Francúzska riviéra a Provence

Provence zaujme každého návštevníka svojou neopakovateľnou
Termín: 07.-13.09.2019
prírodou, úžasnou architektúrou a priezračným morom.
Program:
1. DEŇ :
Odchod z Trenčína v popoludňajších hodinách, smer Viedeň, Tarvisio, Benátky, Brescia, Nice
2. DEŇ :
Ráno príchod do Aix-en-Provence – prehliadka hlavného mesta Provensálska s jedinečnou atmosférou.
Spoločne navštívime Cézanov ateliér, v ktorom tvoril svetoznámy maliar. Prejdeme sa po centre mesta,
v ktorom uvidíte množstvo fontán, typických provensálskych domov, námestí s tradičnými trhmi.
Osobné voľno, odchod na hotel, nocľah.
3. DEŇ :
Po raňajkách odchod do známej oblasti Cassis, nádherná prírodná scenéria. Následne plavba
v Calanquest. Odchod do Nimes – nádherné mesto s pamiatkami z rímskych čias (obdobie panovania
cisára Augusta) s nazachovalejším koloseom mimo Ríma. Po prehliadke návrat na ubytovanie v Aix-enProvence, nocľah.
4. DEŇ :
Po raňajkách celodenná prehliadka mesta Marseille – druhé najväčšie a najstaršie mesto Francúzska
(prehliadka starého prístavu, historického centra, trhoviska s provensálskou atmosférou). Plavba na
ostrov If s väznicou, odchod z Marseille. Návrat na ubytovanie v hoteli, nocľah.
5. DEŇ :
Po raňajkách odchod z Frejus na prehliadku jedného z najhlbších kaňonov v Európe Verdonský kaňon,
ktorý vyhĺbila rieka Verdon na hranici provensálskych a prímorských Álp v Južnom Francúzsku. Kaňon sa
začína mestečkom Castelovane a tiahne sa skalnými stenami v dĺžke 21km, až k priehradnému jazeru
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Lac-de-ste-Croix. Odchod do nádherného balkónového mestečka Grasse – hlavného mesta parfémov,
možnosť návštevy firmy Fagonard (svetový top). Ubytovanie, nocľah.
6. DEŇ :
Odchod po raňajkách do Monaka. Prehliadka mesta s možnosťou kúpania za dobrého počasia. Večer
odchod na cestu domov smer Ventimiglia, Alexandria, Padova, Tarvisio, Viedeň, Trenčín.
7. DEŇ :
Príchod do Trenčína v dopoludňajších hodinách.
CENA ZÁJAZDU : 344,- Eur
V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, sprievodca, 4 x ubytovanie v hoteloch Ibis Budget
alebo podobnej kategórie s vlastným sociálnym príslušenstvom, 4 x raňajky, poistenie CK voči
insolventnosti, dobrá nálada
Ostatné pokyny na zájazd sú uvedené v samostatných pokynoch, ktoré sú súčasťou dokumentácie na
zájazd. CK si vyhradzuje právo k zmene programu alebo cien na základe aktualizácie počasia a cien
v zahraničí pre rok 2019.
Sprievodca zájazdu : Mgr. Katarína Žatkuliaková
Kontakt: 0903708678, katka@gadtours.com
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