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Ranskan matkojen erikoistoimisto Pamplemoussen esite Provence-Camargue -pyörämatkasta. 

 

 

 
  

Provence-Camargue 
Matka läpi flamingojen ja villihevosten asuttaman Camarguen luonnonpuiston sekä 

historiallisten Provencen kaupunkien (Avignon, Arles…). Reitti suunniteltu huolellisesti, pääset 

nauttimaan myös alueen herkuista ja useamman kaupngin nähtävyyksistä.  

Reitti melko tasainen maastoltaan, ei suuria nousuja. Maastopohja saattaa olla osittain 

kivenmukuraa. Toisinaan Camarguessa voi puhaltaa alueen mistral-tuuli, joka voi olla myös 

voimakas.  

 

Omatoiminen pyöräretki Villi Camargue  
8 päivää – 7 yötä ~ 260 km. Majoitukset pienissä majatalotyyppisissä hotelleissa (3*ja 4*, 

osassa uima-allas), 2h huoneessa oma kph ja wc. Saapumispäivän voi vapaasti valita jos min 4 

lähtijää. Päivämatkat noin 40 - 55 km. 21-vaihteiset pyörät, missä satulalaukut, korjaussetti. 

Saatavana myös sähköpyörät sekä GPS-kartat ladattvaksi puhelimeen. 

 

 
 

 

Reittiohjelma: 

1.päivä: Avignon 

Saapuminen Avignoniin ja majoittuminen hotelliin. 4* hotelli, joka sijaitsee n. 3.km Avignonin 

keskustasta. Hotellilla hyvä keittiö ja uima-allas. Illallinen ja yöpyminen Avignonissa. 
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2.päivä: Avignon – Arles ~ 50-55 km  

Aamiaisen jälkeen pyörien ja ohjeiden sekä karttojen jako. Reitillä pyöräilet läpi La Craun 

kaupunkia Les Baux de Provencen kylään, joka sijaitsee korkealla kalliolla. Kylästä on upeat 

näkymät Provencen maisemaan. Iltapäivällä saapuminen Arlesiin. Arles on roomalaisten 

perustama kaupunki, joka tunnetaan myös Van Goghin kaupunkina. Illallinen ja yöpyminen 

Arlesissa 3* hotellissa. 

 

3.päivä: Arles – Saintes Maries de la Mer ~ 40 km 

Pyöräilyä Camarguen luonnonpuiston alueella, joka on kuuluisa flamingoista, valkoisista 

hevosista ja härkätiloista.  

Illallinen ja yöpyminen Saintes Maries de la Mer’ssa 3* hotellissa. Hotellilla uima-allas. 

 

4.päivä: Saintes Maries de la Mer – St. Gilles ~ 40 km 

Camarguen kuuluisia riisiviljelmiä ja pieniä polkuja pitkin St. Gillesiin.  

Illallinen ja yöpyminen St Gilles’ssa 3*hotellissa. Hotellilla hyvä ravintola. 

 

5.päivä: St. Gilles – Pont du Gard  / area Remoulins ~ 45 km 

Pyöräilyä Rhône – Séte kanaalia pitkin läpi viiniviljelmien Pont du Gardiin. Illallinen ja 

yöpyminen Remoulinsin alueella. 3* hotelli. 

 

6.päivä: area Remoulins – Uzès – area Remoulins ~ 40 km 

Pieniä teitä pitkin Uzésin kylään. Uzés on yksi Provencen kauneimpia kyliä. Paluu takaisin Pont 

du Gardiin / Remoulinsiin. Illallinen ja yöpyminen Remoulinsin alueella. 3*hotelli. 

 

7.päivä: area Remoulins – Avignon ~ 50 km  

Pyöräily upeissa Garriguen maisemissa Tavel- viinikaupunkiin. Tavelissa voit maisetella viinejä 

ja palata sen jälkeen viinitarhojen läpi Rhône-joelle. Paluu Avignoniin. Pyörien luovutus 

hotellilla. Illallinen ja yöpyminen Avignonissa, 4* aloitushotellissanne. 

 

8.päivä: Avignon 

Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. 

 

 
 

Matkan kokonaishinta alk. 1295 € / hlö  

+ palvelumaksumme 55 € / hlö 
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Hinta sisältää:  

• 7 yötä pyöräilyn aikana 3* ja 4* hotelleissa, 2hh  

• Aamiaiset kaikissa majoituksissa 

• Illalliset pyöräilyn aikana  

• Pyörävuokran ja turvaliivin 

• Tavaroiden kuljetuksen hotellien välissä pyöräilyn aikana  

• Tietopaketit kohteista + kartat reitille sekä ohjeita matkalle  

• Paikallisen matkanjärjestäjän avun ongelmatilanteessa  

 

Hinta ei sisällä:  

• Lentoja tai junamatkoja  

• Lounaita 

• Ruokajuomat 

• Mahdollisia omatoimisia museovierailuja tms.  

• Matkustaja- tai matkatavaravakuutuksia  

• Kypärää 

• Kuljetuksia paikan päälle ja takaisin  

• Paikallisia turistiveroja majoituksissa n.1,50 € /hlö /yö. Maksetaan paikan päällä vastaanottoon. 

• Pamplemoussen palvelumaksua 55 € / hlö 

 

 

 

 

 


