Poznávací zájezdy » Francie

Francouzská riviéra

Saint-Paul-de-Vence | Cannes | Antibes | Verdoňský kaňon | Ramatuelle | Saint Tropez |
Nice | Eze | Monte Carlo | Menton

Termín | libovolný

» Program zájezdu

Azurové pobřeží nebo tzv. Francouzská riviéra je synonymem luxusu a modernosti velkého světa. Země, která je kolébkou mnoha literárních i uměleckých směrů,
monolit kultury, gastronomie, módy, snobizmu, disponující něžnou i divokou krásou přírodních scenérií již doplňuje pestrá paleta historických monumentů.

» Cena zahrnuje
»
»
»
»
»

autobusovou dopravu
2x ubyt. ve 2/lůž. až 3/lůž. pokojích s vl. soc. zařízením
2x snídaně
služby odborného průvodce CK
pojištění proti úpadku CK dle zák. 159/99 Sb.

1. den

V odpoledních hodinách odjezd přes Rakousko a Itálii.

2. den

V ranních hodinách příjezd na Francouzskou riviéru do SaintPaul-de-Vence, okouzlující městečko umělců, překypující ateliéry,
galeriemi a uměním vystavených doslova všude na ulici, městečko
milovené takovými giganty jako byl Marc Chagall, Yves Montand
nebo Jacques Prévert. Pokračování do Cannes - zde můžete
podniknout příjemnou procházku podél moře, vidět palác filmového
festivalu. Zdejší promenádu lemují palmy a ostatní bohatá exotická
flóra. Krátká zastávka v Antibes, centru floristiky fr. riviéry a
synonymum luxusu – fakultativně prohlídka „milionářského
přístavu“. Přejezd na ubytování do Nice, individuální volno.

3. den

Po snídani odjezd do GRAND CANYON DU VERDON (nenáročné
poznávání) - jedna z největších přírodních zajímavostí v Evropě.
Budete moci obdivovat úžasnou barvitost přírody i zeleň.
Ojedinělost tohoto přírodního úkazu spočívá ve staletém působení
řeky Verdon na vápencové útvary tohoto kraje. V blízkosti kaňónu
možnost nákupu tradičních řemeslných výrobků a domácích sýrů.
Po ukončení o přejezd do Ramatuelle, co by kamene dohodil od
Saint Tropez, skýtající překrásnou panoramatickou vyhlídku na celý
záliv. Dále přejezd do Saint Tropez, kde Louis de Funés vytvořil svou
nezapomenutelnou roli četníka a kde si své jachty ukotvili svétoví
milionáři a hvězdy hollywoodu. V pozdních odpoledních hodinách
odjezd zpět na ubytování do Nice, individuální volno.

4. den

Po snídani prohlídka Nice, kde se můžete toulat uličkami starého
města, vystoupat po schodech na návrší, kde kdysi stával zámek.
Máte možnost navštívit některé z muzeí (H. Matisse, M. Chagalla,
Palais Massena, Krásných umění, Moderního umění, atd.). V
poledních hodinách přejezd do pitoreskního městečka Eze, které
jé přezdíváno jako “vesnička na bidýlku” a je ukázkou středověké
opevněné provensálské vesnice. Fakultativně návštěva parfumerie
Fragonard s možností nákupu parfémů světoznámých značek za
zvýhodněných podmínek. Pokračování do Monackého knížectví.
Prohlídka Knížecího paláce, katedrály či Oceánografického muzea.
Návštěva Monte Carla s pověstnými kasiny. Dle časových možností
zastávka v Mentonu – francouzských Benátkách, procházka, popř.
večeře v místní restauraci. Odjezd do ČR přes Itálii a Rakousko.

5. den

Příjezd do Čech v odpoledních hodinách.

» Cena nezahrnuje

» služby nezahrnuté v odstavci „Cena zahrnuje“
» vstupy do objektů, muzeí a památek (Parfumerie prohlídka zdarma, nákup parfémů cca 10-40 €,
Oceánografické muzeum 14 €, botanická zahrada, observatoř a prehistorické muzeum 7,20 €) ceny jsou pouze orientační
» zahraniční zdravotní pojištění

