LAD BILEN STÅ I ÅR, TAG
MED DCU TIL SYD FRANKRIG.
10- og 11- dages busture til den Franske Riviera. I år 2000 og 2001 sendte Newborne Solferie i samarbejde med Dansk Camping Union, rigtig mange glade DCU-medlemmer afsted på nogle gode og billige busture, inkl. ophold i Holiday Home på Douce Quietude i
Provence – Frankrig. Succesen gentages derfor i år 2002

NEWBORNE SOLFERIE
TILBYDER FIRE BUSTURE.
1.

2.

3.

4.

Første tur er på 11 dage
(Påske) med afrejse 22/3 og
hjemkomst d. 1/4.
Anden tur er på 10 dage (Kr.
himmelfart) med afrejse 3/5 og
hjemkomst d. 12/5.
Tredje tur er på 10 dage med
afrejse d. 6/9 og hjemkomst d.
15/9.
Sidste tur er på 10 dage med
afrejse d. 11/10 og hjemkomst
20/10. (uge 42).

Turen går til byen St. Raphaël i Côte
d´Azur, Sydfrankrig, der ligger mellem
Cannes og St. Tropez, ca. 30 km fra hver
by og ca. 60 km fra Nice, med ophold i
ferieparken Douce Quietude, i et af
Newborne Solferies egne Holiday Homes.
DOUCE QUIETUDE ER et stort veletableret feriecenter, der ligger placeret i en
lund i Valescure i meget smukke og rolige
omgivelser ved foden af Esterel bjergene, som nabo til to golfbaner og blot 4 km
fra badebyen Agay. Her findes bl.a.
swimmingpools, boblebad, tennisbane,
minigolf, bar, pizzeria, restaurant, nærbutik, motionscenter, spillehal og boulesbaner.
OBS! På den sidste bustur i oktober, kan
pizzeria og restaurant være lukket. Men
Newborne Solferie tilbyder gratis inkøbsture til et storcenter to til tre gange under
opholdet, her kan købes alle former for
dagligvarer. (Disse indkøbsture tilbydes
på alle busturene.) Faciliteterne og mulighederne på Douce Quietude er virkelig
unikke. Billy, Kirsten og Kasper fra
Newborne Solferie vil modtage jer med
åbne arme, og gøre alt for, at I får en god
og oplevelsesrig ferie.
Alle Holiday Homes er indrettede, så de
er ideelle for såvel par som større familier
eller grupper. Alle har to soveværelser,
enkelte endda tre. Alle har desuden dag-
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ligstue, badeværelse og toilet, TV, komplet køkken samt telefon, havemøbler og
parasol.
Karklude, viskestykker og
håndklæder bedes medbragt, der kan
lejes sengelinned. Turen foregår i video/luksusbus, med flere stop undervejs for
at strække benene m.m.. Der kan købes
vand, øl, kaffe og te i bussen. Det anbefales at medbringe et lille tæppe og pude
til natten.
Der gøres opmærksom på, at bussen
ikke er en sovebus. Det vil sige, at der
ikke er senge i bussen. Men alle sæder
kan lægges godt tilbage, og dette skal
gøres af alle, når det bliver nat.
Busturen varer ca. 25 timer, med afgang
om eftermiddagen og ankomst næste
eftermiddag på Douce Quietude.
De to endnu uofficielle opsamlingssteder
er Ellebjerg Station – København og Fredericia Station. Nøjagtigt sted og tidspunkt vil blive oplyst ca. tre uger før afrejse pr. brev.

Dag 5.

Dag 6.

Dag 7.

Vintur. Besøg på vinslottet
Chateau L´Arnaude hvor der
fortælles om vinfremstilling og
lidt historie om det gamle vinland – samtidig med at der
smages på stedets fortræffelige vine. (hvid, Rose og Rød).
Herefter køres til Lorgues, hvor
en gammel olivenmølle, der er
indrettet som Galleri, kan besøges.
Afgang kl. 13.00.
Pris: Voksne 60F /børn 35F
(inkl. vinsmagning).
Sidste indkøbstur
ca. kl. 18.30
Pris: Gratis.

Dag 8.

Tur til Italien og Monaco.
I Italien besøges Ventimiglias
store marked.
I Monaco er der afsat tre timer
til sightseeing på egen hånd
og spisning.
Afgang kl. 08.00, hjemkomst
ca. kl.18.00.
Pris: Voksne 150F /børn 90F.

Dag 9.

Afrejse kl. 10.30.

Under opholdet arrangeres der spændende udflugter, som man kan tilmelde
sig, når man er ankommet til Douce
Quietude, udflugterne betales i Francs.
NEWBORNE SOLFERIES UDFLUGTSPROGRAM 2002.
Dag 1. Afrejse Danmark.
Dag 2. Ankomst.
Indkøbstur til center. Her kan
handles alle former for dagligvarer. Pris: gratis.
Dag 3. Informationsmøde ved poolbaren kl.11.00.
Sightseeing i – og omkring St.
Raphaël kl. 13.30
Pris: Gratis
Dag 4. Heldagsbustur til Europas
Grand Canyon,
rundtur i Provence og besøg i
middelalderbyen Aups.
Mødetid kl.08.30. Hjemkomst
ca. kl. 18.00
Pris: Voksne 140F /børn
85F(ex. leje af vandcykler)

Bouleturnering
kl. 12.30. Alle kan deltage.
Fri udskænkning af øl, vin og
vand.
(Tilmelding kl. 12.00)
Pris: 35F
Bustur til St. de Vence.
Afgang kl. 09.45 hjemkomst
ca. kl. 15.30
Pris: Voksne 95F /børn
60F.
Indkøbstur kl. 16.30.
Pris: Gratis.
Aftenfest.
Buffet og dans kl.19.30.
Pris: Voksne 150F /børn 90.

Dag 10. Hjemkomst.

NED

Vi gør opmærksom på, at der tages forbehold for ændringer i programmet og
priserne.
PRISER FOR T/R I VIDEO/LUKSUSBUS
INKL. OPHOLD I HOLIDAY HOME:
Påske tilbud -11 dage inkl.
ud – og hjemrejse.
Udrejse d. 22/3 hjemkomst d. 1/4
*kr. 186,- pr. dag pr. voksen.
*kr. 138,- pr. dag pr. barn u. 14 år.
Ovenstående priser er ved mindst tre
personer i samme Holiday Home.
* 2 personer i samme Holiday Home
kr.224,- pr. voksen.
kr.143,- pr. barn- pr. dag.
*1 person alene i et Holiday Home = kr.
290,- pr. dag.
Øvrige tillæg:
Reservationsgebyr
kr. 195,Sikkerhedsdepositum
kr.1.000,Beløbet tilbagebetales på check og bliver tilsendt efter hjemkomst.
MAJTILBUD – 10 DAGE (KR. HIMMELFARTSDAG.)
inkl. ud – hjemrejse.
Udrejse d. 3/5 hjemkomst d. 12/5.
*kr. 189,- pr. dag pr. voksen.
*kr. 138,- pr. dag pr. barn u. 14 år.
Ovenstående priser er ved mindst 3 personer i samme Holiday Home.
* 2 personer i samme Holiday Home
kr. 224,- pr. voksen
kr. 143,- pr. barn- pr. dag.
* 1 person alene i et Holiday Home
kr. 290,- . pr. dag.
Øvrige tillæg:
Reservationsgebyr kr. 195,Sikkerhedsdepositum
kr. 1.000,Beløbet tilbagebetales på check og bliver tilsendt efter hjemkomst.
SEPTEMBERTILBUD – 10 DAGE.
Inkl. ud – og hjemrejse.
Udrejse 6/9 hjemkomst d. 15/9
kr. 181,- pr. dag pr. voksen
*kr. 133,- pr. dag pr. barn u.14 år.

*

Ovenstående priser er ved mindst 3 personer i samme Holiday Home.
* 2 personer i samme Holiday Home = kr.
219,- pr. voksen – kr. 143,- pr. barn – pr.
dag.
* 1 person alene i et Holiday Home
kr. 290,- pr. dag.

Øvrige tillæg:
Reservationsgebyr
kr. 195,00.
Sikkerhedsdepositum
kr. 1.000,00
Beløbet tilbagebetales på check og bliver tilsendt efter hjemkomst.
Efterår (uge 42) tilbud – 10 dage
inkl. ud – og hjemrejse.
Udrejse 11/10 hjemkomst d. 20/10
kr. 181,- pr. dag pr. voksen
*kr. 133,- pr. dag pr. barn u. 14 år.

*

Ovenstående priser er ved mindste 3
personer i samme Holiday Home.
*2 personer i samme Holiday Home kr.
224,- pr. voksen
kr. 143,- pr. barn – pr. dag.
*1 person alene i et Holiday Home
kr. 295,- pr. dag.
Øvrige tillæg:
Reservationsgebyr 195,Sikkerhedsdepositum kr. 1.000.Beløbet tilbagebetales på check og bliver tilsendt efter hjemkomst.
Vejret i April:
Vejret er behageligt, varmt de fleste dage
med megen sol og lidt regn.
Landet fremstår lysende gult med sine
velduftende mimoser overalt.
Vejret i Maj:
Nok det bedste tidspunkt af året.
Meget lidt regn. Enkelte storme, indtil vejret stabiliseres, hvorefter solen vil skinne
stærkt fra en blå himmel. Havet er nu
varmt, og Cote D´Azur er ikke overfyldt,
så både strande og veje er rolige.
Vejret i September:
Ikke så varmt som i juli og august, men
temperaturen er stadig høj. Strandene er
ikke overfyldte. Middelhavet er nu meget
varmt.
Vejret i Oktober.
Vejret er normalt godt, men ikke helt stabilt, lidt regn kan forekomme. Stadigvæk
mange solskinstimer og et badevenligt
Middelhav.
Skynd dig, der er rift om pladserne. For
yderligere information og tilmeldning
kontakt DCU på tlf: 33 21 06 00 - 3 eller
ferier@dcu.dk
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