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CENA ZAHRNUJE: dopravu zájezdovým autobusem s klimatizací a WC, nocleh se snída-
ní a večeří, průvodce, cestovní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, pojištění na 
storno zájezdu a připojištění na covid-19, mapy navštívených míst

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena od

6 dnů / 3 noci hostel / hotel 8.590 Kč

7 dnů / 4 noci hostel / hotel 10.290 Kč 

8 dnů / 5 nocí hostel / hotel 12.190 Kč

CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v EUR

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 3x pedagogický dozor. 
Sleva až 500 Kč / osoba, viz katalog strana 51.

To nejlepší ze sladké Francie, levandulová pole, divoká 
příroda kaňonu Verdon, neopakovatelná atmosféra 
letovisek St. Tropez, Cannes, Monaco.

Program:
1. den Ve večerních hodinách odjezd z ČR, tranzit Německo, Rakousko, Itálie.
2. den Zastávka u  jezera Lago di Garda v  malebném městečku Sirmione 
na jihu jezera, termální léčebné prameny Ubytování ve Fréjus.
3. den Marineland – zábavní park, kde jsou hlavními hrdiny velryby, tuleni, 
lachtani, žraloci a tučňáci
Antibes – klidná zmenšenina Saint-Tropez na  mysu s  pevností Fort Carré, 
kde byl vězněn Napoleon. Ve městě se nachází nádherné botanické zahrady 
Thuret či unikátní Picassovo muzeum. Ujít si nenecháme ani „milionářský 
přístav“- největší soukromé kotviště jachet ve Středozemním moři.
Ubytování ve Fréjus.
4. den  Grasse neboli město parfémů! Městečko kolem katedrály Notre-Dame-
du-Puy je obklopené květinovými loukami posetými levandulemi, mimózami 
a  jasmíny a při návštěvě parfumerií Fragonard a Galimard každý pochopí, 
proč je město centrem světové kosmetiky. 
Gorge du Verdon aneb evropská konkurence Grand Canyonu. V  největším 
kaňonu Evropy kudy se vine temně zelená řeka Verdon nás bude čekat pěší 
túra. I samotná cesta sem je zážitkem - od moře je třeba překonat převýšení 
1000 m. n. m.! Ubytování ve Fréjus.
5. den Saint-Tropez – městečko známé z  filmů o  četnících s  Louisem de 
Funesem, kde se u slavné Gendarmerie vyfotíme. Přímo u moře se rozkládá 
obrovská opevněná citadela s námořním muzeem, kde kolem Vás pobíhají 
pávi. Klikaté uličky historického města vedou až k plážím a přístavu s luxusními 
jachtami třeba i filmových hvězd.
Ramatuelle – jméno městečka pochází z  arabštiny a  znamená „díky Bohu.“ 
Střed se vine do tvaru šneka až na kopec, kde se nachází kostelík Notre Dame. 
Není divu, že se stalo místem pochování herce Gérarda Phillipa s manželkou. 
Pod městem se nachází úžasné písčité pláže, kde je možnost odpoledního 
koupání na pláži Pampelonne. Ubytování ve Fréjus.
6. den Monaco, kde nás bude čekat Palais du Prince, sídlo nejstarší knížecí 
rodiny Grimaldiů s  tradiční výměnou stráží a  navštívíme i  Oceánografické 
muzeum, z  jehož střechy je nádherný výhled na celé knížectví. Cathédrale 
Notre-Dame-Immaculée je místem posledního odpočinku knížat včetně 
Grace Kelly a klidným ostrůvkem v rušných uličkách. Ubytování ve Fréjus.
7. den Cannes – město známé filmovým festivalem, který se koná každoročně 
v květnu. Na náměstí jsou k vidění staré městské hradby, kostel Notre-Dame 
de l´Espérance, odkud je krásný výhled na  cele Cannes (včetně pobřeží 
a  přístavu), dále boulevard Croisette s  luxusními hotely a  butiky ve  stylu 
belle époque. Snad nikdo si nenechá ujít otisky rukou slavných filmových 
hvězd u filmového paláce!
V podvečer odjezd domů
8. den V dopoledních hodinách návrat do ČR.

Francie - Provence - Antibes, Verdon, St. Tropez, Monaco, Cannes

Ubytování včetně večeří!

Monaco

St. Tropez

St. Remy de Provencekaňon Verdon


