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Ny härlig resa med M-magasin och Peter Wik till Franska Rivieran!  
Äntligen kan vi börja resa igen och vad är väl mer passande än en skön vis-
telse på soldränkta Medelhavskusten i södra Frankrike! 
Liksom konstnärerna Picasso, Matisse och Chagall kommer vi att hämta 
inspiration och livskraft i det magiska ljuset och färgglada landskapet. Vår 
resa börjar med en god lunch i pittoreska bergsbyn Eze med en fantastisk 
utsikt över hela Rivieran. Den som vill prövar lyckan i Monte Carlo efter en 
fika på legendariska Café de Paris. Bor gör vi i moderna Juan les Pins med 
sina fina sandstränder och charmiga strandpromenad. Vi besöker förstås 
även Rivierans huvudort Nice där vi ordnar picknick på stranden.  
På programmet står också besök i parfymstaden Grasse, konstnärsbyn 
St Paul de Vence och lyxiga Cannes med sin årliga filmfestival. 
I Juan les Pins blir det tid att njuta av sol och bad på den härliga stranden.   
En resa med lagom mycket kultur, shopping och härligt häng med nya och 
gamla reskamrater! Som vanligt följer en representant från M-magasin med 
och skämmer bort oss! 
 
Dag 1, torsdag 23 september: 
Stockholm – Nice - Juan les Pins 
Vi träffas på Arlanda för att checka in och flyga med SAS direktflyg från Stockholm kl 06.40 till Nice 
där vi landar kl 09.45. Vidare med buss från Nice där Peter Wik kommer att berätta lite mer om 
vad vi ser på vägen och vad vi ska uppleva under de kommande dagarna. Närmast beger vi oss till 
den lilla vackra bergsbyn Eze med en betagande panoramautsikt över hela franska Rivieran från 
Nice till Monaco. Byn ligger 429 meter över havet och är med sina medeltida hus, blomstrande, bil-
fria gator och härliga stämning en av Rivierans absoluta höjdpunkter. Vi njuter av en lunch tillsam-
mans i vackra Eze och får lite tid att strosa runt i den pittoreska byn. Vidare till lyxiga Monte 
Carlo i furstendömet och monarkin Monaco. Här bor många förmögna från andra länder då det 
ofta anses som ett skatteparadis. Det styrs av Fürst Albert II från Grimaldi familjen som har rege-
rat i Monaco sedan 1200-talet. Självklart åker vi förbi det pampiga Grimaldi Palace innan vi ska 
på ett spännande besök i kasinot. Tid att titta runt och pröva lyckan för de som vill. Därefter ska 



vi till legendariska och glamorösa Café de Paris för en fika! Vi åker också förbi den lyxiga båt-
hamnen där många båtar ägs av kändisar från sportens, filmens och modets värld. Efter en upple-
velserik dag blir det skönt att vila en stund i bussen på väg till Juan les Pins som ligger cirka en 
timmes färd västerut längs kusten. Sida vid sida ligger Antibes som är ett populärt resmål för oss 
skandinaver med Europas största privatbåtshamn och en genuin stadskärna.  
Juan les Pins är känd för de långa sandstränderna och strandpromenaden som kantas av ele-
ganta uteserveringar och modebutiker. Vi bor med gångavstånd till det mesta i centrum. Incheck-
ning på hotellet och en stunds vila innan vi går ut och äter middag tillsammans i den ljuva 
sommarkvällen!  
Lunch och middag ingår.  

 
 
 
Dag 2, fredag 24 september: 
Juan les Pins 
Frukost på hotellet och därefter ut på en heldagsutflykt till Grasse, St Paul de Vence och 
Cannes. Vår spännande dag börjar i den medeltida staden Grasse belägen på en brant kulle och 
känd som världens parfymstad ända sedan 1500-talet. I omgivningen runt staden finns stora frukt- 
och blomsterodlingar varifrån de oljor kommer som är grunden för den franska parfymindustrin. Vi 
ska besöka ett av de största parfymerierna i staden, Fragonard, och få se hur parfymerna till-
verkas. Efter den guidade rundturen kan man fynda parfymer och också komponera sin egen par-
fym för den som är intresserad. Grasse består av slingrande kullerstensgränder och charmiga små 
torg med kaféer och restauranger. På toppen av staden ligger torget Place aux Aires där det säljs 
blommor, frukt och grönsaker. Vår färd går vidare till pittoreska bergsbyn St Paul de Vence 
som är Sydkustens främsta konstnärsby med bedårande utsikt över havet. Vi njuter av en lunch 
tillsammans och får lite tid på egen hand att strosa runt i vackra St Paul de Vence. Här ligger Fon-
dation Maeght som är ett av Europas främsta museer för modern konst. Själva byggnaden är ett 
konstverk i sig själv, omgiven av en pinjepark och trädgård med skulpturer av Joan Miró, Alberto 
Giacometti och Marc Chagall.  
Vi avslutar dagens utflykt med ett besök i Cannes, en av Rivierans mest eleganta orter och känd 
för sin årliga filmfestival.  Här kan man fla-
nera på den palmkantade eleganta Croi-
setten; strandpromenaden längs vattnet, 
och se de stora välkända hotellen som Carl-
ton och Majestic. Vi ser också den livliga 
båthamnen med de stora yachterna men 
här ligger även charmiga fiskebåtar. På 
strandpromenaden hittar vi Palais de Festi-
val där filmfestivalen hålls varje år i maj. 
Handavtryck av celebriteter finns på den in-
tilliggande Allée des Stars.  
Åter till hotellet och kvällen på egen hand 
eller tillsammans med nya vänner.  
Frukost och lunch ingår.  



Dag 3, lördag 25 september: 
Juan les Pins 
Frukost på hotellet. Idag är det fri tid för sol och bad, shopping och museibesök. På förmiddagen 
kan de som vill följa med Peter Wik till tvillingstaden Antibes för ett besök på Picassomuséet. 
Många kända konstnärer har blivit förälskade i Antibes och har vistats här under kortare och längre 
perioder. En av dem var spanjoren Pablo Picasso som bodde här på 1940-talet. Muséet ligger i den 
medeltida stadsdelen i Chateau Grimaldi och här kan vi se verk av Picasso men även Fernand 
Léger och Miro. En annan känd konstnär som vistades i Antibes var Evert Taube som bodde i 
strandpensionatet La Petit Reserve under 1950-talet.  
Den som vill utforska mer av Antibes stannar kvar och tar sig hem till Juan les Pins på egen hand. 
De smala gränderna och stenhusen i Gamla stan har en gemytlig atmosfär och att vandra längs 
kajen i hamnen Port Vauban är också ett måste i Antibes. På den så kallade Billionaire Row vid An-
tibes Yacht Club ligger de gigantiska yachterna sida vid sida. Det stora fortet som ligger vid ham-
nen heter Le Fort Carre.   
Resten av dagen blir det tid att njuta av sol och värme på stranden för den som önskar. Juan 
les Pins har några av franska Rivierans längsta och bredaste sandstränder som sträcker sig längs 
hela halvöns västra sida. Vi har vår egen beachpoint på stranden och hänger tillsammans under 
eftermiddagen.  
Den som vill kan besöka Cap d´Antibes som är en grönskande udde med många fantastiska strän-
der och vikar. Miljonärsvillorna ligger tätt och i vissa av dem bor kändisar som Madonna. Längst ut 
på udden ligger mytomspunna Hôtel du Cap Eden Roc, kustens mest kända filmstjärnehotell där så 
gott som hela Hollywoodeliten har bott. 
På udden ligger även den fantastiska trädgården vid Villa Eilenroc med bland annat över tusen ro-
sor som lockar många trädgårdsintresserade. 
På kvällen träffas vi igen för att gå och äta middag tillsammans på en trevlig restaurang i Juan 
les Pins. Frukost och middag ingår. 

  
 
Dag 4, söndag 26 september: 
Juan les Pins 
Frukost på hotellet. Dagens utflykt går med tåg till Nice som ligger ca 3 mil från Juan les Pins. 
Nice är franska Rivierans självklara huvudort och ligger vid änglarnas vik, Baie des Anges. Staden 
är med sina 400 000 invånare Frankrikes femte största stad. Det rika kulturutbudet kombinerat 
med en känsla av glamour gör Nice till en av Frankrikes kulturellt sett mest värdefulla städer. 
Längs stranden löper den kända Promenade des Anglais med sevärdheter som Opéra de Nice 
och det anrika hotellet Négresco. Nice placerar sig på plats nummer två i Frankrike (efter Paris) 
vad det gäller antalet museer. De flesta utgörs av konstmuséer såsom Musée Matisse, Musée Cha-
gall och Musée des Beaux Arts.   
Vi får en guidad rundtur till fots som avslutas i stadens pulserande hjärta la Vielle Ville, 
Gamla stan. Här ligger färgglada italienska hus, vissa så gamla som från 1500-talet. På 
marknadstorget Cours Saleya, delar Peter in oss i grupper för att gå och handla olika provensalska 
specialiteter för vår picknick-lunch på stranden.  



Efter en god lunch blir det fri tid att utforska Nice på egen hand. Besök gärna något av de kända 
muséerna eller shoppa längs huvudstråket Avenue Jean-Médecin med de flesta etablerade 
klädmärkena och varuhusen. Gemensam återfärd med tåg till Juan les Pins.    
På kvällen träffas vi igen för att äta avskedsmiddag på en trevlig restaurang vid vattnet.   
Frukost och middag ingår. 

 
 
Dag 5, måndag 27 september: 
Juan les Pins – Nice - Stockholm 
Frukost på hotellet. Under förmiddagen hinner man med en promenad i mysiga Juan Les Pins och 
sitta och njuta av en god lunch i solen. Bussavgång från hotellet ca kl 13.00 för vårt flyg hem som 
avgår kl 15.55 från Nice. Direktflyg med SAS till Stockholm där vi landar kl.18.55.  Frukost ingår.  
 
Pris per person: 
Del i dubbelrum, prenumerant      SEK  19.495 
Del i dubbelrum, icke prenumerant      SEK  21.495 

 
I priserna ingår: 

• Klimatkompenserade flygresor i ekonomiklass med SAS Stockholm Arlanda – Nice t&r. För 
andra avreseorter vänligen kontakta Relasian. 

• 4 nätter i delat dubbelrum på mellanklasshotell 3* inkl frukostbuffé 

• Alla i programmet nämnda utflykter, besök och entréer 
• 4 frukost, 2 luncher, 1 fika och 3 middagar exkl dryck 
• Peter Wik som reseledare  
• Representant från M-magasin  

 
Ingår ej: 

• Enkelrumstillägg 4 nätter      SEK 2.995 
• Utflykter, entréer, måltider och dryck utöver de som ingår i programmet 
• Reseförsäkring, avbeställningsskydd och dricks 

 
Resevillkor och övrig information 
Programmet är räknat på minimum 30 deltagare med dagens valutakurser (5/5-21). Vi reserverar 
oss för valutakurs- och programförändringar. Bokningen är bekräftad när anmälningsavgiften om 
SEK 3.500 per person är oss tillhanda senast 10 dagar från bokningstillfälle. Vid avbokning efter 
detta datum och fram till 45 dagar innan avresa gäller SEK 3.500 i avbokningskostnad. 
Slutbetalning ska vara oss tillhanda 45 dagar innan avresedatum. All betalning sker mot faktura. 
Vid avbokning mindre än 45 dagar före avresa gäller 100% avbokningskostnad, dvs full betalning 
av slutsumman måste erläggas.  
Om programmet inte kan genomföras pga Covid -19 restriktioner eller om UD avråder 
från resor till Frankrike så ställs resan in och anmälningsavgiften återbetalas. 
Relasian har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 
 



 
I och med covid-19 är det extra viktigt att se över sitt försäkringsskydd för att skydda sig mot 
höga avbokningskostnader vid sjukdom eller olycksfall (mot uppvisande av läkarintyg). Se till att 
du har ett avbeställningsskydd som täcker före avresa samt en heltäckande reseförsäkring 
under själva resan. Hör med ditt försäkringsbolag om vad som gäller vid covid-19 då de kan ha 
olika regler. De flesta försäkringsbolag täcker dock sjukvårdskostnader om du insjuknar i covid-19 
på samma sätt som den gäller för andra sjukdomar. Komplettera eventuellt med det du behöver 
via önskat försäkringsbolag. Vi kan rekommendera Gouda Reseförsäkringar som du når på  
08-615 28 00 eller www.gouda-rf.se  
 
Bokning av resan sker via www.relasian.com eller på telefon 0720-44 15 53 
Relasian Travel & Event AB, Hälsingegatan 14-16, 113 23 Stockholm 
Internet: www.relasian.com E-post:  info@relasian.com    
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