen i Provence, en hel del på Franska Rivieran, och vi 
har även rest omkring mycket i Provence. 

Våra genuina kunskaper om regionen kommer ingen annan researrangör i närheten av. 
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Spännande städer och områden
Listan över spännande städer och områden i Provence och Rivieran är närmast 
oändlig, t.ex. Avignon, Arles, Uzès, Vaison-la-Romaine, Nice, Cannes, Antibes, 
Cassis. Pont du Gard, Nimes, Aigues-Mortes, Montpellier, Menton, St Paul de Vence, 
Le Luberon (intressanta bergsbyar). 

Skräddasydda resor
Tillsammans med vår guide gör vi upp ett skräddarsytt program för varje grupp. 

Med oss som researrangör  
 
 • med våra erfarenheter och djupa kunskaper om Provence och Franska Rivieran  
          
           •  får ni en unik och oförglömlig resa     
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Vilka är vi?
 
• Er Resa – En liten personlig researrangör
Med oss får ni ett unikt och rikt innehåll till ett lägre pris där allt eller nästan allt 
ingår i resans pris. Våra kunder blir omhändertagna, de blir sedda och ledda genom 
hela resan samt får gräddfil till olika arrangemang.

Vi är specialiserade på Frankrike, Tyskland och Holland
 
• Vi har djupa kunskaper om Frankrike, Tyskland & Holland, eftersom vi levt 
och arbetat där under lång tid. Med unika kontaktnät och lokalkännedom kan vi 
erbjuda resetjänster med hög kvalité. Vi reser regelmässigt till länderna för att 
utveckla arrangemangen och tjänsterna.

Vi har även många andra upplägg och förslag på resor  


