
Fietstocht
Wilt u graag te fiets de omgeving 
verkennen? Wij raden u aan om een 
gids mee te nemen. Hij/zij kan u over 
de veiligste en bovenal mooiste routes 
leiden en ondertussen één en ander 
vertellen over de streek. De routes zijn 
tussen 50-100 km. lang en geschikt 
voor zowel de ongeoefende fietser als de 
doorgewinterde wielrenner.
25€ p.p. (groepen speciaal tarief )
Fiets huren? Dat kan al vanaf 10€.

Rit/materiaalbegeleiding
Wij verzorgen begeleiding met een 
jeep/busje. Voor achterblijvers, 
materiaalpech en/of het maken van 
foto’s.
200€ voor een halve dag
275€ voor een hele dag

Wijnproeverij
Uw bezoek aan de Provence is niet 
compleet zonder geproefd te hebben 
van de heerlijke regionale wijnen. U 
proeft 6 tot 7 zorgvuldig geselecteerde 
wijnen en ondertussen wordt u getrak-
teerd op informatie over de domaines, 
de wijnmakerij en over de kunst van het 
wijnproeven. Informeer naar de moge-
lijkheden 
vanaf 6€ p.p. 

Wijntoer
Uiteraard kunnen wij ook zorgdragen 
voor proeverijen en een rondleiding 
met uitleg bij de domaines zelf. 
vanaf 25€ p.p. (groepen speciaal tarief )

Vervoer mogelijk, niet inbegrepen.

Picknick in de wijngaard
Voor de échte levensgenieters onder u: 
Provencaalse picknick in de wijngaard, 
met schitterend uitzicht. Heerlijk 
onthaasten en genieten van diverse 
locale delicatessen en verrassende 
regionale wijn. Inclusief rondleiding 
en wijnproeverij. Ook te combineren 
met een wijntour of een fietstocht.
Gegarandeerd een onvergetelijke 
ervaring.
vanaf 18€ p.p. 
8€ per kind
Tip: informeer ook eens naar de 
mogelijkheden van een rit door de 
omgeving met een huifkar. In een fijn 
tempo genieten van het provencaalse 
landschap. U krijgt van ons een 
picknickmand met lekkernijen mee! 
Tarieven op aanvraag. 

Historische stadswandeling 
Vaison la Romaine is een stad met 
een indrukwekkende historische en 
culturele achtergrond. Bent u altijd al 
nieuwsgierig geweest naar de invloed 
en overblijfselen van de romeinse 
beschaving? Ga dan met ons op pad 
en ontdek de rijke historie en cultuur 
van één van de meest toonaangevende 
middeleeuwse steden uit de regio.

De wandeling, onder leiding van een 
professionele gids, duurt ongeveer 2 
uur. 

30€ p.p.

Tip: vergeet niet een fotocamera mee 
te nemen!
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