
 
 
 
 

 
 

FRANSE PLATTELAND EN PASSIESPEL 

Opsie 1:  31 Augustus – 17 September 2020 

Opsie 2:  07 – 17 September 2020 

TOERPROGRAM 

Augustus  
Ma 31  JOHANNESBURG – AMSTERDAM – NICE 

Opsie 1:  Ons ontmoet mekaar om 20:15 op O.R. Tambo-lughawe in Johannesburg vir ons 
vlug KL 592 wat om 23:15 na Amsterdam vertrek. 

September 
Di 01   AMSTERDAM – NICE – VENCE 

Ons land om 10:20 op Schiphol-lughawe in Amsterdam en vertrek om 14:20 met vlug KL1257 
en land om 16:15 op die Côte d'Azur-lughawe net buite die indrukwekkende stad Nice.  
Hierdie lughawe is as't ware binne die helderblou water van die Middellandse See gebou!  

Die hotel waar ons die volgende drie nagte vertoef, is in die pragtige dorpie Vence.  Vence is 
bekend vir die blomme asook olyf- en lemoenbome wat volop hier voorkom.  Die ou stad is 
steeds 'n dig ommuurde plek met vyf Middeleeuse poorte en talle eeue-oue geboue wat die 
gevoel laat dat hier deur die eeue niks verander het nie.     

Wo 02 VENCE – ST PAUL-DE-VENCE – TOURETTES-SUR-LOUP – GOURDON – VENCE 

Ons besoek vandag die bekoorlike bergtopdorpie St Paul-de-Vence, waar ons die ou 
stadsgedeelte te voet verken.  Dit is 'n kunstenaarsparadys met talle kunsgalerye en die hele 
dorpie se geboue en stegies lyk sélf soos 'n opelugkunsmuseum.  Daarna besoek ons per bus 
die bergtopdorpies Tourettes-sur-Loup en indien die tyd dit toelaat, ook Gourdon.  Ons ry 
langs 'n pragtige roete in die Maritieme Alpegebied en deur 'n ravyn langs die Louprivier. 

Do 03 VENCE – NICE – VENCE 

Vanoggend ry ons langs die Baie des Anges na Nice, wat nie sonder rede die 'Koningin van die 
Franse Riviera' genoem word nie!  Ons stap langs die wêreldbekende Promenade en diegene 
wat wil, kan selfs die seewater gaan aandurf.  Ons ervaar die lewendige straatmark waar 
plaaslike inwoners én toeriste lieflike Mediterreense blomme, vars produkte en/of tipiese Franse 
aandenkings kan koop.   

Oppad terug na Vence is daar 'n opsionele geleentheid (indien die tyd dit toelaat) om die 
wêreldbekende moderne kunsgalery Fondation Maeght te besoek.  Hierdie galery besit een van 
die grootste versameling kunswerke uit die 20e eeu.  Die ander moontlikheid is om net rustig 
deur Vence se straatjies te drentel.  Na 'n besoek aan hierdie gebied verstaan 'n mens waarom 
soveel impressionistiese kunstenaars hierheen gestroom het. 

Vr 04  VENCE – VIA COTE D'AZUR – AIX-EN-PROVENCE 

Ons ry vandag 'n pragtige roete langs 'n gedeelte van die Franse Riviera met die             
Esterel-bergreeks aan die een kant en die turkooisblou Côte d'Azur-kus aan die ander kant.  
Ons reis deur die binneland en bereik vanmiddag die hart van Provence.  Ons besoek die 
dorpie Tourtour en oornag in Aix-en-Provence, waar die bekende post-impressionistiese 
skilder Paul Cézanne geleef en gewerk het. 

Sa 05 AIX-EN-PROVENCE  

Ons het die hele dag vry om hierdie pragtige stad se bekoring te geniet.  Ons hotel is lekker 
sentraal en u kan saam met die groep of op u eie gaan stap in die bekende Cours Mirabeau-
wandellaan met fonteine, plataanbome, gesellige straatkafees en restaurante.  Dit is ook 
markdag vandag en 'n mens kan jou verlustig in pragtige tipiese aandenkings en eiesoortige 
tekstielware of smul aan allerhande Provensaalse lekkernye en vars vrugte.  Die ou stad het 
hope atmosfeer. 

Diegene wat belangstel, kan die tyd benut om die huis te besoek waar Paul Cézanne geleef,  
gewerk en natuurlik geskiklder het.   
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So 06 AIX-EN-PROVENCE – LOURMARIN – ROUSILLON – AVIGNON  

Vanoggend reis ons na Avignon en geniet die unieke atmosfeer en bekoring van die       
Franse landskap in die Luberon- en Vaucluse-gebiede van Provence.  Onderweg is daar 
geleentheid om klein dorpies soos Lourmarin en Rousillon te besoek.  Hierdie dorpies pryk 
met reg op die lys van 'Mooiste dorpies van Frankryk', soos ook 'n hele klompie ander wat ons 
tydens die toer besoek.   

Laatmiddag bereik ons Avignon – 'n pragtige antieke stad, geleë aan die oewer van die   
Rhône-rivier en gelys as 'n Unesco-wêrelderfenisgebied. 

Ma 07 Opsie 1:  AVIGNON – PONT DU GARD – AVIGNON 

Avignon word ook die Pousestad genoem.  Agt Rooms-Katolieke pouse het in die 14de eeu 
hier gewoon voordat die pousdom weer na Rome verskuif is.  Die pragtige Gotiese Pousepaleis 
(Palais des Papes) is een van die mees uitgestrekte Middeleeuse paleise ter wêreld en lok 
jaarliks sowat 650 000 toeriste.  Dit kan opsioneel besoek word. 

Vanuit die boomryke tuine langs die Pousepaleis kry 'n mens 'n mooi uitsig oor die Rhône-rivier, 
die beroemde Brug van Avignon en die omliggende gebied.  Die brug wat in die 12e eeu gebou 
is, se een deel is in die 16e eeu deur 'n vloed meegesleur en is nooit weer herstel nie.  Ons gee 
geleentheid om die brug te besoek en selfs, volgens tradisie, 'n danspassie of twee daarop te 
maak!  

Vanmiddag beleef ons 'n manjifieke ingenieursbouwerk wanneer ons die indrukwekkende 
Romeinse Pont du Gard-akwaduk wat in die 1e eeu nC gebou is, besoek.  Daar is geleentheid 
om pragtige foto's daarvan te neem en indien die tyd dit toelaat, kan ons oor die akwaduk stap.   

Ons reël moontlik 'n opsionele wynproe geleentheid waar ons van die bekende wyne uit die 
omgewing van die Rhône kan proe. 

Opsie 2:  JOHANNESBURG – PARYS 

Almal wat opsie 2 van die Franse plattelandtoer onderneem, vertrek om 23:10 met vlug KL 592 
van Johannesburg na Amsterdam.  

Di 08 Opsie 1:  AVIGNON – PARYS (TGV-trein) – GIVERNY 

Ons vertrek vanoggend met die bekende Franse sneltrein (TGV) na Parys.  Die stasie in 
Avignon se katedraalagtige glasdak is werklik aanskoulik!  Die afstand wat ons per trein aflê, is 
sowat 580 km en die rit duur slegs 2 uur en 40 min.  Die trein se maksimumspoed is 320 km per 
uur, maar wel stadiger op trajekte waar dit van gewone spoorlyne gebruik maak.  Dit bly 'n 
besondere ervaring om met hierdie trein te ry! 

In Parys sluit die groep wat vannag vanaf Suid-Afrika gereis het by ons aan.  Ons vertrek per 
bus na Giverny, noordwes van Parys. 

Opsie 2:  AMSTERDAM – PARYS – GIVERNY  

Ons land om 10:20 op Schiphol-lughawe in Amsterdam en vertrek om 12:25 met vlug KL 1233  
na Parys.  Aankoms is om 13:40 in Parys, waar ons by die groep aansluit wat uit die suide van 
Frankryk gereis het en saam per bus na Giverny ry. 

Wo 09 GIVERNY – LOIRE-VALLEI – VILLANDRY 

Giverny het beroemdheid verwerf omdat die skilder Claude Monet tot sy dood in 1926 daar 
gewoon het.  Die huis en pragtige tuin is vandag die grootste trekpleister vir toeriste.  Ons 
besoek hierdie besondere lushof wat Monet self as sy 'mooiste skildery' beskryf het.   

Ons vertrek daarna na Villandry in die Loire-vallei wat weens die talle wingerde en 
vrugteboorde wat daar voorkom die 'Tuin van Frankryk' genoem word.  Die Loire-vallei is 
wêreldbekend vir die goeie wyne uit dié streek.  Die middelste gedeelte van die vallei is in 2000 
tot 'n Unesco-wêrelderfenisgebied verklaar.  Van die grootste trekpleisters in die streek is die 
talle kastele met pragtige tuine. 

Do 10 VILLANDRY 

Ons besoek die Villandry-kasteel en -tuine wat een van die mooiste en mees druk besoekte 
kastele in Frankryk is.  Die tuine is pragtig uitgelê oor 'n area van 9 hektaar en bestaan onder 
andere uit 'n watertuin met fonteine, 'n ornamentele tuin met helder kleure en unieke ontwerpe, 
'n verruklike groentetuin en 'n kruietuin.  Soos al die ander kastele in die Loire-vallei het dit ook 
wêrelderfenisstatus.  Vanmiddag verken ons die omgewing per bus, om nog iets van die    
Loire-gebied te ervaar.  Ons gaan weer in Villandry tuis. 

Vr 11 VILLANDRY – CHAMBORD-KASTEEL – VÉZELAY 

Vandag sien ons onderweg nog 'n kasteel, die indrukwekkende Chambord-kasteel, wat 
oorspronklik as 'n kolossale jagkasteel ontwerp en deur 'n digte woud omring was.  Ons reis oor 
Sancerre waarna ons die Loire-gebied verlaat.  Ons bereik die Boergondië-wynstreek en ervaar 
die sag golwende landskap van die omgewing.  Ons oornag in die hart van die bergtopdorpie 
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Vézelay wat met 'n besondere abdy en katedraal wat uit die 11e eeu dateer, spog.  Stap gerus 
vanaand die steil bult op soos menige pelgrim dit al vir eue lank doen, om iets van hierdie 
hierdie pragtige Unesco-wêrelderfenisgebied te ervaar.   

Sa 12 VÉZELAY – RIQUEWIHR 

Ons lê vandag 'n lang roete af om Alsace aan die oostekant van Frankryk te bereik.  Dit is egter 
die moeite werd omdat ons vir twee nagte in die skilderagtige dorpie Riquewihr tuisgaan.  Dit 
word ook amptelik as een van die mooiste dorpies in Frankryk geklassifiseer.  Dit voel of 'n 
mens tot in die 16e eeu terugstap en of tyd gaan stilstaan het wanneer jy hierdie bekoorlike 
dorpie betree.  Behalwe vir Riquewihr se historiese argitektuur soos die vakwerkhuise en 
helderkleurige geboue, is dit ook gesog vir die Riesling- en ander uitmuntende wyne wat in dié 
streek geproduseer word. 

So 13 RIQUEWIHR – ALSACE-GEBIED 

Op Sondae kom Frankryk soms verlate voor, veral in die platteland en daarom neem ons dit 
ook rustig vandag.  Ons ry egter die pragtige Alsace-wynroete en besoek poskaart-
prentjiemooi dorpies soos Eguisheim en/of Colmar en verlustig ons in die pragtige landelike 
omgewing.  Proe gerus die tipiese Tarte Flambée of Flammkuchen (in Duits) wat 'n egte 
lekkerny van hierdie omgewing is.  

Ma 14 RIQUEWIHR – OBERAMMERGAU 

Ons bereik die grens van Duitsland en reis vandag deur 'n gedeelte van Baden-Württemberg-
provinsie of moontlik langs die Konstanz-meer tot in die pragtige streek van Beiere.  Ons gaan 
in die omgewing van Oberammergau tuis vir een van die talle hoogtepunte van ons toer:  Die 
tienjaarlikse Passiespel.   

Diegene wat nie die Passiespel bywoon nie, oonag in Duitsland en vlieg op 15 September vanaf 
München terug na Suid-Afrika vir aankoms op 16 September.  Dit is ook moontlik om die twee 
dae in die omgewing te vertoef en saam met die res van die groep op 16 September vanaf 
München terug te keer na Suid-Afrika. 

Di 15 OBERAMMERGAU (PASSIESPEL) 

Hierdie eg-Beierse dorpie is wêreldberoemd nie net weens die Passiespel nie, maar ook as 
gevolg van die pragtige muurskilderye, ongelooflike houtsneewerk, blommeprag en 
natuurskoon.  Oberammergau is ook 'n gewilde wintersport- en kuuroord. 

Vanoggend is daar tyd om in hierdie bekoorlike dorpie rond te stap en aandenkings te koop 
voordat die aangrypende Passiespel om 14:30 begin.  Aandete word tydens pouse bedien.  
Die tweede toneel begin om 20:00 en duur tot 22:30.  Ons oornag weer in die omgewing.  
Onthou om iets warms saam te neem om aan te trek en om 'n klein flitsliggie byderhand te hou 
(dit is oral in die dorp te koop). 

Wo 16 OBERAMMERGAU – MÜNCHEN – JOHANNESBURG 

Ná ontbyt ry ons na München vir ons terugvlug na Suid-Afrika.  Ons vertrek om 15:25 met vlug  
AF 1623 na Parys.  Ons aansluitingsvlug na Johannesburg is om 18:20 met AF 990. 

Do 17  JOHANNESBURG 

Ons land vroegoggend (05:00) op die O.R. Tambo-lughawe in Johannesburg ná 'n wonderlike 
wegbreek en vir sommige die aangrypende belewenis van die Passiespel in Oberammergau.  

Hierdie program is aan veranderings onderhewig indien onvoorsiene omstandighede dit noodsaak.  

 


