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

LANGUEDOC A ROUSSILLON
ZEMĚ MOŘE, HOR A KATARSKÝCH HRADŮ

TOULKY JIŽNÍ FRANCIÍ S KOUPÁNÍM
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ZLATÉ PÍSEČNÉ PLÁŽE, DIVOKÉ HORY A KATARSKÉ HRADY
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St Guilhelm le Désert • Sete
Montpellier
La Couvertoirad •••• N
arbonne
Carcassonne •
• Perpignan
Prades • •
Elne

Ubytování: Je zajištěno v hotelech typu Accor nebo
Premiere Classe ve 2lůžk. pokojích s vlastním
příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby na
přistýlce bez slevy (palanda). Za příplatek možno
zajistit 3x ubytování v hotelu*** u Perpignanu a
2x ubytování v hotelu*** u Montpellier.
Cena zájezdu obsahuje:
• „A” 5 ubytování
• „B” 6 ubytování se snídaní
• „B” leteckou přepravu Praha/Lyon/Praha
• „B” letištní taxy a poplatky, transfer z/na letiště
• dopravu standardním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 200 Kč
• vstupy do objektů při prohlídkách:
cca 70 EUR
• 3 večeře:
1 690 Kč
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Nástupní a svozová místa v ČR:
Praha, Plzeň, Brno, Velká Bíteš, Tišnov, Kuřim ZDARMA.

RE
SNÁ ZERVA
ČA

viz str. 1
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⌧

LA COUVERTOIRAD

až 9
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk.
ČR
Q FJ 26 07 B 26.6. - 2.7.
23 990,- odlet PRAHA
Q FJ 32 08 A 13.8. - 20.8.
11 990,viz text
Příplatek za 1lůžk. pokoj: B +4 900 Kč A +4 200 Kč
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%

CE

V

Cena zájezdu obsahuje:
• 3 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

RE
SNÁ ZERVA
ČA

viz str. 1

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 Camarque, nazvaný podle přírodní rezervace Camargue, proslulé rozsáhlými mokřinami s hnízdícími plameňáky a volně pobíhajícími stády polodivokých
koní. Možnost lodního výletu, přejezd 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 EvropěCarcassonne 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 v pozdních odpoledních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v hotelu ve 2lůžk. pokojích
s vl. příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby
na přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální, večeře za
příplatek.

Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 260 Kč
• „B”připojištění storno nadstandard (viz str. 1): 310 Kč
cca 80 EUR
• fakultativní výlet, vstupy a MHD:
2 500 Kč
• hotel u Perpignanu:
1 600 Kč
• hotel u Montpellier:
850 Kč
• „A” 5 snídaní:
600 Kč
• 1 večeře:
• *fakultativní výlet podhůřím Pyrenejí: (min 15 os.) 690 Kč
Nástupní a svozová místa v ČR:
Praha, Plzeň, Hradec Králové, Pardubice ZDARMA. Brno 400 Kč.

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

až 9
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q FK 38 06
19.9. - 24.9.
9 490,viz text
+2 490 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

⌧

Program zájezdu: (dvě možnosti dopravy)
Doprava „A” BUS • „B” LETECKY
1. den: Program „A” Odjezd z ČR v odpoledních
hodinách (odjezd z ČR viz ceník).
2. den: Program „A” Údolím Rhôny krajinou
Languedocu, pobyt na populárních plážích La GrandeMotte. Palavas, katedrála z 11. století u moře, koupání
a odpočinek ve Lví zátoce. Místní dopravou do
Montpellier, správní centrum kraje, kongresové centrum,
katedrála St-Pierre, park Promenade de Peyrou s vodním pavilonkem, sple starých uliček, velkolepá
moderní čtvr Antigone. Odjezd na ubytování.
Program „B” Odlet z Prahy do Lyonu odjezd údolím
Rhôny a krajinou Languedocu, ubytování a dle času
večerní Montpellier, správní centrum kraje,velkolepá
moderní čtvr Antigone.
Dále společný program „A” • „B”
3. den: Turistika v předhůří Cévennes a Svatojakubská
cesta a přírodní park Haut Languedoc, pohledy na pohoří Causses, kaňon řeky Hérault a Ďáblův most - tisíc
let starý kamenný most, aragonitová jeskyně
Claumouse, nejkrásnější přírodní scenérie oblasti. StGuilhelm-le-Désert,
starobylé
městečko
na
Svatojakubské cestě sevřené horami, románský klášter
z 10. stol., křivolaké uličky a průchody, možnost
odpočinku u kávy nebo kratší výstup na zříceninu
strážního hradu, koupání v zálivu řeky Hérault u středověkého mostu Pont-du-Diable. La Couvertoirad,
opevněné městečko templářů. Variantně celodenní
koupání na plážích, návrat na ubytování.
4. den: Cesta podél Golfe du Lion (Lví zátoka) dle počasí
koupání na plážích u městečka Séte či variantně město
Béziers s pohnutou katarskou historií u ústí Canalu du
Midi UNESCO do moře, katedrála St-Nazaire. Procházka
podél zdymadel. Vinařských krajem Pezenas. Narbonne,
někdejší hl. město této oblasti Galie, horreum - podzemní středověké sýpky, jedinečný komplex katedrály St-Just
et St-Pasteur a Arcibiskupského paláce s křížovou chodbou ze 14. stol, opatství Fontfroide, gotický kostel, vycházka do okolí, ubytování, večer ochutnávka místních
specialit a vín Fitou a Corbiéres.
5. den: Perpignan, metropole vévodství Roussillon, palác
mallorských králů, katedrála. Cesta krajem Roussillon;
turistika v malém skalním městě zemních pyramid, opatství Saint-Michel-de-Cuxa (starý předrománský katalánský klášter z 9. st., křížová chodba s vzácnými hlavicemi
sloupů), nákup kláštěrního vína. Pobřeží Côte Vermeille,

zde Pyreneje padají do moře, Collioure, kouzelné město Mattisových barev, královský hrad Chateau Royal a
Vaubanova pevnost, úzké křivolaké uličky, mys Rederis,
výhledy na moře, městská pláž a možnost koupání (dle
počasí jinak Elne, katedrála Ste Eulálie z 11.-15. st. S
krásnou rajskou zahradou).
6. den: *Fakultativní výlet podhůřím Pyrenejí za
katarskými hrady: kraj Corbieres (vinice, voňavé porosty
garrigue) a turistika ke katarským hradům: Quéribus na
skalním útesu, Peyrepertuse, fantastický výhled do kraje, hrad a malebné vesnice, nebo návrat na koupání.
Variantně celodenní koupání na Port Barcarés.
Fakultativně francouzská večeře za příplatek.
7. den: „A” Celodenní cesta do Pyrenejí: Villefranche
de Conflent, horské městečko se ubránilo i Maurům,
Vaubanova pevnost vysoko nad strží, individuálně turistika k pevnosti nebo jeskyním s prohlídkou nebo místním taxi do opatství Prieure de Serrabone pod horou
Canigou (svatá hora Katalánců, 2.784 m), jedinečné
přírodní scenérie, návštěva kláštera Saint-Martin-duCanigou, fakultativně cesta pověstným „žlutým
vláčkem" Le Petit Train Jaune z r. 1910, úzkokolejka
vede roklemi, viadukty až do pohoří Cerdagne,
jedinečný zážitek, úchvatné výhledy, turistika horským
údolím a středověkou vesnicí nebo relax v horské osadě
a návštěva termálních lázní, večer městečko Villefranche,
katdedrála a uličky katalánského rázu, možnost večeře
nebo sklenka růžového či pastisu na rozloučenou, večer
odjezd do ČR. „B” Kaňon řeky Ardéche, romantická
skalní brána Pont d´Arc, jeskynní systém Chauvetovy
jeskyně, významná pravěká památka lidu aurignacké kultury (40 000 let př.n.l.), objevená r.1994, jedinečné
muzeum a replika s nástěnnými malbami pravěkého
člověka (otevřeno před 2 roky), ev. náhrada jeskyně
d´Orgnac, koupání v řece Ardéche, večerní Lyon
UNESCO, mekka gurmánů, pobřežní promenády.
8. den: „A” Příjezd do ČR v odpoledních hodinách. „B”
Lyon, transfer na letiště, odlet do Prahy.
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LANGUEDOC A ROUSSILLON
ZEMĚ MOŘE, HOR A KATARSKÝCH HRADŮ
MONTPELLIER • ST GUILHELM LE DÉSERT •
LA COUVERTOIRAD • NARBONNE •
PERPIGNAN • COLLIOURE • ELNE

