Ta ut våren i förskott,
följ med på en historisk äventyrsresa!
(Nordiske kungen Erik I:s domäner)
Till franska Rivieran med slott, museer och gotiska lämningar. Här firas redan i
februari vårens ankomst med flera festivaler och karnevaler, maskeradcortéger,
blomstertåg, musikanter och dansare från hela världen kommer, kommer du?

Lite av Rivierans utbud…
Menton:
En pittoresk gammal fiskarby med en äldre stadsdel som har labyrintliknande trånga
gränder och vacker utsikt från sin stadstopp där också en gammal ståtlig monumental
kyrkogård ligger placerad. Här finns flera spännande museer, två historiska (varav det
ena innehåller en hel del om goterna och Erik I). Kanske kan vi också få följa upp en
arkeologisk utgrävning av en grav innehållande en italiensk prinsessa och en gotisk
man. Inom promenadavstånd har man det italienska Ligurien och med en
lokaltågsresa på drygt tio minuter når man den första större italienska staden
Ventimiglia som med sitt namn talar om att det är 20 mil till Rom.
Menton var vid sekelskiftet framförallt en ofta nyttjad kur- och rekreationsort för
vintertrötta nordbor. Känt för sitt goda kök och behagfulla varma klimat. Här firas i
februari-mars en stor citrusfestival med stora skulpturer gjorda av citrusfrukter.
Crêpes med Grand Marnier + flera citrusprodukter finns att införskaffa.
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Nice:
Ursprungligen på 300-talet en grekisk stad då namnets uppkomst ev kan härledas till
den grekiska segergudinnan Nice. Kvinnogudinnekulten har satt djupa spår genom
hela Provence historia och än idag samlas poeter och konstnärer och olika sällskap i
syfte att hylla kvinnan genom sina verk. Evert Taube var ofta här och lät sig
inspireras. Staden har ett par historiska museer (bl a ett Terra amata = den älskvärda
moder jord). Här kan man också njuta långa promenader längst med den
strandbelägna Promenade de Anglais. Här hålls också februari-mars en stor
vårvälkomstfest med bl a maskeradcortége, blomsterkaravaner och mäktiga
kvällsfyrverkerier.

Monaco:
Efter Vatikanstaten det minsta landet i världen, men ändå fullt av möjligheter utöver
Monte Carlocasino, lyxbåtshamn och exklusiva boenden. Där finns också bl a ett par
fina historiska museer, en vacker exotisk trädgård och spännande underjordiska
droppstensgrottor.

Cannes:
Kanske främst känt för sin internationella filmfestival men även här finns det mycket
mer att uppleva i staden som ligger mellan berg med vacker utsikt och intressanta öar,
som en klosterö med en kristen försvarsborg mot annalkande saraceer och en
fängelseö med en gammal borg där bl a mannen med järnmasken sägs ha suttit
inspärrad och gömd. (Se Alexander Dumas mannen med järnmasken).
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Resefakta:

Medeltidsborg med gotisk (!) trädgård

Avresa: Söndagen den 14 februari
Hemresa: Söndagen den 21februari
Boende: hotell i Nice.
Pris: flyg, boende och guidning fr 4 995 kr. Med reservation för ändrade priser på flyg/hotell
Enkelrumstillägg 900:-

Anmälan: snarast till Mikael Burman, 031-497337 alt
torpadammensvanner@hotmail.com
OBS! Begränsat antal platser. Så först till kvarn gäller!

Vi försöker också hinna med lite italiensk pizza och glass i Ligurien, Ventimiglia
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