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Provenceresa för Helsingborgs Konstförening, 1 - 6 maj 2019 

 
Provence, blotta namnet doftar… Sydöstra Frankrike har lockat livsnjutare, soldyrkare, 
matintresserade och konstnärer av olika slag i långa tider. Vi delar vår vistelse mellan 
medeltidsstaden Avignon med sin imponerande ringmur, ombesjungna bro och pampiga Påvepalats 
och staden Nice med Promenade des Anglais, blomstermarknaden på Cour Saleya och välkända 
museer. Följ med Helsingborgs Konstförening på en härlig resa till konstens Provence! 

Onsdag 1 maj: Reguljärflyg med Lufthansa avgår kl. 08.45 från Köpenhamn via München med 
ankomst Nice Côte d´Azur kl. 12.35. Vid framkomst hämtar modern turistbuss. Här möter också 
kunnig reseledare från BK Travel Solutions. Vi njuter av den vårsolen medan vi åker västerut mot 
Avignon. Rast för måltid under vägen. Under sena eftermiddagen når vi påvestaden Avignon. Här bor 
vi strategiskt på centrala Mercure Hôtel Avignon Centre Palais des Papes, 3*+, granne med det 
imponerande påvepalatset. Eftersom vår buss inte får ta sig in i Avignons bilfria centrum släpps vi av 
utanför den välbevarade ringmuren. Härifrån ser vi den ombesjungna bron Pont St Bénézet. Medan 
vårt bagage transporteras med pickup, promenerar vi i de pittoreska gränderna fram till hotellet. 
Provence alla dofter möter här, gatorna kantas av butiker som säljer tvål, lavendelpåsar, honung och 
vackra provencalska tyger. Incheckning på hotellet för 2 nätter. 

Besök i påvepalatset under den sena eftermiddagen. Här satt påvarna under den s k babyloniska 
fångenskapen. Palatset har inte mycket inredning kvar, men oskattbara fresker av bl. a Matteo 
Giovannetti och Simone Martini. Därefter passar det bra att helt enkelt slå sig ner på någon av de 
trevliga uteserveringarna och insupa atmosfären, avbildad och omskriven av så många konstnärer.  
På kvällen serveras vi middag på hotellets restaurang. 

Torsdag 2 maj: Frukostbuffé på hotellet. Idag gör vi en heldagsutflykt i området. Vi inleder i Vincent 
van Goghs fotspår med den lilla staden Arles, vilken har romersk bakgrund. Här finns såväl arena som 
amfiteater bevarad. I Arles drömde Van Gogh om att grunda sitt konstnärskollektiv. Det var här han 
slog sig ner i det Gula huset, hade sitt bråk med Paul Gauguin och skar av sig en bit av örat, en 
dramatisk händelse som ledde till att han blev omhändertagen för vård. Varken huset eller några 
målningar finns dessvärre kvar, men hans motiv från Arles och dess omgivningar är klart igenkännliga 
i gatubilden. Vi promenerar t ex förbi det kafé som numera heter Café Van Gogh och som 
ursprungligen var det kafé han målade en nattbild av.  
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Vi tar bussen upp till Les Baux som är en typisk ”ville perchée”, en högt belägen by, grundad främst 
med försvar i åtanke. Idag hittar vi massor av gallerier och konstnärer här. Vi kommer att belönas 
med en vacker utsikt över ett mycket säreget landskap, den gamla, ”nedslipade” bergskedjan Les 
Alpilles – ”de små alperna”.  

 

Därefter får vi uppleva i den spännande utställningen Carrières de Lumières. Här projiceras stora 
ljusa bilder på stora kalkstensväggar, utgrävda i berget i Val-d´Enfer. Initiativtagare var Albert Plécy 
som fann platsen i stenbrottet. En effektfull kombination av ljud och bild försätter betraktaren i ett 
helt nytt universum fyllt med konst. Det är olika teman år från år, se mer på: http://carrieres-
lumieres.com/fr/expositions 

Under eftermiddagen åker vi förbi Fontvielle och den s k ”Daudets kvarn”. Minns ni de förtrollande 
små novellerna av Alphonse Daudet? Reseledaren påminner med citat.  På kvällen serveras vi middag 
i Avignon på hotellets restaurang.  

 

Fredag 3 maj: Frukostbuffé på hotellet. Dags att åka österut. Vi förflyttar oss till ytterligare en 
sydfransk stad med romerskt ursprung: Aix-en-Provence. Den charmfulla innerstan är full av fontäner 
och porlande vatten. I Aix levde Paul Cézanne större delar av sitt liv.  

http://carrieres-lumieres.com/fr/expositions
http://carrieres-lumieres.com/fr/expositions
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Vi gör en guidad tur kring tema Cézanne och besöker Atélier Paul Cézanne i centrum. Ovan Aix-en-
Provence ser man Mont Ste Victoire, som Cézanne avbildade så ofta. Bergkulissen följer oss på vår 
väg österut. Men innan vi åker österut skall vi besöka Fondation Vasarély som numera också ligger i 
Aix en Provence.  Under eftermiddagen dyker de namnkunniga orterna utmed Franska Rivieran upp.  
På eftermiddagen besöker vi Picassomuseet inrymt i Château Grimaldi i Antibes. På vägen mellan 
Antibes och Nice gör vi en avstickare till Biot där vi besöker Leger-museet. Väl framme i Nice checkar 
vi in för 3 nätter på Hôtel Nice Riviera, 4*. Kvällen står till eget förfogande. 

Lördag 4 maj: Frukostbuffé på hotellet.  Kärt barn har många namn - Rivierans drottning, Nizza, 
landets femte stad. Vi gör en promenad ner till Cour Saleya och den färgglada blomstermarknaden. 
Här i närheten finns Musée d´Art Moderne et d´Art Contemporain, Nice Moderna museum, med verk 
av bl. a Arman, Yves Klein (Klein-blått!) och Niki de Saint Phalle, känd för sina underbara Nanas. Vi gör 
ett besök här. Lunch på egen hand. Under eftermiddagen besöker vi först Matisse-museet i Nice. Här 
bodde konstnären på sin ålders höst och här kan vi bl. a njuta av några av hans berömda målningar, 
découpées och personliga ägodelar. Därefter besöker vi Chagallmuseet med den ryske konstnärens 
berömda målningar med motiv ur Bibeln bl. a Höga Visan.   

 

Söndag 5 maj: Frukostbuffé på hotellet.  Idag gör vi en utflykt till den kända bergsbyn Saint Paul de 
Vence och Vence. Först av allt en guidad visning på Fondation Maeght, som ligger i Saint Pauls 
utkant. Stiftelsen är inrymd i ljusa museibyggnader och gränsen mellan inomhus och utomhus är 
flytande. Här finns verk av bl. a Giacometti, Max Ernst och Alexander Calder.   

Därefter blir det lite tid att upptäcka Saint Paul de Vence på egen hand. Återfärd till Nice under 
eftermiddagen. På kvällen kan vi erbjuda en trevlig avskedsmiddag på välbelägen och trevlig 
restaurang nära hotellet (tillägg 800 SEK för trerätters middag inkl. vin, vatten och kaffe). 

Måndag 6 maj: Frukostbuffé på hotellet. Under förmiddagen går privat transferbuss till flygplatsen. 
Flyg med Lufthansa avgår kl. 13.15 via München. Vi beräknas vara tillbaka på Kastrup kl. 18.20.  
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Resdatum: 1 - 6 maj 2019 

Pris: 14.995:- per person i delat dubbelrum (twin med separata sängar) 

I priset ingår: 
Reguljärflyg i ekonomiklass t/r Nice exkl. flygskatt inkl. bagageavgifter 
Modern helturistbuss för alla lokala transporter 
5 övernattningar i delat dubbelrum på beskrivna hotell inkl. frukostbuffé 
3 halvpensionsmåltider 
Besök och entréer enligt följande: 
Påvepalatset i Avignon 
Utflykt till Van Goghs Arles 
Les Baux med Carrières de Lumières  
Cézannetur i Aix-en-Provence inkl. Atélier Cézanne 
Fondation Vasarély i Aix-en-Provence 
Picassomuseet i Antibes 
Leger-museet i Biot 
Musée d´Art Moderne et d´Art Contemporain, Nice 
Matisse-museet, Nice 
Chagall-museet i Nice 
Fondation Maeght i St Paul de Vence 
Konstkunnig reseledare från BK Travel Solutions  
Alla skatter och lagstadgade avgifter, EU-moms (2,67 %) 
 
Tillkommer: Obligatorisk flygskatt enligt dagspris vid biljettering (idag ca 840 SEK). 

Frivilliga tillägg: 
Enkelrum 3.800:- 
Avskedsmiddag i Nice 800:- (trerätters middag inkl. vin, vatten och kaffe) 
Solid avbeställningsskydd 585:- (resebelopp 12.001-15.000:-) eller 825:- (resebelopp 15.001-18.000:-) 
 
Flyg: Flygbolag Lufthansa, reguljärflyg i ekonomiklass inkl. bagageavgifter exkl. flygskatt 
Utresa Köpenhamn-München 08.45-10.20 och vidare München-Nice 11.10-12.35 
Hemresa Nice-München 13.15-14.35 och vidare 16.50-18.20 
Logi: Avignon Mercure Hôtel Avignon Centre Palais des Papes, 3*+ 
www.accorhotels.com/gb/hotel-1952-mercure-avignon-centre-palais-des-papes-hotel/index.shtml 
Nice Hôtel Nice Riviera, 4* www.hotel-nice-riviera.com 
 
Villkor: Teknisk arrangör är BK Travel Solutions. Resan är beräknad på 30-35 deltagare enligt ovan. 
Arrangören förbehåller sig rätten att justera priset med hänsyn till prisändringar som ligger utanför 
kontroll t ex valutakursförändringar, lokala skatter eller ändrat deltagarantal. Resans pris anges i SEK 
och är beräknad på aktuell offertkurs (EUR). Individuella avbokningar sker mot tecknande av 
avbeställningsskydd. Särskilda resevillkor gäller och bifogas anmälningsfakturan (1.500:- och 14 
dagars betaltid). Slutfaktura på resterande belopp skickas ut ca 30 dagar före avresa. BK Travel 
Solutions har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.  

Frågor och anmälan: BK Travel Solutions Mail: info@bktravelsolutions.se Telefon: 040-60 60 220 
(månd-fred 09-16) Sista anmälningsdag:  28 september 2018   BKJ 180717        

                                       

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-1952-mercure-avignon-centre-palais-des-papes-hotel/index.shtml
http://www.hotel-nice-riviera.com/
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