
  

 
Termín: 10.-15.5.2020             Číslo zájezdu: 20-408                             Cena: 8 980,- Kč
                                                                                     

MALEBNÁ JIŽNÍ FRANCIE 
 

1. DEN: ODJEZD Z ČR 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v dopoledních hodinách. Autobusem pojedeme přes den a noc do Francie a 
zastavovat budeme jen na protažení a toalety. 

 

2. DEN: NICE  

Brzy ráno přijedeme do Nice, největšího města na Riviéře, se slavnou promenádou Promenade des Anglais. Strávíme 
zde celý den. Projdeme se kolem nejznámějších míst - Hotel Negresco, Promenade du Paillon, Palais des Arts, Place 
Garibaldi a další. Dále nás čeká procházka starým městem a výstup na vrcholek Le Chateau, odkud je překrásný výhled. 
V podvečer odjedeme na ubytování k Avignonu. 
 

3. DEN: PONT DU GARD, NIMES, AVIGNON 

Odpoledne přijedeme k Pont du Gard, největšímu římskému akvaduktu v Evropě, který zajišťoval zásobování města 
Nimes vodou. Dozvíme se o výstavbě a důležitosti akvaduktu, projdeme se kolem něj i po něm a někdo se možná i 
vykoupe v řece Gard. Pak navštívíme Nimes, město protkané římskými památkami. Prohlédneme si historickou část 
města, jehož chloubou je především římský chrám Maison Carée, který se řadí k nejlépe zachovalým na světě. Uvidíme 
i římský amfiteátr Les Arenes a římskou bránu Porte Augustus. Na závěr dne přijedeme do města Avignon, jednoho 
z nejvýznamnějších a nejkrásnějších měst jižní Francie. Čeká nás podvečerní procházka městem - uvidíme papežský 
palác Palais des Papes s přilehlou překrásnou zahradou, vystoupíme na městské opevnění s výhledem na most Pont St-
Bénézet, projdeme se půvabným starým městem. Večer se vrátíme na ubytování. 

 

4. DEN: LES BAUX DE PROVENCE, CAMARQUE, ST. MARIES DE LA MER 

Po snídani se vydáme k Les Baux de Provence, půvabné vesničce s impozantními ruinami hradního komplexu. 
Prohlédneme si nedalekou jedinečnou multimediální expozici Carrières de Lumières. Pak vyrazíme do národního 
parku Camarque (plameňáci, bílí koně, černí býci) a do městečka Saintes Maries-de-la-Mer. Podnikneme výlet lodí po 
národním parku a prohlédneme si městečko. Večer se vrátíme na ubytování jako minulou noc. 
 

5. DEN: MONACO, MONTE CARLO  

Po snídani odjedeme do Monackého knížectví, po Vatikánu nejmenšího státu světa, kde strávíme zbytek dne. V Monaco 
Ville absolvujeme prohlídku skvělého Oceánografického muzea, uvidíme Knížecí palác i katedrálu, kde je pohřbena 
tragicky zesnulá filmová hvězda Grace Kelly. Dopřejeme si i dostatek času v půvabných uličkách města s množstvím 
obchůdků a restaurací. Na závěr se projdeme do moderní části Monte Carlo a kolem jeho vyhlášeného kasina. Ve 
večerních hodinách odjedeme zpět do České republiky. 
 

6. DEN: NÁVRAT DO ČR 

V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme ve podvečerních hodinách. 
 

 

V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, video, lednička, prodej nápojů  
- 3x ubytování se snídaní v hotelu typu Premiere Classe po třech osobách na pokoji s vlastním soc. zařízením 
- 3x večeře v restauraci Flunch, menu Duo Flunch (hlavní jídlo, dezert) 
- služby průvodce po celou dobu zájezdu  
- vstupné: akvadukt Pont du Gard, aréna Nimes, Carrières de Lumières, Oceánografické muzeum, výlet lodí v Camarque 
- zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
 

V ceně není zahrnuto: 
- vstupy do případně dalších navštívených objektů, další stravu. 
 

 
 
 
 
 



  

 
 

          
 

       
 


