FRANCIE
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz

FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA
S POBYTEM V ZÁTOCE ANDĚLŮ
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NICE • ANTIBES • VILLENEUVE-LOUBET • GRASSE •
KAŇON VERDON • RAMATUELLE • ST. TROPEZ • PORT
GRIMAUD • CANNES • VILLEFRANCHE-SUR-MER • ÉZE •
ST-PAUL-DE-VENCE • NICE • MONACO • MONTE CARLO

TOULKY JIŽNÍ FRANCIÍ S KOUPÁNÍM
ZLATÉ PÍSEČNÉ PLÁŽE, DIVOKÉ HORY A KATARSKÉ HRADY
LE GRAU DU ROI • PORT CAMARQUE • AGDE •
BÉZIERS • MONTPELLIER • NARBONNE •
CARCASSONNE • SETE
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Program zájezdu: (dvě možnosti dopravy)
Doprava „A” AUTOKAREM • „B” LETECKY
1. den: Program „A” Odjezd z ČR v odpoledních
hodinách (odjezd z ČR viz ceník).
2. den: „A” Příjezd na francouzskou Riviéru. Ranní procházka po provensálském trhu v středomořském Antibes s
dlážděnými ulicemi plnými květin. Pokračujeme návštěvou
Marinelandu (nutná rezervace nejpozději měsíc před
odjezdem, platba na místě cca 30 EUR), cvičení delfíni,
kosatky, tučňáci i tuleni. Ubytování ve Villeneuve Loubet s
krásnou pláží a okolím, které nabízí řadu možností pro
výlety i turistické túry, individuální volno.
3. den: „A” Snídaně, pobyt u moře, individuální volno,
možnost návštěvy místního Aquaparku. Program „B”
Odlet z Prahy, přílet do Nice, transfer z letiště, okružní jízda
a prohlídka Nice, procházka městem po Anglické
promenádě, exkluzivní čtvrt Cimiez s výhledy, úzké klikaté
uličky čtvrti Vieux Nice (stará Nice) s place Garibaldi,
zámecký vrch. Odjezd na ubytování.
Dále společný program „A” • „B”
4. den: Snídaně. Výlet za turistickými magnety Francouzské
Riviéry. Návštěva městečka parfémů Grasse, které je již od
18. stol. centrem světové kosmetiky. Návštěva historické
výrobny parfémů a mýdel Fragonard s možností nákupu.
Grasse patří už po staletí spolu s Paříží a Montpellierem k
nejdůležitějším střediskům parfémového průmyslu. V oblasti
se ve velkém pěstuje růže, levandule, jasmín, mimóza,
citroník, právě pro jeho zásobování. Následuje největší
evropský kaňon Gorges du Verdon, stejnojmenné smaragdově zelené řeky, která si razí cestu vápencovou plošinou
Haute-Provence. Pokračujeme až k jižnímu okraji kaňonu k
vyhlídce Mescla, poznáme nejkrásnější místa regionu a
vykoupeme se v jezeře St. Croix, kam se řeka Verdon vlévá.
5. den: Snídaně. „A” pobyt u moře, individuální volno.
„B” Ranní výlet do nedalekého Antibes staré město, bludiště
úzkých ulic s jedním z nejlepších trhů regionu, Château
Grimaldi z 16. stol. Zde po 2. svět. válce získal Picasso ateliér
a z vděčnosti daroval městu své malby, kresby a keramiku z
této doby. V zámku dnes sídlí Musée Picasso, variantně
možnost návštěvy vyhlášeného Marinelandu. Po prohlídce
návrat na ubytování, pobyt u moře.
Dále společný program „A” • „B”
6. den: Snídaně. Návštěva poloostrova St. Tropez s rozlehlými vinicemi. Okouzlující vesnice Ramatuelle s labyrintem
úzkých uliček obehnaných zdí a hrobem Gérarda Philipa,
ochutnávka místních vín Côtes de Provence. Koupání na
krásných písečných plážích u St. Tropez a prohlídka
starosvětsky krásného města St.Tropez naproti pahorkům
Massif des Maures, staré město - Vieux Port, četnická stanice a výhledy od pevnosti na celý záliv. Lodí přejedeme ze
St. Tropez (nejkrásnější pohledy na město) do francouzských „Benátek“, městečka Port Grimaud, vystavěného
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na kanálech - kotvící jachty, půvabné osobité domky. Večerní
Cannes, elegantní a nonšalantní, luxusní restaurace, jachty o
rozměrech zaoceánských plavidel, procházka po světovém
letovisku, boulevard Croisette, filmový palác.
7. den: Snídaně. Výlet do nejúchvatnějších městeček na
kopcích. Přes krásně položené Villefranche Sur Mer, krátká
prohlídka, barvité a živé nábřeží, idylický přístav, kaple sv.
Petra dojedeme do prvního městečka na kopci, romantického
Éze vysoko nad Středozemním mořem, prohlídka, úzké
uličky, květinami obsypané domy, zříceniny hradu, botanická zahrada Jardin Exotique se strhujícím výhledem.
Pokračujeme do vnitrozemí k prohlídce druhého městečka
na kopci, slavného St. Paul de Vence, bývalá francouzská
pevnost u hranic se Savojskem, výhledy z hradeb, původní
uličky, středověké budovy, památky historického jádra.
Návrat na ubytování, pobyt u moře.
8. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno.
9. den: Snídaně. „A” Okružní jízda po Nice, procházka
městem a po Anglické promenádě, exkluzivní čtvrt Cimiez
s výhledy, úzké klikaté uličky čtvrti Vieux Nice (stará Nice)
s place Garibaldi, zámecký vrch. S Francií se rozloučíme v
Monackém knížectví, staré město Monaco, přístavní čtvr
Condamine a moderní Monte Carlo. Navštívíme známé
Oceánografické muzeum, katedrálu s hrobkami monackých
knížat, Knížecí palác i kasino v Monte Carlu. Procházka
k pláži Larvotto, naposledy vychutnáme koupání v azurově
modré vodě a odjedeme domů. „B” transfer na letiště
a odlet do ČR.
10. den: „A” Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Ubytování:
Je zajištěno v Villeneuve Loubet v hotelu ve 2lůžk. pokojích
s vl. příslušenstvím. Snídaně formou bufetu. Možno zajistit
ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy.
Cena zájezdu obsahuje:
• „A”7 ubytování se snídaní
• „A” dopravu luxusním autokarem z/do ČR
• „B” 6 ubytování se snídaní
• „B” leteckou přepravu Praha/Nice/Praha
• „B” transfer do/z hotelu a letištní taxy a poplatky
• „B” kabinové zavazadlo dle podmínek letecké společnosti
• dopravu autokarem během programu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
320 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
310 Kč
• „B” připojištění storno nadstandard (viz str. 2):
1 400 Kč
• „B” odbavené zavazadlo (do max 20 kg):
• vstupy, MHD, pobytové taxy, fakul. služby: cca 100 EUR
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Plzeň, Brno, Svitavy, Litomyšl, V.Mýto,
Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady ZDARMA; Olomouc
250 Kč; Hranice, Frýdek Místek, Nový Jičín, Ostrava 500 Kč.
Transfer v ČR: Brno, Svitavy 500 Kč; Pardubice, Hradec Králové 400 Kč;
Poděbrady 300 Kč

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q FN 34 10 A 24.8. - 2.9.
13 390,viz text
+5 700 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
kód
od
do
Q FN 34 07 B 26.8. - 1.9.
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

2lůžk.
19 990,-

odlet ČR
PRAHA
+4 900 Kč

FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až
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do 1. 3.18 až
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Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odpoledne odjezd z ČR (odjezd z ČR viz text).
2. den: Ráno přijedeme do jižní Francie. Celý den strávíme
koupáním a relaxací na písečných plážích u rybářského
městečka Le Grau du Roi. Nedaleko se nachází i přístav
Port Camargue, nazvaný podle blízké přírodní rezervace
Camargue, která je domovem unikátní flóry a hlavně fauny.
Zřejmě nikde v Evropě nejsou k vidění tak početná hejna
plameňáků a stejnou vzácností jsou divocí koně a divocí
býci, kteří v deltě Rhony volně žijí. Budeme mít možnost
podniknutí lodního výletu. Poté přejedeme na ubytování.
3. den: Snídaně. Městečko Agde, kde se 14 km písčitých
pláží střídá se skalisky a malými ostrůvky. Dopoledne možnost koupání. Odpoledne si prohlédneme Béziers spojené
s krvavou historií tažení proti katarům. Uvidíme katedrálu a
lapidárium, radnici, zdymadla a další. V podvečer prohlídka
Montpellier, ve kterém slunce nikdy nezapadá, a které se
pyšní bohatou historií (více jak 1000 let). Učarují nám středověké uličky, měšanské domy ze 16. stol., nejstarší dosud
fungující lékařská univerzita západního světa, katedrála sv.
Petra a akvadukt Chateau d´eau. Návrat na ubytování.
4. den: Snídaně. Dnes zavítáme do elegantního města
Narbonne, střediska největší římské provincie v Galii a
vinařského centra oblasti. Prohlédneme si historické centrum města, gotickou katedrálu sv. Justa ze 13. stol.,
Arcibiskupský palác, pozůstatky římské cesty Via Domitia,
podzemní bludiště žlabů na obilí a sýpek. Čeká nás také
degustace vína. Poté se vydáme do nejzachovalejšího
opevněného města v celé Evropě - Carcassonne UNESCO,
do výspy katarů a útočiště středověké intelektuální elity.
Uvnitř hradeb nás přivítá změ středověkých uliček, kostel,
zámek a obchůdky plné místních specialit. Návrat na
ubytování.
5. den: Po snídani podnikneme výlet na hrady Quéribus a
Peyrepertuse, které v minulosti představovaly především
odpor katarského hnutí proti křižákům. Původně sloužily k
ochraně hranic, časem však byly pobořeny. Dnes na skalních
ostrozích ční jejich zříceniny. Odpoledne využijeme ke
koupání a relaxaci na nejkrásnějších plážích Francie u malebného městečka Sete, „Benátek Languedocu". Ústí zde
Canal du Midi UNESCO, technický klenot spojující Atlantik se
Středozemním mořem. Večer se vydáme na cestu do ČR.
6. den: Příjezd do ČR ve večerních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v hotelu ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby
na přistýlce bez slevy.
Cena zájezdu obsahuje:
• 3 ubytování s polopenzí
• dopravu luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
200 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• vstupy, MHD, pobytové taxy, fakul. služby: cca 90 EUR
Nástupní a svozová místa v ČR:
Praha, Plzeň, Brno, Velká Bíteš, Tišnov, Kuřim ZDARMA.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q FK 38 06
18.9. - 23.9.
9 490,viz text
+2 590 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1
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