To nejkrásnější z Azurového pobřeží + MENTON (letecky z Prahy)
1.6. - 5.6. 2017

15 490,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/24768/

Průvodkyně:

Kateřina Lefebvre

Specialista:

Karolína Petrová, +420 596 111 602, petrova@radynacestu.cz

Nezapomenutelný eurovíkend s průvodcem, během kterého uvidíte to nejkrásnější z Azurového pobřeží a úchvatné
město Menton. Projdete se Starým městem v Nice, zhlédnete Festivalový palác v Cannes, malebné Antibes i
hazardem proslulé Monte Carlo. Zažijte s námi Francouzskou riviéru a nasajte atmosféru ráje citronovníků i
exotických zahrad v Mentonu!

Na co se můžete těšit
perlu Azurového pobřeží město Nice
luxusní ministát Monako
kouzelná městečka Éze a Antibes
Úchvatné město na hranicích s Itálií Menton

Co už máte v ceně?
letenka Praha – Nice – Praha se všemi poplatky
kabinové zavazadlo dle podmínek letecké společnosti
transfer letiště – hotel – letiště
4x ubytování v Nice v 3* hotelu
4x snídaně
průvodce po celou dobu zájezdu (od odletu do návratu, mimo volný program ve městě)
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
cestovní pojištění léčebných výloh
odbavované zavazadlo dle podmínek letecké společnosti
doprava v Nice (10 – 15 EUR)
vstupné na místě
příplatek za jednolůžkový pokoj: 4 000,00 Kč

Kde budete ubytováni?
uytování je ve 3* hotelu v centru Nice
pokoje jsou menší s vlastním soc. zařízením na pokoji, denně uklizeny

Jak je to s jídlem?
kontinentální snídaně
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během dne bude možné zakoupit jídlo na místech s možností občerstvení
poblíž hotelu je možnost individuálního stravování

Cestovní pojištění
EASY
35 Kč / den / osoba
UNIVERSAL + STORNO
60 Kč / den / osoba + STORNO 150 Kč

Důležité informace
Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před
zájezdem.
V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.
Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.
Vstupné na místě:
Chagallovo muzeum 8 €
Matissovo muzeum 6 €
Picassovo muzeum 6 €
Nice Le Grand Tour (vyhlídková cesta patrovým autobusem) 22 €
turistický vláček Nice 10 €
Výlet lodí na ostrov St. Marguerite 14 €
Musée de la Castre 6 €
Monacké knížectví (knížecí palác) 8 €
Oceánografické muzeum 16 €
Exotické zahrady v Monaku 7,20 €
Antibes - Marineland 40 €
Antibes - pevnost Carré 3 €
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Co vše zažijete: den po dni
Čtvrtek 1. června: Přílet do Nice, transfer na hotel.
Společně s průvodcem zahájíme zájezd prohlídkou tohoto stále pulsujícího a vyhledávaného letoviska na Riviéře, které
je pátým největším městem ve Francii. Uvidíme centrální náměstí Masséna s fontánou, květinové trhy Cours
Saleya či Promenade des Anglais, která se rozprostírá kolem Andělské zátoky. Zvládneme i výstup na vrcholek Le
Chateau – místo bývalé pevnosti, odkud je nejen krásný výhled na město, ale i nádherný západ slunce. Večerní atmosféru si pak
nejlépe vychutnáme v uličkách Starého města.
Návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.

Pátek 2. června: Po snídani přejezd veřejnou dopravou do centra filmového dění, do Cannes. Zamíříme k Festivalovému paláci,
kde se každoročně koná Mezinárodní filmový festival a před nímž jsou otisky dlaní slavných osobností. Nádherný pohled na město
se nám naskytne, když vystoupáme na vrchol kopce Le Suquet, kde se nachází staré historické jádro s kostelem a pozůstatky
hradu, v jehož prostorách je dnes umístěno Muzeum de la Castre. Jsou v něm k vidění zejména artefakty dávných amerických a
himalájských kultur. Nevynecháme ani procházku po slavné třídě de la Croisette, lemované zahradami, palmami, luxusními
butiky a hotely. Na protější straně tohoto honosného bulváru se do nekonečna táhnou možná nejlepší písečné pláže Azurového
pobřeží.
Odpoledne přejezd veřejnou dopravou do staré řecko-římské osady Antibes, dnes půvabného jachtařského městečka s řadou
historických památek a zbytky původního opevnění. Uvidíte pozůstatky pevnosti Carré či zámek Grimaldi, někdejší rezidenci
monacké panovnické rodiny, kde je dnes umístěno Picassovo muzeum.
Večer společný návrat na hotel.

Sobota 3. června: Po snídani přejezd do jednoho z evropských ministátů, Monaka, který je pro své moře, mrakodrapy a hory
přezdívaný „Miami Středomoří“. Začneme prohlídkou Starého města s Knížecím palácem, před kterým probíhají slavné výměny
stráží, dále uvidíme nádhernou monackou katedrálu s hroby hollywoodské krásky a monacké kněžny Grace Kelly a dalších členů
knížecí rodiny nebo slavné Oceánografické muzeum.
Odpoledne se vydáme podél přístavu a slavného okruhu Formule 1 do monackého hlavního města Monte Carla ke
světoznámému kasinu architekta Garniera. Úzké malebné uličky s malými krámky, hospůdkami a restauracemi, které vás přímo
lákají dovnitř, přístav, pláže, exotická zahrada či řada krásných parků Vám budou k dispozici v rámci individuálního volna.
Ve večerních hodinách se vrátíme zpět na hotel do Nice.

Neděle 4. června: Po snídani nás čeká výlet do skalního městečka Éze. Kouzelnou atmosféru tohoto místa dokreslují úzké uličky
a zřícenina hradu, která se nachází nad městečkem a je obklopena kaktusy a jinými tropickými rostlinami botanické
zahrady Jardin Exotique. Ve zdejší výrobně parfémů si můžete zakoupit tradiční francouzský dárek – parfém.
Odpoledne se vydáme do nejvýchodnějšího města na Azurovém pobřeží, do Mentonu. Prohlédneme si centrální náměstí Place
aux Herbes, nasajeme vůně jihu Francie na místní tržnici a vydáme se k majestátní bazilice Saint-Michel s nádherným barokním
průčelím. Toto nejteplejší město Azurového pobřeží je rájem citronovníků a milovníků zahrad. Navštívíme exotickou botanickou
zahradu (Jardin botanique exotique du Val Rahmen) nebo Jardin de la Serre de la Madone.
Večer se společně vrátíme do Nice.

Pondělí 5. června: Individuální volno na odpočinek, procházka po Nice či nákupy.
V odpoledních hodinách přesun transferem na letiště a odlet do Prahy.
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