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

AZUROVÉ POBŘEŽÍ
A HORNÍ PROVENCE
NICE • FRÉJUS • ST. TROPEZ • RAMATUELLE •
MARSEILLE • GRASSE • ANTIBES • CANNES •
MONTE CARLO
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MONTE CARLO
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• Nice
Aix-en Provence
•
Marseille • •
• Antibes
•
St. Tropez Fréju•s Cannes
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Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách (odjezd z
ČR viz ceník).
2. den: V dopoledních hodinách příjezd do Nice.
Prohlídka čtvrti Cimiez - starého města, přístavu,
procházka na hradní vrch (jedinečný pohled na Nice a
Andělskou zátoku), volno - možnost návštěvy muzeí (H.
Matisse, M. Chagall…) či koupání, odjezd k ubytování.
3. den: Snídaně, celodenní program, Fréjus, za časů
Augustových nejmocnější přístav (katedrála, galská brána, aréna), návštěva St. Tropez (četnická stanice,
citadela, přístav), dle časových možností koupání,
panoramatická cesta poloostrovem St. Tropez, zastávka
ve vesničce Ramatuelle, návrat k ubytování.
4. den: Snídaně, celodenní program v Marseille (Notre
Dame de la Garde, staré město, přístav, možnost
návštěvy ostrovní pevnosti If, ve které byl vězněn hrabě
Monte Christo), návrat k ubytování.
5. den: Snídaně, Grasse, krátká prohlídka starého města, návštěva slavných výroben parfémů, Antibes
(Vaubanova pevnost), Cannes, jedno z nejvyhledávanějších letovisek (boulevard Croisette, filmový palác),
návrat k ubytování. Dle časových možností koupání.
6. den: Po snídani odjezd, Monte Carlo - knížecí palác,
st. město (možnost návštěvy oceanografického centra či
koupání), ve večerních hodinách odjezd z Monte Carla.
7. den: Příjezd do ČR v poledních hodinách.

PROVENCE
AVIGNON • BONNIEUX • ROUSSILLON • ARLES •
SAINTES MARIES DE LA MER • CASSIS • AIX EN
PROVENCE • MARSEILLE • ORANGE
•
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• Avignon
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• • Roussillon
Marseille •
• •

Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 230 Kč
cca 45 EUR
• vstupy do objektů při prohlídkách:
2 500 Kč
• příplatek za 4 večeře:
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Orange

Marseille Cassis

Cena zájezdu obsahuje:
• 4 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• vybavení orientačními plány navštěvovaných míst
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

⌧

až 1
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q FA 26 07
1.7. - 7.7.
10 990,viz text 
Q FA 34 07
26.8. - 1.9.
10 990,viz text 
+3 900 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.
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Ubytování: Ubytování je zajištěno v hotelu - 2lůžk.
pokoje s vlastním příslušenstvím. Snídaně kontinentální.
Za příplatek 2 500 Kč je možné zajistit i 4 večeře v
bezprostřední blízkosti hotelu.

Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Beroun, Hořovice (Žebrák),
Rokycany, Plzeň: ZDARMA. Teplice, Ústí n/L, Litvínov, Most, Chomutov, Karlovy
Vary: 500 Kč Liberec, Jablonec n/N, Turnov: 500 Kč. Mn. Hradiště, Ml.
Boleslav: 400 Kč. Svitavy, Polička: 600 Kč. Chrudim, Pardubice,
viz str. 1
Hr.Králové: 500 Kč. Chlumec n/C, Poděbrady: 400 Kč. Brno,
V. Bíteš, V. Meziříčí, Jihlava (Pávov), Humpolec: 500 Kč.
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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, v červenci atmosféra
světového divadelního festivalu, 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 na téma Bosch, Brueghel, Arcimboldo, 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

R O P E Z

plážích, malý rybářský přístav, možnost posezení v
plážovém baru nebo restauraci, uličky plné provensálských suvenýrů, přejezd podvečerní krajinou salin a jezer k Salón 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 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: Snídaně. Cesta na letiště v Lyonu, krátká zastávka v Orange UNESCO, bývalé římské město, zachovalý
vítězný oblouk, 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:
• 6 ubytování se 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.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 260 Kč
• připojištění storno nadstandard (viz str. 1): 310 Kč
650 Kč
• 1 večeře v Marseille:
600 Kč
• 1 večeře nebo oběd v Avignonu:
cca 120 EUR
• fakultativní služby a vstupné:
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Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
až 9
odlet
kód
od
do
2lůžk.
Q FG 25 07
19.6. - 25.6. 22 990,PRAHA
Q FG 28 07
10.7. - 16.7. 22 990,PRAHA
+5 000 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
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