To nejkrásnější z Nice + AZUROVÉ POBŘEŽÍ (letecky z Prahy)
30.4. - 3.5. 2020

16 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/27006/

Průvodkyně:

Hana Volenová

Specialista:

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

Nezapomenutelný eurovíkend s průvodcem, během kterého uvidíte to nejkrásnější z Nice a Azurového pobřeží.
Ponoříte se do Starého města Nice, vyrazíte k Festivalovému paláci v Cannes a budete vtaženi do dění Monte Carla.
Nechte se s námi unášet vlnami azurového moře, sluncem zalitými plážemi, vůní levandule a poznejte Nice a
Francouzskou riviéru!

Na co se můžete těšit
nekonečné písečné pláže Azurového pobřeží
proslulé město hazardu a kasin Monte-Carlo
Festivalový palác ve filmovém Cannes
Picassovo muzeum v půvabném Antibes

Co už máte v ceně?
letenka Praha - Nice - Praha se všemi poplatky
kabinové zavazadlo dle podmínek letecké společnosti
transfer letiště - hotel - letiště
3x ubytování v Nice v hotelu 3*
3x 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
MHD v Nice a ostatní doprava 35 - 40 EUR
projížďka lodí na ostrov 17 EUR
vstupné na místě
příplatek za jednolůžkový pokoj: 2 700,00 Kč

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

Jak je to s jídlem?
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snídaně formou bufetu
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 14,50 €
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 30. dubna: Přílet do Nice, ubytování a následná procházka centrem města Nice.
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.

Pátek 1. května: Dnes si prohlédneme festivalovou mekku Cannes, užijeme si výlet lodí na některý z nedalekých
ostrovů a v podvečer se vydáme do malebného městečka Antibes.
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 Vám naskytne, když vystoupáte na vrchol kopce Le Suquet, kde se nachází staré historické jádro města 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. Nevynecháte 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. Pro zájemnce možnost výletu lodí na ostrov Sainte-Marguerite.
Odpoledne přesun 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.

Sobota 2. května: Tento den věnujeme poznávání jednoho z evropských ministátů Monaka a nevynecháme ani slavné
kasino ve čtvrti Monte Carlo.
Po snídani přejezd do slavného ministátu, do Monaka, přezdívanému pro své moře, mrakodrapy a hory Miami Středomoří.
Následovat bude prohlídka Starého města s Knížecím palácem, kde probíhají slavné výměny stráží, nádherné monacké
katedrály, Oceánografického či Napoleonova muzea. Uvidíte i slavný okruh Formule 1 a světoznámé kasino ve čtvrti
Monte-Carlo. 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 transfer
zpět na hotel.

Neděle 3. května: V závislosti na čase odletu individuální volno, případně odlet zpět do ČR.
V závislosti na letovém řádu indivuduální volno k nákupům, či koupání nebo odjezd na letiště a odlet zpět do Prahy.
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