Joker Avontuur, Fietsreizen, Frankrijk

Groepsreis: Frankrijk - Fietsen van
Lyon naar de Middellandse Zee
Reiscode: FRAV

www.joker.be/FRAV

Inhoudstafel
De ho o gt epunt en van deze reis
Deze reis is iet s vo o r jo u als je...
Pro gramma
De zwaart e van de reis: wat bet ekenen de st appert jes?
Prijzen
Wat je mo et wet en o ver deze reis
Over deze reisf o rmule
Vragen? We zijn er vo o r jo u!

Tijdens deze groepsreis genieten we vanop de fiets van het prachtige decor van de Rhône en haar
oevers, waar we picknicken op de meest idyllische plekken. We wijken af en toe even af voor een
stevige wandeling of voor een kajaktocht op de Ardèche. 's Avonds leven we als God in Frankrijk, met al
het lekkers wat de Franse keuken te bieden heeft. We verbazen ons over de mooie en unieke fauna en
flora van moerasgebied de Camargue in het zuiden van de Provence, een onvergetelijke afsluiter van
deze reis.

De hoogtepunten van deze reis
Een dag vol actie op en aan de Ardèche
Bezoek aan de steden Lyon, Avignon en Arles
Fietsen doorheen de prachtige landschappen van de Provence

Deze reis is iets voor jou als je...
meestal vrij vlakke fietstochten graag afwisselt met andere sporten zoals kajakken en wandelen.
gemiddeld tussen de 39 en 77 kilometer per dag wil fietsen.
de paarden, stieren en flamingo’s in de Camargue wil bewonderen.
kamperen ook graag eens afwisselt met een overnachting in een hotel.
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actie wil beleven in en rond de Ardèche.
wil genieten van de Franse keuken.

Programma
Vertrekvergadering
Je reis begint eigenlijk al op de vertrekvergadering enkele weken voor vertrek. Kom hier zeker naartoe
want je ontmoet er niet alleen je reisgenoten en reisbegeleider! Er worden ook belangrijke praktische
afspraken gemaakt en het is het ideale moment om antwoord te krijgen op je vragen. Vanaf 2 maanden
voor vertrek vind je bij elke vertrekdatum de datum van je vertrekvergadering en na boeking word je
hiervan ook op de hoogte gehouden via mail.

Dag 1: Brussel - Lyon
Weg reizen met de TGV vanuit Brussel-Z uid naar Lyon. Na 4 uur zijn we ter plaatse. Na het inchecken in
het hotel, verkennen we de stad Lyon. Als een van de grootste steden van Frankrijk doet Lyon niet
onder voor Parijs met haar bijzondere wijken, rijke historie en lekker eten.

Dag 2: Vienne - Vion
Een korte treinrit brengt ons tot Vienne, het startpunt van onze, in totaal 413 kilometer lange,
fietstocht. De eerste rit is vlak en licht dalend. We nemen onze tijd om aan de fietsen te wennen.
Picknicken doen we onderweg. ’s Avonds wordt op de camping onze kennis van Frankrijk getest.
(Overwegend vlak parcours)

Dag 3: Vion – Beauchastel
We combineren het fietsen met een stevige wandeltocht in het charmante dorp Beauchastel. De
fietstocht is vrij vlak, maar de wandeling is dat niet (10 km / 370 hoogtemeters)!

Dag 4 : Beauchastel - Viviers
Onderweg nemen we de tijd voor een stop in Montélimar. Natuurlijk kunnen we niet weerstaan aan de
verleiding om nougat, het streekproduct van deze stad, te proeven. Na het opzetten van de tenten
verkennen we Viviers.
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Dag 5-6: Viviers - Saint Martin d'Ardèche
Vandaag maken we een korte, maar pittige rit richting de Ardèche met meer dan 400 hoogtemeters. Dit
is de enige dag van de reis waar er klimwerk op het programma staat richting de Ardèche. In de
namiddag verkennen we deze rivier met de kajak. 's Anderendaags geven we onze fiets een dagje rust
en genieten we van een aantal activiteiten op en rond de Ardèche: speleologie, touwenparcours of
rotsklimmen behoren tot de mogelijkheden. (kajak en 1 keuzeactiviteit is voorzien in het budget).Op de
avondmarkt is het genieten van lokale specialiteiten.

Dag 7: Saint Martin d'Ardèche - Avignon
Vandaag staat de Koninginnenrit van de reis, naar Avignon, op het programma. Bij aankomst pikken we
misschien een activiteit mee van het festival van Avignon of kuieren we gewoon door de stad. We
overnachten hier in een hotel.

Dag 8: Avignon - Arles
We fietsen dwars door de Provence tot in de stad Arles, de toegangspoort tot de Camargue genoemd.
We brengen een bezoek aan deze bruisende stad vol met Romeinse schatten en gezellige pleintjes
met als bekendste bezienswaardigheid het amfitheater.

Dag 9 - 10 -11: Arles - Sainte-Maries de la Mer
De eindbestemming is in zicht. De laatste rit leidt ons door de Camargue. Dit is een paradijs voor vogels
(flamingo’s) en wilde paarden. ’s Avonds kunnen de liefhebbers genieten van tocht te paard door het
natuurgebied. (facultatief) 's Anderdaags sluiten we af met een vrije dag in de Camargue. Wat op adem
komen aan het onmetelijk grote strand, een wandeling door het natuurgebied, vogels spotten of een
kortere fietstocht door het natuurgebied: het kan allemaal. De ochtend nadien stappen we in
Marseille op de TGV terug naar Brussel.

De zwaarte van de reis: wat betekenen de stappertjes?
Alle Joker-reizen zijn per definitie actieve reizen! Elke deelnemer van een Joker-reis heeft minimaal
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een ‘normale’ conditie. Dit betekent dat er zeker sportieve momenten worden ingelast, die voor iedere
fitte persoon doenbaar moeten zijn. We gaan enkele
uren wandelen of fietsen en klimmen en dalen horen daarbij. De paden en wegen zijn over het
algemeen in goede staat. Volledige dagen te voet op pad gaan in een stad of op het platteland is
evident. Even belangrijk is een goede mentale ingesteldheid. We gaan immers op verkenning in een
land met andere voedingsgewoonten en mogelijk een vreemde cultuur. Met de juiste instelling verteer
je beter de temperatuurschommelingen, de lange transporttijden en de vermoeidheid na geleverde
inspanningen. Ook een open groepsgeest en een grote aanpassingsbereidheid worden op dit soort
reizen verwacht. Uiterst belangrijk is ook dat je uitgerust aan deze reis begint!

Tijdens dit gedeelte van de reis verwachten we dat je als deelnemer een ‘goede’ fysieke conditie hebt.
Er kunnen stevige dagtochten en/of meerdaagse trektochten met een dagrugzak of deelbagage op het
programma staan. Klimmen en dalen zijn haast zeker van de partij. Ook fietstochten en andere sportieve
inspanningen zijn mogelijk. Wekelijks sport beoefenen thuis is wenselijk! Samen met de fysieke
inspanning vragen de eventuele primitieve omstandigheden en onzekere weerscondities (hitte, vocht,
regen, sneeuw, wind, koude...) een goede conditie.

Tijdens dit gedeelte van de reis verwachten we dat deelnemers een ‘zeer goede’ lichamelijke conditie
hebben. Er kunnen meerdaagse, pittige (kampeer)trektochten op het programma staan met behoorlijk
veel stapuren met deelrugzak of volledige bagage. Dit, samen met onzekere weersomstandigheden en
moeilijk begaanbare paden maken dat een zeer goede conditie vereist is. Wekelijks (meermaals) sport
beoefenen thuis is zéér wenselijk! Een degelijk uithoudingsvermogen, zowel mentaal als fysiek is
noodzakelijk. Eerdere ervaring met meerdaagse trektochten in de bergen is wenselijk!

Een ‘uitstekende’ fysieke conditie is nodig voor slechts enkele gedeelten van sommige ‘expeditiereizen’. Lange, meerdaagse, zéér pittige trektochten met veel stapuren óf met bagage inclusief tenten
en voeding (dus meer dan 15 kg), óf op grote hoogte óf in extreme (weers)omstandigheden, maken dat
je een groot uithoudingsvermogen nodig hebt, zowel fysiek als mentaal. Paden kunnen zéér steil, ruig
en rotsachtig zijn. Vanzelfsprekend doe je regelmatig aan sport. Eerdere ervaring met meerdaagse
trektochten in de bergen is een vereiste!

Prijzen
Inbegrepen in de basisprijs
Ticket TGV (Brussel-zuid - Lyon & Marseille - Brussel-zuid)
Huur trekkingfiets
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Bagagetransport (enkel regenkledij en je picknick neem je mee op de fiets)
Gebruik van Joker-tenten en kampeermateriaal
Organisatiekosten
De diensten van 2 Karavaan-reisbegeleiders
KBC-reisbijstandsverzekering

Inbegrepen in het budget
Kostenraming voor activiteiten, logementen, plaatselijk transport, toegangsgelden en maaltijden.
Dranken en perso o nlijke uit gaven zijn niet inbegrepen.

Bijkomende inf o
Huur van een E-Bike: € 155

Wat je moet weten over deze reis
Laats te wijz ig ing o p: 18 / 03 / 2021

Actie en beleving
Via Joker maak je écht kennis met je bestemming en haar bevolking, dat zit ingebakken in onze manier
van reizen. Door de activiteiten die we doen, het transport en het logies die we kiezen en met het
duwtje in de rug van de reisbegeleider, heb je de kans om werkelijk wat te beleven en dingen te doen
die je misschien nooit eerder deed. En uiteraard is er ook tijd voor actie. Hoe we dat allemaal concreet
maken op deze reis, dat lees je hieronder.
Specif iek vo o r deze reis
Centraal op deze reis staan de fietstochten op de oevers van de Rhône vanuit Lyon tot de Camargue.
We wisselen de fiets af met een wandeling, een stadsbezoek, een kajaktocht op de Ardèche,... We laten
ons verbazen door de landschappen die we beleven vanop de fiets, te voet of vanop het water.

Duurzaam op reis
Joker streeft ernaar om op een duurzame manier te reizen, met respect voor mens, cultuur en natuur.
Dat blijft een zoektocht en is geen absolute waarheid met strikte regels en normen. De begeleider
inspireert je in het vinden van antwoorden, zowel op de vertrekvergadering als tijdens de reis. We
hechten veel belang aan het steunen van de lokale economie en dus de bevolking. Dit doen we door
te kiezen voor kleinschalige logementen en restaurants en door samen te werken met plaatselijke
organisaties en gidsen. Specifiek voor deze reis werden volgende 'duurzame' keuzes gemaakt.
Specif iek vo o r deze reis
Voor deze reis maken we bewust geen gebruik van transport per vliegtuig. De transfer naar Frankrijk en
terug doen we met de TGV. Ter plaatse staat de fiets centraal.
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Mensen ontmoeten
Reizen met Joker betekent mensen ontmoeten en een andere cultuur en manier van leven ontdekken.
Hoe we tijdens de reis kansen creëren om mensen te leren kennen, dat lees je hier.
Specif iek vo o r deze reis
We fietsen vaak door kleine dorpjes, langs typische pleintjes. Tijdens een tussenstop aanschouwen we
de lokale bevolking tijdens hun spelletje "petanque". We slaan een praatje met een wijntje of een pastis
in de hand. In de grotere bruisende steden pikken we onder andere het festival van Avignon mee.

Documenten
Voor Frankrijk volstaat je geldige Belgische identiteitskaart.
Deze f o rmalit eit en zijn van t o epassing vo o r Belgische reizigers. Heb je een andere nat io nalit eit ,
check de vo o rwaarden bij de ambassade van het land waar je naart o e reist o f neem co nt act o p
met je Jo ker-reiskant o o r.

T ransport
Heen en t erug
Vaak vliegen we naar de reisbestemming, maar minibus of trein kunnen ook. Kies je voor een reis met
een vlucht dan is het goed om weten dat Joker samenwerkt met betrouwbare luchtvaartmaatschappijen.
We raden je aan om de CO2-uitstoot van je vlucht te compenseren door middel van een bijdrage aan
BOS+ (www.joker.be/bosplus).
Het gebeurt dat luchtvaartmaatschappijen hun vluchturen in de loop van het jaar wijzigen. De vluchturen
die je hieronder vindt, of die worden aangevuld van zodra ze beschikbaar zijn, zijn indicatief en geven
bij wijziging geen recht op annulering. Het definitieve vluchtenschema vind je in het vertrekdocument
dat je ten laatste 10 dagen voor vertrek via e-mail ontvangt. Ook eventuele info over minibus,
huurwagens of trein vind je hieronder.
Specif iek vo o r deze reis
We nemen de TGV vanuit Brussel-Z uid tot Lyon, de terugrit is vanuit Marseille tot Brussel-Z uid
T er plaat se
We streven op onze bestemming naar een variatie aan transportmiddelen (trein, boot, fiets, bus of
gecharterde minibus, auto, te voet, …). De keuze voor openbaar of gecharterd vervoer hangt af van de
plaatselijke omstandigheden. Wanneer het risico bestaat dat we de schaarse plaatsen van de lokale
bevolking inpalmen op de bus, dan kiezen we voor gecharterd vervoer. Ook dat is verantwoord
transport.
Specif iek vo o r deze reis
We gebruiken onze fiets als hoofdvervoersmiddel. En minibus vervoert onze bagage tussen de logies.
Joker
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Logies
We overnachten in kleine hotels en bij een aantal reizen in tenten. Ook een combinatie van beide is
mogelijk. De hotels, pensions of – bij een aantal reizen – campings zijn veelal in handen van
plaatselijke families. Z o ondersteunen we de lokale economie. De logementen worden in naam van
Joker door de reisbegeleider gereserveerd waardoor hij/zij impact heeft op het verloop van de reis.
Daardoor kunnen de logies verschillen van reis tot reis. De overnachtingen betalen de deelnemers ter
plaatse vanuit het budget. Doorgaans variëren de logementen van basic, charmant tot wat meer
comfortabel, afhankelijk van het plaatselijke aanbod. Meestal slapen we in 2- of 3-persoonskamers,
maar ook 4- of meerpersoonskamers kunnen voorkomen. Een regelmatig wisselende kamerverdeling
maakt deel uit van onze avontuurlijke manier van reizen. Afhankelijk van het aantal bedden per kamer
en het aantal mannen en vrouwen in de groep is een gemengde kamerindeling soms onvermijdelijk.
Specif iek vo o r deze reis
Tijdens deze reis slapen we afwisselend in tenten en in ho(s)tels. In de ho(s)tels slapen we in
meerpersoonskamers.
Afhankelijk van het aantal mannen en vrouwen in de groep is een gemengde indeling voor het slapen
soms onvermijdelijk. Meestal stimuleren wij tevens een wisselende tenten/kamerverdeling.
Joker maakt gebruik van degelijke tenten, meestal van een bekend merk, en ze hebben een
marktwaarde van ongeveer 250 euro. Draag zorg voor het materiaal, dan kan iedereen - ook jij - er
optimaal van genieten! Bevallen de tentjes jou? Je kan er eentje na je reis aankopen voor de
democratische prijs van 50 euro per tent.
Voor het overige kampeermateriaal (borden, tassen, bestek, slaapmatjes, slaapzak...) moet je zelf
zorgen.

Maaltijden
Lokale restaurantjes die ons tegen een redelijke prijs 'streekspecialiteiten' serveren zijn dé plaatsen om
een land niet alleen te bekijken maar letterlijk te ruiken en te proeven.
Culinaire specialiteiten voor deze reis zijn:
's middags zorgen we zelf voor onze picknick. 's Avonds gaan we op restaurant en genieten we van de
Franse keuken en een heerlijk wijntje.

Bagage
Onderstaande bagagelijst is richtinggevend. De volledige info over de bagage krijg je van je
reisbegeleider tijdens de vertrekvergadering.
soepele reistas, géén harde koffers
kleine dagrugzak
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slaapzak en slaapmatje
t-shirts of hemdjes
fietsbroek kan handig zijn
water- en winddichte regenkledij
lange broek, bv. broek met afritsbare pijpen
(stevige) broek die vuil mag worden bij speleologie/klimmen/paardrijden
gesloten wandel- of sportschoen (ook voor speologie)
sandalen
zwemkledij
bord, beker, bestek + scherp (zak-)mes
drinkbus die in een houder op de fiets past
Een uitgebreide lijst volgt op de vertrekvergadering.

Geldzaken
Budget t er plaat se
Het te voorziene budget voor deze reis vind je op je factuur en kan in euro of in een andere
munteenheid staan. Het budget is een raming van de kosten ter plaatse. Je betaalt enkel voor de
activiteiten die je effectief doet of die Joker volgens het programma op voorhand heeft moeten betalen,
niets meer, niets minder. Daarenboven komen deze uitgaven rechtstreeks bij de lokale bevolking
terecht, zonder tussenpersonen of commissie van Joker dus.
Fo o ien
In veel landen is toerisme een belangrijke inkomstenbron en meer specifiek, met de typische Jokermanier van reizen komt het bestede geld rechtstreeks bij de kleine, lokale ondernemers zoals lokale
restaurants, guesthouses en touroperators. Tevens moedigen we onze partners aan om hun
werknemers een fair loon te betalen en vinden we het belangrijk om, als appreciatie voor de
verleende diensten, een redelijke fooi te betalen aan gidsen, dragers en andere werknemers.
De hoogte van die fooien is gebaseerd op ervaringen van voorgaande reizen. Bij de raming van het
budgetbedrag is met fooien rekening gehouden. Z e zitten dus bij het budget inbegrepen.

Gezondheid
Er zijn geen verplichte inentingen. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar het ITG:
https://www.itg.be/N/reisgeneeskunde.
We raden je aan je Europese ziekteverzekeringskaart (blauwe kaartje) mee te nemen . Dit kan je gratis
verkrijgen bij je ziekenfonds. Hiermee vermijd je heel wat administratieve rompslomp en voorschieten
van geld bij bezoek aan de dokter of opname in een ziekenhuis.

Conditie
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Deze reis is geschikt voor personen met een normale gezonde lichamelijke conditie. Je fiets dagelijks
rond de 70km op overwegend vlak terrein. Optioneel kan je ook kiezen voor een elektrische fiets.
Minstens zo belangrijk is een goede mentale ingesteldheid, zo verteer je beter de vermoeidheid na
geleverde inspanningen. Ook een open groepsgeest en een grote aanpassingsbereidheid worden op
dit soort reizen steeds verwacht.
Overdag dragen we enkel een dagrugzak, de hoofdbagage wordt voor ons van slaapplaats naar
slaapplaats gebracht.
Uiterst belangrijk is ook dat je uitgerust aan deze reis begint!

Reisperiode en klimaat
De afreis vindt plaats in de zomer. Dit betekent dat je mooi weer mag verwachten, mediterraan klimaat.
Overdag kan de temperatuur wel eens hoog oplopen wat een extra uitdaging zou kunnen zijn. Drink
dus voldoende!

De reisbegeleider
De reisbegeleider coördineert de reis in overleg met alle deelnemers en regelt de praktische zaken ter
plaatse. Een gids is hij niet: voor achtergrondinformatie over de bestemming en rondleidingen laten we
liever lokale gidsen aan het woord. Wél vormt de reisbegeleider een brug tussen jou, de groep en het
land met zijn bevolking. De reisbegeleider bereidt de reis op voorhand intensief voor. Natuurlijk laat hij
genoeg ruimte voor initiatief van de groep: zo stel je mee de picknick samen, zoek je een leuk
restaurant of kan je zelf een voorstel doen voor een leuke activiteit.
De reisbegeleiders zijn Nederlandstalig (met uitzondering van de reis naar Indonesië, met reiscode IDAJ,
die wordt begeleid door een lokale, Engelstalige ViaVia-medewerker) en werden geselecteerd en
opgeleid door vzw Karavaan. De Karavaan-opleiding is gecertificeerd door Toerisme Vlaanderen. De
opleiding legt vooral de nadruk op contactgericht reizen met respect voor cultuur en natuur, praktische
vaardigheden en theoretische achtergronden. De reisbegeleiders worden niet alleen klaargestoomd
om alles op rolletjes te laten lopen, zij zorgen er ook voor dat jij en je groep een grensverleggend en
duurzaam avontuur beleven.

Respect voor mens en natuur
In het kader van het ‘Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens’ en het ‘Internationaal Verdrag
inzake de Rechten van het Kind’ zal Joker op geen enkel moment een beroep doen op diensten van
derden die blijk geven van financiële of seksuele uitbuiting van kinderen of volwassenen (logement,
transport, maaltijden, activiteiten …).
Lees hierover meer in ons Charter Mensenrechten.
Wij vragen je om vermoedens van kindersekstoerisme te melden op www.ikzegstop.be.
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De souvenirhandel is in heel wat landen een belangrijke bron van inkomsten voor de lokale bevolking.
Maar er worden helaas nog steeds souvenirs gemaakt van bedreigde plant- en diersoorten. Op je
hoede zijn voor verboden souvenirs wil niet zeggen dat je ateliers, souvenirwinkels en markten niet
meer mag bezoeken. Je reisbegeleider informeert je hierover. We verwijzen je alvast naar de folder
‘Een zeldzaam dier is geen souvenir’ uitgegeven door Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Joker ontving in 2014 als eerste Belgische touroperator het Travelife duurzaamheidscertificaat, een
internationale erkenning voor onze inspanningen om duurzaam te reizen en ondernemen. Lees meer...
G ebruik van je gegevens
Bij boeking vragen we je naar je emailadres. We maken van dit adres enkel gebruik om je info te
bezorgen over de door jou geboekte reis of om je de link naar het feedbackformulier te sturen.

Geograf ie
Frankrijk
De totale oppervlakte van Frankrijk bedraagt 643.801 km², dit is inclusief de overzeese gebieden
Freans Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte en Reunion. Als we deze gebieden niet meerekenen,
is de oppervlakte van Frankrijk 551.500 km².
Het Franse vasteland grenst aan België, Luxmburg, Duitsland, Z witserland, Italië, Monaco, Spanje en
Andorra.
Langs de kusten (buiten Bretagne) en in het noordoorsten liggen de laaggelegen gebieden, hoe meer
men naar het centrum van het land gaat, hoe geaccidenteerder het terrein wordt. De Elzas en de
Vogezen, tegen de Duitse grens, kennen toppen tot 1.400 m. Meer naar het zuiden komen we in de
uitlopers van de Alpen met de Mont Blanc, 4.807 m, als hoogste top van het land en van Europa. De
Pyreneeën vormen in het zuidwesten de grens met Spanje. In deze bergketen bevindt zich de hoogste
waterval van Europa, de Grande Cascade de Gavarnie.

Fauna en f lora
Frankrijk
Wegens de uitgestrektheid van Frankrijk komen er verschillende vegetatiezones voor. In het noorden
waren vroeger uitgestrekte wouden waarvan er nog enkele terug te vinden zijn zoals Compiègne bij
Parijs en in Normandië. Meer naar het zuiden worden de bossen afgewisseld met heidegebied om
verder over te gaan in wijngebieden en olijfgaarden tot citrusgaarden. Helemaal in het zuiden vindt
men de maquis en de garrigue. In de berggebieden komen, eens boven de boomgrens, bergweides
voor met vooral in de zomer prachtige bloemen. De nationale bloem van Frankrijk is de iris.
De fauna is vrij gelijkaardig met dat van ons. In de Pyreneeën en de Alpen komen nog een aantal wilde
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bruine beren voor. Typisch voor de Pyreneeën is de lammergier, de grootste Europese gier met een
spanwijdte tot 3 meter. In de Elzas vindt men veel ooievaars. Het nationale dier van Frankrijk is de haan.

Staatsvorm
Frankrijk
Frankrijk viert zijn nationale feestdag op de quatorze juillet, een herinnering aan de bestorming van de
Bastille die het einde van de Franse monarchie inluidde. Sindsdien is Frankrijk voornamelijk een
republiek geweest. Op 4 oktober 1958 werd de 5de Franse republiek gesticht.
In 2017 werd Emmanuel Macron verkozen als nieuwe president van Frankrijk. Een Franse president
wordt door het volk verkozen voor een termijn van 5 jaar en kan maximaal 1 keer herkozen worden.
De president stelt de premier aan en momenteel is dit Jean Castex.
Het parlement bestaat uit 2 kamers, de Senate met 348 zetels en Assemblee Nationale met 577 zetels.
In de senaat zijn er 328 zetels voorzien voor het vaste land en 10 zetels voor de overzeese gebieden.
Senatoren worden voor 6 jaar verkozen, maar om de 3 jaar wordt één derde van de senatoren
verkozen. In de Assemblee Nationale zijn er 555 zetels voor het vasteland en 22 voor de overzeese
gebieden.

Bevolking
Frankrijk
In Frankrijk wonen ongeveer 66,8 miljoen mensen waarvan een goede 3 miljoen in de overzeese
gebieden. Frankrijk staat op de 2 plaats in Europa qua bevolkingsaantal, maar bijna helemaal onderaan
de ladder naar bevolkingsdichtheid.
85% van de Fransen wonen in de steden. In Parijs telt meer dan 10 miljoen inwoners, Lyon is de 2de
grootste stad met 1,6 miljoen inwoners op de voet gevolgd door Marseille.
Frankrijk telt een groot aantal inwoners uit de voormalige (Noord)Afrikaanse kolonies.

Economie
Frankrijk
Frankrijk is het meest door toeristen bezochte land te wereld. Ieder jaar bezoeken bijna 80 miljoen
toeristen Frankrijk.
De belangrijkste economische sector van Frankrijk is de dienstensector, goed voor bijna 80% van het
bbp. Ook de industrie is belangrijk met als grootste exportproducten vliegtuigen, auto's, elektrische
apparaten en natuurlijk wijn.
In Frankrijk betaalt men met de euro.

Religie
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Frankrijk
Sinds 1905 is er in Frankrijk een scheiding tussen kerk en staat. Daarvoor was het katholicisme de
staatsgodsdienst, tussen 1309 en 1377 verbleven ook pausen in Frankrijk, meer bepaald in Avignon.
Nog steeds is het katholicisme de grootste godsdienst in Frankrijk, ongveer 80% van de inwoners
noemt zich katholiek. Ongeveer 10% van de Franse bevolking bestaat uit moslims, vooral soennieten.

Lokale gebruiken en gewoonten
Frankrijk

T ijdsverschil
Frankrijk
Er is geen tijdsverschil tussen Frankrijk en België.

Elektriciteit
Frankrijk
In Frankrijk gebruiken ze dezelfde stekkers en voltage als in België. Geen nood dus om een
wereldstekker mee te nemen.

Veiligheid
Frankrijk
Frankrijk deelt met de rest van Europa de algemene dreiging van terrorisme.
Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Frankrijk hebben de Franse autoriteiten bijzondere
maatregelen genomen, die kunnen leiden tot verscherpte grenscontroles en een versterking van de
bewaking van gevoelige locaties. Maatregelen die het verkeer beperken kunnen worden genomen,
ook wat het openbaar vervoer betreft, alsook beperking van parkeerruimte. Belgen ter plaatse dienen
waakzaam te zijn, grote bijeenkomsten te vermijden en de richtlijnen van de lokale autoriteiten op te
volgen.
Toeristen vormen geen specifiek doelwit van criminaliteit, maar opgelet voor zakkenrollers en diefstal
in geparkeerde wagens, alsook voor diefstallen door motorrijders in wagens die in de file staan te
wachten. In de grootsteden en voorsteden kunnen er ten tijde van betogingen spanningen optreden
tussen de betogers en de ordediensten.

Over deze reisformule
Joker Avontuur
Z egt een nacht onder de sterren je meer dan een hemelbed? Dan zit je goed bij Joker Avontuur! Enter
adventure, 24/7, want dit wordt beslist een van de meest authentieke en avontuurlijke reiservaringen
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die je ooit hebt beleefd…

Vragen? We zijn er voor jou!
www.joker.be/reiskantoren
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