Provensálsko a francúzska riviéra

Poznávací zájazd
Cena za osobu v 2. lôžkovej izbe 335,00€
Doprava: autobusová
Strava:

4x kontinentálne raňajky

Termíny : 14.6.-20.6.2018
10.7.-16.7.2018
2.8.-8.8.2018
2.9.-8.9.2018
info@leitnertour.sk

tel.: 0911 623 322
Trasa:
Menton-Monaco-Grasse-Cannes-Aix-en-Provence-Sénanque-Chateauneuf du PapeOrange-Avignon-Pont du Gard-Marseille

Cena zahŕňa:
Doprava luxusným autokarom, 4x ubytovanie v hoteli s kontinentálnymi raňajkami,
sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov.

Cena nezahŕňa:
Povinné príplatky: pobytová taxa, cestovné poistenie. Nástupné miesta NR, TT, BA,
bez príplatkov, ostatné podľa zastávok za príplatky.

Program zájazdu:
1. deň – odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách, tranzit cez Rakúsko a Taliansko do
Francúzska.
2. deň – príchod do mestečka Menton, ktoré je ukryté priamo v horách a prezývané tiež Perlou
Francúzska. Menton je preslávený pestovaním citrónovníkov, záhradami a krásnymi plážami.
Prehliadka barokovej baziliky sv. Michala, ktorá sa týči nad mestom. Krátky presun do Monaca,
prehliadka katedrály, paláca, Oceánografického múzea, známeho kasína v Monte Carlo,
individuálne voľno, možnosť okúpania sa. Vo večerných hodinách ubytovanie v hoteli.
3. deň – raňajky, návšteva mesta Grasse, ktoré sa považuje za hlavné mesto výroby parfumov.
Krátka prechádzka historickým centrom, návšteva svetoznámej parfumérie Fragonard. Prehliadka
Cannes: hrad, festivalový palác, uličky starého mesta. Popoludní individuálne voľno na kúpanie.
Vo večerných hodinách ubytovanie v hoteli.
4. deň – raňajky, presun do jedného z najkrajších miest južného Francúzska, Aix-en-Provence,
ležiaceho v srdci Provensálska. Prehliadka centra mesta „tisícich fontán“, s radnicou a katedrálou
sv Saveura. Individuálne voľno - možnosť návštevy miestnych trhov či ateliéru Paula Cézanna.
Návšteva voňavých levanduľových polí obklopujúcich cisterciánsky kláštor Sénanque (polia
kvitnú v určitom období v letných mesiacoch). Presun do dedinky Gordes a krátka zastávka vo
vinárskom mestečku Châteauneuf-du-Pape. Vo večerných hodinách ubytovanie v hoteli.

5. deň – raňajky, presun do mesta Orange s najzachovalejším rímskym divadlom v Európe.
Prehliadka Avignonu: pápežský palác, kostol Notre Dame des Doms, opera, starý most, kaplnka
sv. Mikuláša. Popoludní presun k unikátnemu rímskemu mostu Pont du Gard, ktorý bol pre svoju
mimoriadnu hodnotu zaradený na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Vo večerných
hodinách ubytovanie v hoteli.
6. deň – raňajky, presun do Marseille, prehliadka mesta: bazilika Notre Dame de la Garde taliansko - byzantský kostol, poskytujúci ochranu námorníkom a rybárom z prístavu Vieux Port.,
katedrála, staré mesto, prístav. Oblasť Panier je taktiež nabitá kultúrou a historickými
pamiatkami. Prechádzka po rozprávkových plážach La Corniche a Les Plages na okraji mesta.
Medzi rarity patrí úzka spleť uličiek Le Panier a Vieille Charité, nachádzajúcich sa v najstaršej
štvrti Quartier du Panier. Poobede fakultatívne plavba na ostrov If s pevnosťou, individuálne
voľno. Večer odchod na Slovensko.
7. deň – príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách.

