Vaše nejlepší brána k poznání

CK PORTA OPTIMA , IČ 68117434

BARVY A VŮNĚ PROVENCE
Za poznáním krás jižní Francie
„Zdejší příroda je neobyčejně krásná… Venku cvrkají cikády a spálená tráva krásně zlátne jako staré zlato…
Pracuji dokonce i v pravé poledne, v plném slunci bez stínů, v obilných lánech… Pane Bože, kdybych tak byl
zdejší kraj poznal v pětadvaceti, a ne v pětatřiceti letech!“
(Vincent van Gogh)

Termín : 15. - 21.6. 2020
Cena: 9. 450,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým klimatizovaným autobusem ( WC, DVD, bufet ), 4x ubytování
v hotelu Formule 1 ve třílůžkových pokojích, pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění
zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí, pojištěních proti úpadku CK, služby průvodce historika.
Cena nezahrnuje vstupné a stravu ( bude upřesněno v pokynech na cestu). Je možné si objednat snídani
v hotelu ceně cca 120,- Kč/os/den. Doplatek za ½ pokoj 560,-Kč/ os./4 noci.
Možnost připojištění na storno zájezdu ve výši 400,-Kč

Program :
1.den : Odjezd v ranních hodinách.. Cesta nonstop s hygienickými pauzami.
2.den: V ranních hodinách příjezd do OBLASTI PROVENCE – na AZUROVÉ POBŘEŽÍ. Návštěva
přímořského letoviska NICE, procházka městem, návštěva přístavu a věhlasného místního trhu,
možnost návštěvy Muzea soudobého umění, POBYT NA PLÁŽI – relaxace. Ve večerních
hodinách příjezd do hotelu, ubytování, nocleh.
3.den: V ranních hodinách NÁVŠTĚVA VĚHLASNÝCH LEVANDULOVÝCH POLÍ S KLÁŠTEREM –
NOTRE - DAME DE SENANQUE, NÁVŠTĚVA MALEBNÉHO MĚSTA GORDES, prohlídka
města ORANGE - Vítězný oblouk, římské divadlo, CHATEAUNEUF-DU-PAPE – letní sídlo
papežů a slavné vinné sklepy. V odpoledních hodinách příjezd do AVIGNONU – bývalého sídla
papežů. Prohlídka Papežského paláce, mostu St-Bénézet. Volno v centru města. V podvečerních
hodinách zastávka u slavného římského akvaduktu PONT DU GARD. Návrat do hotelu, nocleh.
4.den: V ranních hodinách návštěva monumentálních zbytků středověkého města s hradem LES-BAUX
DE-PROVENCE – procházka městem, nákup suvenýrů, vyhlídka do údolí, návštěva světelné a
zvukové expozice v bývalém kamenolomu CARRIÉRES DE LUMIÉRES, která seznamuje
návštěvníky s uměním Francie. Zastávka v ST.- PAUL-DE MAUSOLE - psychiatrické léčebně, kde
se léčil Vincent van Gogh. Prohlídka ARLES – města, kde pobýval malíř Vincent van Gogh, římský
amfiteátr, klášter St-Trophime, Noční kavárna. Podvečerní zastávka u moře v LES SAINTESMARIES-DE-LA MER, pobyt a relaxace na písečné pláži a prohlídka starobylého města
s opevněným kostelem z 12.století. Průjezd přírodní rezervací CAMARGUE, kde ústí řeka
Rhona do moře. Návrat do hotelu, nocleh.
5.den: Po snídani odjezd na prohlídku unikátního města CARCASSONNE – prohlídka této největší a
nejpůsobivější středověké pevnosti. Po cestě zpět je možná zastávka v NIMES – historického
města plného především antických památek, z nichž nejvýznamnější je antický amfiteátr nebo ve
městě AIQUES MORTES – opevněného města z 10.století, odkud vyplouvaly křížové výpravy.
Nocleh.
6.den: Prohlídka MARSEILLE - chrám Notre-dame-de-la-Garde (úchvatná vyhlídka na celé město a záliv),
Starý přístav. Volno v centru města. Plavba lodí na OSTRŮVEK IF (vězení hraběte Monte Christa).
V podvečer odjezd. do ČR.
7.den: Průjezd přes Itálii a Rakousko s hygienickými zastávkami, příjezd domů v podvečerních hodinách.
Připravila cestovní kancelář PORTA OPTIMA, IČ 68117434.

