
 

 

PRAKTISK INFO 

 

Undertegnede har påtatt seg å administrere denne turen i henhold til skissert program, men gjør oppmerksom på at jeg ikke er 

registrert som reisebyrå, og har heller ikke medlemskap i Reisegarantifondet. Dette blir å betrakte som en ”vennetur”, og det er 

dermed ingen garanti- eller reklamasjonsordning for denne turen. Det blir som om du reise på egenhånd, bare at jeg blir 

bindeleddet mellom dere og leverandørene. Reisen er ikke ”prøvekjørt” på forhånd, så det må tas høyde for at vi tar avgjørelser 

under veis. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

  

Fly 

Etter en del undersøkelser ser det ut til å være mest praktisk at jeg står for booking av flybilletter. Jeg er da avhengig av å få 

bekreftet det navnet som står oppført i passet ditt. Vi flyr med KLM, så sant det fortsatt er ledige plasser når jeg har fått 

bekreftelsene fra dere på at dere blir med. (Susan; jeg sjekker også ut passende fly fra Danmark.) 

  

Biler 

Det bestilles en 9-seter og en 5-seter fra flyplassen i Marseilles. Sjåfører blir undertegnede og min kollega i Nordens Lys Liv 

Aker Hjortaas. På grunn av bagasjeplassen i bilene er det fint om dere ikke pakker så stort! Men ta gjerne med et sitteunderlag. 

Dette blir en reise i bevegelse. 

 

Hotell 

Vårt første hotell, hvor vi skal bo 3 netter, heter Mas-des-Salicornes Hôtel. Se http://hotel-salicornes.com/en/accueilen/  

Her innkvarteres vi i 2-sengs og 3-sengs rom. Det finnes ett reservert singelrom om noen skulle foretrekke det mot et tillegg i 

prisen. Frokost er inkludert her. 

De tre siste nettene bor vi på Hostellerie Sainte-Baume, hvor vi har halvpensjon. 

Se https://www.saintebaume.org/hostellerie/ Her innkvarteres vi i 2-sengs rom. Stedet er unikt plassert og er drevet av nonner.  

  

Pris 

Prisen – med forbehold om store kursendringer i forhold til Euro, og med forbehold om at gruppen blir på totalt 12 personer – 

er kr 14.000 pr. pers. 

Prisen inkluderer: 

• Fly T/R Marseille med håndbagasje (12 kg) og 1 kolli innsjekket (23 kg) 

• Transport i personbil under hele reisen, inkl. fullforsikring av bil, drivstoff og bompenger 

• Hotell som angitt over i Saintes-Maries-de-la-Mer og i Saintes-Baume 

• Samlinger og veiledninger av Anne Gjeitanger 

• Koordinerende reiseleder er undertegnede 

  

Prisen inkluderer ikke: 

• Måltider utover det som er nevnt under ”hotell”.  

• Inngangspenger til eventuelle attraksjoner vi besøker 

• Tips 

  

Bindende påmelding 

Det er nå én ledig plass på turen – mulig vi kan ordne to. Kontakt Bente Thorvaldsen på mobil 90647550 eller mail 

bente@nordenslys.no snarest mulig 

  

Betaling 

Innbetaling av kr 14.000 skjer til undertegnedes bedriftskonto nr 1503.38.51607 Nordens Lys Bente Thorvaldsen, 

Oredalsveien 50, 1613 Fredrikstad. 

  

Ta kontakt hvis du lurer på noe! 

Jeg ser fram til denne turen med glede! ❤ 
 

Vennlig hilsen 

Bente 
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