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c e s t o v n í  k a n c e l á ř

Moskevská 28, 460 01 Liberec 1, tel.: 800 138 241, fax: 485 102 863, e-mail: liberec@kristof-jazyky.cz, info@mojeanglie.cz

CENA ZAHRNUJE: dopravu zahraničním autobusem s klimatizací a WC, noc-
leh se snídaní a večeří, průvodce, kompletní pojištění včetně léčebných vý-
loh a pojištění proti STORNU zájezdu, mapy navštívených míst

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena

7 dnů / 4 noci hostel / hotel 9.490 Kč

8 dnů / 5 nocí hostel / hotel 10.490 Kč

CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v EUR

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 3x pedagogický dozor. 
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

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

Program:
1. den Ve večerních hodinách odjezd z ČR, tranzit Německo, Rakousko, Itálie.

2. den - zastávka u  Lago di Garda - Sirmione – malebné městečko na  jihu 
jezera Lago Di Garda, termální léčebné prameny, pobřežní promenáda.
Ubytování ve Frejus.

3. den - Marineland – zábavní park, kde jsou hlavními hrdiny velryby, tuleni, 
lachtani, žraloci a tučňáci
Antibes – mys s  pevností, kde byl vězněn Napoleon, zahrady Thuret (cedry, 
eukalypty, pinie), možnost návštěvy Picassova muzea
Ubytování ve Frejus.

4. den - Grasse - město obklopené květinovými loukami posetými levandulemi, 
mimózami a  jasmíny je centrem světové kosmetiky. Možnost návštěvy 
parfumérie či muzea.
Verdon – dramatická přírodní scenérie kaňonu, kudy se vine temně zelená řeka 
Verdon. Pěší túra.
Ubytování ve Frejus.

5. den - St-Tropez – městečko známé z filmů o četnících s Louisem de Funèsem, 
námořním muzeem a muzeem sbírek děl od Signaka, Deraina a dalších
Ramatuelle – městečko ležící na  kopci nedaleko St-Tropez s  křivolakými 
uličkami a hrobem romantického Gerarda Phillipa
odpoledne koupání v moři
Ubytování ve Frejus.

6. den - Monaco – Monte Carlo - sídlo nejstarší knížecí rodiny Grimaldiů. 
Naleznete zde Palais du Prince – sídlo vlády, Jardin Exotique – botanická 
zahrada s  širokou paletou rostlin, Oceánografické muzeum – se vzácnými 
druhy mořských rostlin a živočichů, katedrála, Grand Casino – kasino ve stylu 
belle epoque navržené Charlesem Garnierem, možnost procházky po okruhu, 
kde se každý rok jezdí Velká Cena Monaca 
Ubytování ve Frejus.

7. den - Cannes – město známé filmovým festivalem, který se koná každoročně 
v  květnu. Na  náměstí jsou k  vidění staré městské hradby s  kostelem Note-
Dame de l´Espérance, dále boulevard s luxusními hotely a butiky ve stylu belle 
epoque. Možnost koupání.
V podvečer odjezd domů.

8. den V dopoledních hodinách návrat do ČR.

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

Ubytování včetně večeří!

St. Tropez

St. Tropez

St. Remy de Provencekaňon Verdon


