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

ATLANTICKÉ POBŘEŽÍ FRANCIE,
PYRENEJE A BASKICKO
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LA ROCHELLE • BORDEAUX • ARCACHON •
BIARRITZ • LA RHUNE • SAN SEBASTIAN •
BAYONNE • ST JEAN DE LUZ • ST JEAN PIED DU
PORT • LOURDY • TOULOUSE • CARCASSONNE

Bordeaux

•

Toulouse

8

•
Carcassonne

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:
• 5 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 260 Kč
• příplatek za 5 večeří:
3 190 Kč
• pobytová taxa, plavby, vstupy, fakultativní služby:
cca 100 EUR
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Plzeň, Brno, Tišnov, Kuřim,
Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Jihlava ZDARMA

RE
SNÁ ZERVA
ČA

viz str. 1

až 9
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q FX 29 08
22.7. - 29.7.
13 690,viz text
+3 590 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

BORDEAUX A AKVITÁNIE
PAMÁTKY, VÍNA A VLNY ATLANTIKU
LA ROCHELLE • ILE DE RÉ • ST MARTIN • SAINTES •
ANGOULEME • COGNAC • BORDEAUX • ARCACHON •
ST SAVIN • POITIERS • FUTUROSCOPE

Île-de-Ré

Futuroscope
Poitiers •• St-Savin
•

• • La Rochelle
pevnost Boyard •
Aix •
• Angouléme
Arcachon • •

Y
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Bordeaux

Ubytování: Je zajištěno v hotelech typu Premiere
Classe ve2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím.
Možno zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy.
V Bordeaux ubytování 3 noci v hotelu**, za příplatek
možno zajistit ubytování v hotelu Ibis***. Za příplatek
kontinentální snídaně a 1 společná večeře.
Cena zájezdu obsahuje:
• 6 ubytování
• dopravu luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 290 Kč
• příplatek za 6 snídaní:
990 Kč
• příplatek za 1 večeři:
600 Kč
• 3 ubytování v hotelu*** v Bordeaux:
1 900 Kč
• fakultativní výlet 6. den:
580 Kč
cca 20 - 42 EUR
• vstupné Futuroscope:
• ochutnávky, místní dopravu, vstupy, fakultativní služby:
110 EUR
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Rokycany, Plzeň ZDARMA
Hradec Králové, Pardubice, Brno 400 Kč

RE
SNÁ ZERVA
ČA

viz str. 1

CE

Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: V poledne odjezd z ČR (odjezd z ČR viz text).
2. den: Příjezd do La Rochelle, kouzelné přímořské letovisko, vzpomínka na Tři mušketýry a kardinála Richelieu,
pevnost hugenotů, věž sv. Mikuláše, paláce ze 17. stol.,
opevněný přístav s majákem, možnost návštěvy světoznámého akvária, půjčení kola po městě, odpočinek u moře a koupání či fakult. lodí kolem pevnosti Boyard na ostrov Aix, pevnost, koupání v moři. Odjezd na ubytování.
3. den: Cesta na ostrov Ile de Ré, ostrov rybářů, bílých
domků a zelených okenic, 3 km dlouhý slavný most, romantika přístavu St. Martin, Vaubanova pevnost UNESCO,
maják a koupání na kouzelných plážích Atlantiku. Cesta do
Saintes, starověké vykopávky, amfiteátr, Germanikův oblouk (19. př. n. l.), románské opatství Abbaye aux Dames,
fakultativně ochutnávka vína a místních gastronomických
specialit kraje. Odjezd na ubytování.
4. den: Výlet ve znamení koňaku. Angouleme, město
na vápencovém ostrohu nad řekou Charente, cesta po
hradbách a krásné výhledy, katedrála St Pierre, Cognac,
ochutnávka koňaku a exkurze s muzeem, ubytování v
centru Bordeaux (možno připlatit hotel Ibis *** na 3 no-

ci), večerní procházka městem UNESCO, brány, paláce,
živá náměstí a fakultativně možnost večeře.
5. den: Ráj pobřeží Atlantiku, Arcachonský záliv s barevnými domky, Muzeum ústřic a možnost ochutnávky čerstvých ústřic od pěstitele, cesta přírodním parkem
Landeský les, turistika na nejvyšší duně Evropy Pyla
(Dune du Pilat), nádherné koupání pod dunou, městečko Arcachon, lázeňské centrum, moře před západem
slunka, koupání nebo fakultativně možnost večeře (rybí
speciality a plody moře), pozdější návrat na ubytování.
6. den: Fakultativně celodenní výlet ve znamení vína
kraje Bordeaux, oblastí vinic, Saint Émilion, Mekka milovníků červeného vína, vinice UNESCO, kouzelné vinařské město se skalním kostelem, ochutnávka místních vín s průvodcem, dále Sauterne (centrum
nejslavnějších dezertních vín světa), nebo variantně celodenní koupání a odpočinek u Atlantiku (fakultativně
vlakem do Arcachonu na nejkrásnější pláže Atlantiku),
po návratu společná večeře za příplatek.
7. den: Bordeaux, historické město UNESCO, katedrála,
návštěva Muzea vína s průvodcem či procházka starým
centrem, chateaux v Bordeaux - tajemství kraje vína
Médoc UNESCO, výlet do zálivu kolem ústí řeky
Gironde (soutok Garonny a Dordogne), vinná cesta s
výhledy na slavná vinařská chateaux a exkurze v chateau St. Julian, Paullac a Margaux, možnost nákupu jedinečných vín, sýrů a specialit, cesta na sever Akvitánie
do oblasti Poitou, ubytování.
8. den: Umělecký poklad St. Savin, opatský kostel se
souborem románských fresek UNESCO s výjevy ze
Starého zákona. Poitiers UNESCO, centrum kraje
Poitou Charentes, kde se mnohokrát psaly dějiny
Francie, raně středověké památky, zvonice, justiční palác, chrám Notre Dame la Grande s nejhezčím románským průčelím ve Francii, kostel St Hilaire. Odpoledne
kouzlo ulic starého města a návštěva muzeí nebo
Futuroscope, park filmových projekcí a nejmodernější
audiovizuální techniky: Kinémax s největší projekční
plochou v Evropě (600 m2), stavby - skvosty moderní
architektury, filmy většinou s přírodní nebo dokumentární tématikou, laserové a vodní show na závěr. Odjezd
do ČR v pozdních večerních hodinách.
9. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

%

se projdeme na městské tržiště, seznámíme se se strhujícími církevními stavbami, např. největší románskou bazilikou de St-Sernin, uvidíme honosnou budovu radnice
a nábřeží řeky Garonne s mostem Pont Neuf. Cestou domů se ještě krátce zastavíme v pohádkovém městě
Carcassonne UNESCO, ve výspě katarů a útočišti středověké intelektuální elity. Romantické město s dvojitým
prstencem hradeb a ozdobené několika tucty mocných
věží vypadá jako dokonalá filmová kulisa. Odjezd do ČR.
8. den: Příjezd do ČR odpoledne až večerních hodinách.

CE

Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Dopoledne odjezd z ČR (odjezd z ČR viz ceník).
2. den: V ranních hodinách nás již v La Rochelle přivítá
nekonečná vodní pláň Atlantiku. Projedeme se starým
přístavem se strážní věží Tour de la Chabne, navštívíme
jedno z největších akvárií v Evropě a poté se místní dopravou přepravíme na nedaleký ostrov Ile de Ré, abychom se tu mezi křídovými skalními útesy a písečnými
dunami věnovali koupání a relaxaci. Nabízí se nám také
možnost lodního výletu na nedaleký ostrov Ile d'Oléron
nebo ke známé pevnosti Boyard. Program zakončíme
douškem koňaku v jedné z mnoha okolních palíren.
Večer se ubytujeme v hotelu.
3. den: Snídaně. Dopoledne strávíme prohlídkou velkolepé vinařské metropole a přístavu na řece Garonne Bordeaux UNESCO. Dobu jeho největšího rozmachu připomínají okázalé paláce, slavné butiky a kavárny nebo katedrála St. André. Je možná ochutnávka znamenitého vína Claret. V deltě řeky Garonne se zastavíme v lázeňském
městečku Arcachon, abychom tu ochutnali mořskou delikatesu - ústřice. Nejvyhledávanější přírodní atrakcí celé oblasti jsou obří písečné duny - Dune du Pilat. Najdeme je
přímo na pobřeží Atlantiku. Pokud nás již omrzí koupání,
můžeme se pokusit najít některou ze starých německých
pevností, ukrytých mezi horami písku. Před večerním ubytováním se ještě zastavíme na krátkou prohlídku letoviska
evropské smetánky Biarritz. Toto město bývá často označováno za lidovější formu Monte Carla. I zde se totiž nachází spousta luxusních hotelů a kasín. Dovolenou zde
pravidelně tráví nejen členové anglické královské rodiny,
ale například i španělští a francoužští aristokraté.
4. den: Po snídani se vydáme na cestu ke španělským
hranicím. Zubačkou vyjedeme na horu La Rhune, odkud
se nám v případě dobré viditelnosti otevře fantastický výhled, jak na atlantické pobřeží Francie, tak i na vrcholky
Pyrenejí. Po prohlídce španělského letoviska San
Sebastian, které nás okouzlí svou osobitou atmosférou,
využijeme možnosti vykoupat na místních překrásných písečných plážích, pro které je letovisko vyhledáváno především movitější španělskou klientelou. Toto neobyčejné
místo si oblíbila také španělská královská rodina, která ho
využívala jako své letní sídlo a později také generál Franco.
Ještě než se večer vrátíme na ubytování, stihneme si prohlédnout katedrálu a starou část města Bayonne.
5. den: Snídaně. Dnešní den věnujeme oblasti hrdých
francouzských Basků. Zastavíme se v rybářské vesničce StJean-de-Luz s nejvýznamnějším baskickým kostelem Église St-Jean-Baptiste, který se stal dějištěm okázalé svatby
Ludvíka XIV. Dále budeme projíždět typickými vesnicemi
Äinhoa a Sare s malebnými domy a masivními kamennými kostely. Typickou baskickou kulturu nám také představí starobylé městečko St-Jean-Pied-du-Port, kde se na
okolních pastvinách pase zvláštní plemeno horských koní.
Nezapomenutelný pohled na hřebeny Pyrenejí se nám
naskytne z "Bonapartovy vyhlídky" v Pau. Největší městskou památkou je zdejší honosný královský zámek
Chateau de Pau. Večer se ubytujeme v hotelu.
6. den: Po snídani zamíříme do zázračných Lourd, abychom tu vnímali nepopsatelnou atmosféru tohoto mystického poutního místa. Procházka v Cirque de Gavarnie
UNESCO nám zprostředkuje zážitek zcela jiný. V tomto
národním parku, který je obklopen 11 třítisícovými vrcholy, se s hukotem řítí do hloubky nejdelší evropský vodopád. V případě špatné předpovědi počasí podnikneme náhradní program - zavítáme do místní jeskyně,
projedeme se lokou i vláčkem. Den zakončíme v růžovém městě Toulouse, večer se ubytujeme v hotelu.
7. den: Na okraji města Toulouse budeme mít možnost
navštívit zcela unikátní muzeum kosmonautiky a vesmíru. Muzeum je jedinečné tím, že si jednotlivé exponáty můžeme vyzkoušet, projdeme se mezi modely raket v měřítku 1:1, zažijeme starty kosmických lodí,
zhlédneme planetárium a mnoho dalšího. Odpoledne
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Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q FQ 29 09
22.7. - 30.7.
13 990,viz text
+ 3 800 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
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