
Za vůněmi jižní Francie a Monaka II 

 
Kód zájezdu: PAB1906 

6 dnů/3 noci, 3x hotel min. 2** se snídaní, BUS 

 
1. den – odjezd kolem poledne přes Německo, Rakousko a Itálii do Francie. 
 
2. den -  návštěva celý den: Monackém knížectví (druhý nejmenší stát na světě), prohlídka s průvodcem: Knížecí 
palác, katedrála z 19. století s hrobkami monackých knížat, Oceánografické muzeum, jachetní přístav. Odpoledne 
možnost koupání na městské pláži Larvotto za Casinem.  Ubytování v centru Cannes. 
 
3. den - po snídani odjezd do GRASSE – návštěva výrobny parfémů, jízda kolem KAŇONU VERDON (překrásné přírodní 
scenerie, temně zelená řeka Verdon, vyhlídková místa). Dojezd k JEZERU SVATÉHO KŘÍŽE - možnost koupání. Zastávka 
v malebné vesničce MOUSTIERS-STE-MARIE. Ubytování. 
 
4. den – Dopoledne CAMARGUES – delta řeky Rhony, přírodní park s černými býky, bílými koňmi a plameňáky. Možnost 
plavby po Rhoně tímto parkem alternativně koupání,  Saintes Marie de la Mer, proslavené cikánskými poutěmi. 
Odpoledne návštěva - ARLES, město založené Římany s římským amfiteátrem a lázněmi.  AVIGNON (město na seznamu 
UNESCO): papežský palác, Avignonský most – krátká zastávka na fotografii u Avignonského mostu a papežského paláce. 
Po cestě na ubytování zastávka u římského akvaduktu POND DU GARD (na fotografii). Ubytování. 
 
5. den – Celodenní pobyt v MARSEILLE  - starý přístav, plavba lodí na ostrov If, kde byl údajně vězněn hrabě Monte 
Christo. Volno na nákupy a koupání na městské pláži. Večer odjezd do ČR a noční přejezd. 
 
6. den – návrat do ČR 
  
                         Cena: 7 490 Kč                               Termín: 19. – 24. 6. 2016 (neděle – pátek) 

 
Cena zahrnuje: 
- autobusovou dopravu 
- 3 x ubytování v hotelu 2** s kontinentální bufetovou snídaní (pokoje 2-4lůžkové) s vlastním sociálním zařízením na pokoji 
- služby průvodce CK 
- zákonné pojištění pro případ úpadku CK 
- pojištění léčebných výloh do výše 3 mil. Kč, úrazu, osobních věcí, odpovědnosti za způsobenou škodu, zrušení (storna) zájezdu a 
asistenční služby 
-informační materiály/plánky 
  
Cena nezahrnuje: 
- vstupné do objektů a muzeí, služby místních průvodců v češtině 45 - 50 EUR 
- příplatek za pojištění pro osoby od 18 let 210 Kč (pojištění a ubytování pro studenty a dospělé od 18 let je dražší) 
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