To nejkrásnější z Provence + MARSEILLE + OKROVÁ STEZKA (letecky z Prahy)
23.6. - 26.6. 2022

17 490,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/28635/

Průvodkyně:

Hana Volenová

Specialista:

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

Provence s cestovateli? Pojďte do toho a dopřejte si Francii z první ruky – s nadšeným průvodcem, který je tady jako
doma. Plnými doušky si vychutnáte kraj s vůní vinic, levandulí, koření… Avignonský most vás ohromí, vápencové lomy
v Les-Baux-de-Provence vás doslova pohltí a klášter Sénanque si ujít nenecháte. Cestujte s námi mazaně a prožijte
atmosféru Provence na vlastní kůži!

Na co se můžete těšit
levandulová pole a olivové háje
antický skvost – magická aréna v Arles
pitoreskní okrové městečko Roussillon
působivý Starý přístav v Marseille

Co už máte v ceně?
letenka Praha – Marseille – Praha se všemi poplatky
kabinové zavazadlo dle podmínek pro přepravu zavazadel viz níže
transfer letiště – hotel a hotel – letiště
doprava autobusem 4. den (Sénanque – Les-Baux-de-Provence – Roussillon)
3x ubytování v 3* hotelu
3x snídaně
průvodce po celou dobu pobytu (mimo volný program)
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
cestovní pojištění léčebných výloh
odbavované zavazadlo dle podmínek pro přepravu zavazadel viz níže
doprava vlakem 2. den (Marseille – Arles – Avignon – Marseille)
vstupné na místě
příplatek za jednolůžkový pokoj: 3 000,00 Kč

Kde budete ubytováni?
3* hotel v Marseille
malé útulné pokoje s vlastním sociálním zařízením

Jak je to s jídlem?
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hotel podává snídani formou bufetu
během dne bude možnost zakoupit jídlo na místech s možností občerstvení
poblíž hotelu je možnost individuálního stravování

Cestovní pojištění

Důležité informace

Aktuální okolnosti

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před
zájezdem.

Program není povinný

V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.

Prohlídky památek

Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.
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Co vše zažijete: den po dni
Čtvrtek 23. června: Přílet do Marseille, ubytování a dle času příjezdu na hotel možné první seznámení s městem.
Odlet z Prahy v dopoledních hodinách, přílet do Marseille a objednaným transferem přejezd na ubytování. V závislosti na letovém
řádu možná první procházka městem s průvodcem.

Pátek 24. června: Dnešní den bude věnován návštěvě historického Arles a Avignonu, kde si prohlédenem nejen
slavný most a hrad, ale také načerpáme typickou provensálskou atmosféru.
Ráno se vlakem přesuneme do skutečného centra Provence, městečka Arles (UNESCO). V žádném jiném městě této oblasti se
nesetkáme s tak silným lpěním na kulturních tradicích jako právě zde. Malebné historické uličky inspirovaly nejen Paula Gaugina,
ale i Vincenta van Gogha v jeho nejplodnějším období. Milovníci umění si zde určitě přijdou na své během výpravy po místech,
která van Gogh maloval. Vedle antických památek (divadlo, lázně, aréna) zde najdeme raně křesťanskou nekropoli
Alyscamps a jednu z nejkrásnějších románských katedrál Saint-Trophime.
Odpoledne navštívíme slavné město na řece Rhôně, Avignon (UNESCO). Z dřívějšího sídla papežů je dnes centrum kultury, dějiště
jednoho z nejpopulárnějších uměleckých festivalů v Evropě. Během procházky městem uvidíme Papežský palác, starobylé
kostely, středověké uličky a písní proslavený Avignonský most (St. Benézet). Avignonské hradby postavené ve 14. století
dodnes obepínají celé město. Středověkou atmosféru dlážděných uliček včetně iluzivních maleb na fasádách domů si budete moci
vychutnat již v rámci individuálního programu. V jedné z avignonských restaurací doporučujeme ochutnat provensálské speciality.
Ve večerních hodinách návrat vlakem zpět do Marseille.

Sobota 25. června: Tento den bude věnován ikonám regionu. Navštívíme klášter Sénanque s levandulovými políčky a
malebné Les Baux-de-Provence, kde zhlédneme úžasnou uměleckou audiovizuální projekci v bývalém lomu. Na závěr
se vydáme do vesničky Roussillon, obklopené okrovými lomy.
Po snídani se objednaným autobusem přesuneme na náhorní plošinu Vaucluse a navštívíme jedno z nejslavnějších míst v
regionu cisterciácký klášter Sénanque, který je známý svou románskou architekturou a rozsáhlými levandulovými poli, jež dodnes
obhospodařují místní mniši. Levandule kvete pouze v období června a července.
Poté se přesuneme do Les Baux-de-Provence, sídla mocné provensálské šlechty. Při pohledu na středověkou citadelu skvěle
umístěnou na masivu skály se mnohým zatají dech. V nedalekých bývalých vápencových lomech zhlédneme největší
multimediální projekci ve Francii. Na ploše o 6000 metrech čtverečních jsou prostřednictvím 70 projektorů promítány obrazy
slavných umělců.
Na závěr dne, nedaleko kláštera Sénanque navštívíme pitoreskní vesničku Roussillon, kde domy hrají snad všemi odstíny okrové
barvy z místních lomů. Projdeme se jedním z nich, po tzv. Okrové stezce (Sentier des Ocres) a bizarní barevné skalní útvary
nám jistě vyrazí dech. Nádheru městečka umocní i překrásná vyhlídka na skalní městečko při dobré kávě.

Neděle 26. června: Celodenní poznávání malebných zákoutí Marseille, jedinečný výhled na město od baziliky Notre
Dame de la Garde a rozkošná zákoutí čtvrti Paniere. Návrat zpět do ČR dle letových řádů.
Po snídani vyrazíme objevovat zajímavosti významného obchodního přístavu a druhého největšího města Francie, Marseille. Úzké
stupňovité uličky, tichá náměstí a krásná průčelí z 18. století ostře kontrastují s rušnými bulváry a novátorskými obytnými komplexy.
Zavítáme ke Starému přístavu, který je dnes turisticky hojně navštěvovaným srdcem města, dále do čtvrti Panier, jež je svými
malebnými uličkami tím nejhezčím, co můžeme ve městě spatřit.
Nevynecháme ani chrám Notre-Dame-de-la-Garde, který se nachází na nejvyšším přírodním bodu Marseille. Odtud uvidíme také
nedaleké Frioulské ostrovy, jejichž součástí je i ostrov If se stejnojmenným hradem z počátku 16. století, který dlouho sloužil jako
věznice. Mezi zdejší vězně údajně patřil i hrabě Monte Christo, hrdina stejnojmenného románu Alexandra Dumase.
Dle letových řádů odlet zpět do ČR.
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Program v Marseille může být dle letových řádů uskutečněn i první den zájezdu, případně částečně během obou dní.
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