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PROVENCE - LETECKY
AVIGNON • BONNIEUX • ROUSSILLON • ARLES •
SAINTES MARIES DE LA MER • CASSIS •
AIX EN PROVENCE • MARSEILLE • ORANGE
Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy do Lyonu, transfer autobusem do
Avignonu, ubytování. Avignon UNESCO, večerní město,
opevněné centrum Provence, výhledy na Villeneuve les
Avignon a na středověký most, fakultativně večeře.
2. den: Snídaně. Přírodní park Lubéron s cedrovými lesy,
kouzelné kamenné městečko Bonnieux s fakultativní
ochutnávkou místních specialit, cesta kolem hradu Lacoste
(proslulý markýzem de Sade), středověký most a
levandulová pole, červené městečko Roussillon, turistika
barevnými bauxitovými skalami, naleziště malířských hlinek,
gastronomické překvapení a suvenýrový ráj, Gordes, pohled
na městečko s hradem, Abbaye de Sénanque, proslulý
klášter obklopený poli levandule, fakultativně ochutnávka
vína s možností nákupu, pozdní návrat na ubytování.
3. den: Snídaně. Avignon UNESCO, svědek papežské slávy
středověku, procházka po hradbách Rocher des Doms,
Papežský palác, most St Benézet, krásy přírody Provence,
římský akvadukt Pont du Gard UNESCO, kouzlo vnitřní
Provence v pohoří Les Alpilles, Les Baux de Provence se
zbytky rozsáhlého hradu nad Val d´Enfer (Pekelné údolí) s
expozicí středověkých dobývacích zbraní, středověké dolní
město, úžasná skalní katedrála, umělecký bombónek
projekce Carrieres Lumieres, St Remy de Provence, nejzachovalejší římský kenotaf na světě, klášter St Paul de
Mausole, kde pobýval Van Gogh a vytvořil zde 150 obrazů.
4. den: Snídaně. Arles UNESCO, antická aréna, skvost
románské architektury klášter St Trophime, Espace Van
Gogh, žlutá kavárna a nemocnice z obrazů Van Gogha, příp.
most Van Gogha, přírodní park Camargue, za plameňáky,
bílými koňmi a černými býky, ornitologická rezervace, jezírka s růžovými plameňáky a bílými volavkami, poutní
městečko Saintes Maries de la Mer, přímořské letovisko v
oblasti Camargue, opevněný kostel Marií, hrob "černé"
svaté Sáry, vyhlídka na střeše kostela, koupání na dlouhých
městských písečných plážích, malý rybářský přístav,
možnost posezení v plážovém baru nebo restauraci, uličky
plné provensálských suvenýrů, přejezd podvečerní krajinou
salin a jezer k Salon de Provence.
5. den: Snídaně. Rybářské městečko Cassis, přírodní park
Calanques, středomořské „fjordy", turistika po útesech
kolem úzkých hlubokých zátok, oblíbené místo rekreace
Marseillanů, výlet lodí kolem Calanques, lehká turistika a
krásné koupání na plážích v zátokách. Aix-en-Provence,
město Paula Cézanna a bývalé hlavní město Provence,
katedrála de Saint-Sauveur, Cours Mirabeau a boulevardy
s proslulými kašnami, indiv. Cézannův ateliér a zahrada.
6. den: Snídaně. Marseille, starý přístav, bazilika St Victor s
kryptou, chrám Notre Dame de la Garde, fakultativně výlet
lodí kolem ostrova hraběte Monte Christa If na Frioulské
ostrovy s koupáním, relax u moře, moderní budova MuCem
- Muzeum civilizací Evropy a Středomoří, fakultativně večeře
ve vyhlášené rybí restauraci, návrat na ubytování.
7. den: Cesta podél řeky Durance, Orange UNESCO, bývalé
římské město, zachovalý vítězný oblouk, římské divadlo,
atmosféra uliček, Lyon UNESCO, podvečerní město
gurmánů. Odjezd na ubytování.
8. den: Brzo ráno transfer na letiště a odlet do Prahy.
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
především vzhledem k event. změnám letového řádu.
Ubytování: Je zajištěno v hotelech ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální.

Cena zájezdu obsahuje:
• 7 ubytování, 6 snídaní
• leteckou přepravu Praha/Lyon/Praha
• letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• dopravu autokarem dle programu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

A

R L E S

Cena neobsahuje:
260 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
310 Kč
• připojištění storno nadstandard (viz str. 2):
650 Kč
• 1 večeře v Marseille:
600 Kč
• 1 večeře nebo oběd v Avignonu:
• pobytová taxa, vstupy, MHD, fakul. služby: cca 120 EUR

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk.
odlet
Q FG 25 08
23.6. - 30.6. 24 590,PRAHA
+4 900 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

6%

do 31.1.18 až

4%

PROVENCE - AUTOKAREM
ORANGE • ARLES • ST. RÉMY DE PROVENCE • LES
BAUX DE PROVENCE • AVIGNON • PONT DU GARD •
NIMES • NP CAMARGUE • AIGUES MORTES • LES STES
MARIES DE LA MER • VAUCLUSE • GORDES • KLÁŠTER
SÉNANQUE • ROUSSILLON • LE CHATEAU DU BOIS •
AIX EN PROVENCE • MARSEILLE
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odpoledne odjezd z ČR (odjezd z ČR viz text).
2. den: Ráno příjezd do Orange, středisko obchodu s olivami,
medem, hroznovým vínem a lanýži. Krátká prohlídka města
vč. Římského divadla. Následuje město Van Gogha Arles
UNESCO, klikaté uličky, barevné domy, prohlídka starobylé
Arelate, v antických dobách nazývané „Římem Galie“, se
zachovalou arénou, Konstantinovými lázněmi, kostelem St.
Trophime s přilehlým opatstvím z období románské
provensálské školy, Goghova nemocnice. Les Alyscamps,
galsko-římská nekropole s torzy středověkých náhrobků známá z děl Danteho, van Gogha či Gauguina. Ubytování v Arles.
3. den: Snídaně. Panoramatická jízda pohořím Alpilles do rodiště Nostradama St. Rémy de Provence, malebné městečko
s pestrou minulostí, římské Glanum, Goghův klášter, vzácný
antický kenotaf a vítězný oblouk, navštívíme bývalý klášter
Saint Paul de Mausole, kde se léčil V. van Gogh. Turistický
magnet Provence opevněné kamenné Les Baux de
Provence, městečko na vápencovém ostrohu, městečko řemesel, překrásné výhledy na pohoří Alpilles, náhorní plošina
s rozvalinami hradu, citadela Les Baux. Jedno z nejvíce
fascinujících měst jižní Francie papežský Avignon s největším
gotickým evropským palácem - prohlídka opevněného města, papežský palác Palais des Papes, slavný most St.-Bénézet,
ve volném čase fakult. projížka lodí po Rhoně do Villeneuve
les Avignon, možnost zakoupit vynikající víno Cote du Rhone
nebo růžové čokoládové koule papaline d´Avignon.
4. den: Snídaně. Prohlídka Pont du Gard, největší dochovaná část římského akvaduktu v Evropě. Nimes s elegantním
římským chrámem Maison Carrée a skvělou římskou arénou
– dvě nejzachovalejší památky této doby na světě. Průjezd
Národním parkem Camargue, přírodní rezervace v deltě
Rhony, druhý největší mokřad Evropy, plameňáci, divocí koně. Návštěva městečka Aigues Mortes, středověký přístav
obepnutý mohutnými hradbami, odkud vyplouval Ludvík IX.
Svatý na křížové výpravy. Pro zájemce návštěva ornitologické rezervace, pozorování nejen plameňáků v jejich

přirozeném prostředí. Les Stes Maries de la Mer romantická
vesnice, přímořské letovisko, koupání. Návrat na ubytování.
5. den: Snídaně. Celodenní výlet na náhorní plošinu
Vaucluse, obrovské vápencové pohoří patřící k nejpřitažlivějším oblastem Provence, kde se snoubí bujná příroda s
malebnými vesnicemi. Fotogenické Gordes, jedno z nejhezčích městeček trůnících na skále, románský klášter
Sénanque s kvetoucími lány levandule, Roussillon, bizarní
barevné skalní formace, okrové domy, naleziště malířských
hlinek. Fakultativní návštěva muzea levandule Le Chateau
du Bois. O levanduli se tu dozvíte vše. Muzeum založil
Georges Lincelé, jehož rodina už po pět generací provozuje velkou levandulovou farmu. Jejich firma Le Chateau du
Bois obstará ročně desetinu celofrancouzské produkce
esenciálních olejů z pravé levandule.
6. den: Snídaně. Aix en Provence, krátce navštívíme město
Paula Cézanna, katedrála Saint Sauveur, možnost navštívit
pravé provensalské trhy, platanová alej Cours Mirabeau.
Marseille, největší město Provence, projdeme se starým
přístavem, prohlédneme si mj. baziliku St. Victor a chrám
Notre Dame de la Garde, odkud se nám otevře
nezapomenutelné panorama, variantně fakult. vyjedeme na
Chateau d´If. Večer si můžeme pochutnat na bujabéze
a následuje odjezd do ČR.
7. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách
Ubytování: Je zajištěno v Arles v hotelu ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím, klimatizací. Možno zajistit
ubytování 3. osoby na přistýlce. Snídaně formou bufetu
Cena zájezdu obsahuje:
• 4 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
230 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• pobytová taxa, vstupy, místní doprava, fakultativní služby:
cca 60 EUR
Nástupní a svozová místa v ČR:
Praha, Plzeň, Brno, Svitavy, Litomyšl, V. Mýto, Holice (Chrudim), Pardubice,
Hradec Králové, Poděbrady ZDARMA. Olomouc 250 Kč.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q FP 26 07
25.6. - 1.7.
9 190,viz text
Q FP 27 07
2.7. - 8.7.
9 190,viz text
+2 900 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
V případě včasného přihlášení do 2 měsíců před odjezdem se
zájmem o doobsazení nebude účtován příplatek za 1/1 pokoj.
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

8%

do 31. 1.18 až

6%

do 1. 3.18 až

4%
47

