To nejlepší z La Rochelle + BORDEAUX + PEVNOST BOYARD (letecky z Prahy)
30.6. - 7.7. 2022

36 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/28637/

Průvodkyně:

Jana Amadou

Specialista:

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

Francie, jak jste ji doposud nepoznali… Připraveni? Zažijete jedinečnou cestu rychlovlakem TGV podél Atlantiku a
plavbu kolem nejslavnější pevnosti. Budete se toulat středověkými trhy i křivolakými uličkami La Rochelle. Vyšplháte
se na nejvyšší písečnou dunu Evropy a objevíte skrytá místa vínem proslulého Bordeaux. Nechte se vtáhnout
jižanskou atmosférou a dopřejte si Francii jako nikdy předtím!

Na co se můžete těšit
dějiště proslulé soutěže Pevnost Boyard
romantická zákoutí v Bordeaux i La Rochelle
fascinující pobřeží Atlantského oceánu
největší „živá“ písečná duna Evropy
ráj vinařů – středověké St-Émilion (UNESCO)

Co už máte v ceně?
letenka Praha – Paříž a Bordeaux – Praha se všemi poplatky
kabinové zavazadlo dle podmínek pro přepravu zavazadel viz níže
vlak TGV z Paříže do La Rochelle
transfer letiště – hotel – letiště
7x ubytování v 3* hotelu v La Rochelle a v Bordeaux
7x snídaně
doprava autobusem 3., 5. a 6. den programu
průvodce po celou dobu (od odletu do návratu, mimo volný program ve městě)
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
odbavované zavazadlo za příplatek (viz níže)
vstupné a doprava na místě (MHD, lodní lístky a jiné)
cestovní pojištění léčebných výloh
příplatek za jednolůžkový pokoj: 6 300,00 Kč

Kde budete ubytováni?
hotely v La Rochelle a v Bordeaux, poblíž centra města
ubytování je v menších pokojích s vlastním soc. zařízením, Wi-Fi, TV

Jak je to s jídlem?
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v hotelích jsou podávány kontinentální snídaně (bageta, croissant, máslo, marmeláda, čaj, káva)
během dne bude možné zakoupit jídlo na místech s možností občerstvení
poblíž hotelů je možnost individuálního stravování v místních restauracích

Cestovní pojištění
Koop 60 Covid + STORNO
150 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč
Koop 100 Covid + STORNO
190 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč

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 30. června: Odlet z Prahy do Paříže, cesta rychlovlakem TGV do města La Rochelle.
Dle letového řádu odlet z Prahy do Paříže a přejezd známým rychlovlakem TGV PARIS na pobřeží Atlantského oceánu do
města La Rochelle. Po příjezdu bude následovat ubytování a dle časových možností procházka podvečerním přístavem.

Pátek 1. července: Čeká nás jedinečná plavba Atlantikem kolem nejslavnější francouzské pevnosti Boyard a relaxace
na fantastických plážích ostrova Aix.
Plavba na ostrov Aix kolem známé pevnosti Boyard, která byla vystavěna během 19. století za účelem obrany pobřežního města
Rochefort. Stavba však byla kvůli podloží komplikovaná a trvala dlouho a než ji stačili vystavět, nebyla již potřeba. Dlouho byla
pevnost opuštěna, během Pařížské komuny sloužila jako vězení. V 90. letech 20. století se stala dějištěm jedné z nejslavnějších
televizních soutěží, u nás se vysílala pod názvem Klíče od Pevnosti Boyard.
Užijeme si relax a koupání na rozsáhlých plážích ostrova, který je vyhlášenou oázou klidu bez aut a bankomatů. Individuálně
budete mít možnost návštěvy Napoleonského muzea, připomínající pobyt císaře Napoleona před jeho deportací na sv. Helenu,
nebo si prohlédnout jednu z Vaubanových pevností.
Navečer návrat lodí do La Rochelle, ubytování.

Sobota 2. července: Celodenní objevování malebných ostrovních měst v blízkosi La Rochelle. Objevíme středověké
trhy, křivolaké uličky, utajená zákoutí a vychutnáme si přímořskou atmosféru.
Po snídaní se autobusem přesuneme po tři kilometry dlouhém mostě na ostrov Île de Ré, ostrov květin, rybářů, bílých domků a
zelených okenic. Symbolem ostrova jsou oslíci, navíc z kosmetických účinků produktů z oslího mléka se těšila již královna
Kleopatra. Ostrov má 12 obcí, z nichž tři nesou označení „nejkrásnější vesnice Francie“ (tzv. Les plus beaux villages de
France).
Navštívíme mimo jiné Saint Martin de Ré, historické hlavní město ostrova pyšnící se Vaubanovou pevností, která je zapsaná na
seznamu světového dědictví UNESCO. Nevynecháme ani malebný přístav se spoustou obchůdků a míst k posezení a zabloudíme i
v křivolakých pestrých uličkách. Navíc z místního kostela St. Martin de Ré se naskýtá krásná vyhlídka na celý ostrov.
Odpoledne se přesuneme do další malebné obce na ostrově, do vesnice s názvem La Flotte s kostelem sv. Kateřiny. Středověký
trh, uličky vyzdobené květinami, přístav a nedaleká pláž nám nabídnou příjemné zakončení dne.
V podvečerních hodinách návrat do La Rochelle.

Neděle 3. července: Dnes se vydáme poznávat krásy La Rochelle. Projdeme se starobylým přístavem, budeme
obdivovat renesanční radnici a odpoledne bude patřit individuálnímu volno, které můžete využít k návštěvě muzeí či
městské pláže.
Dnes se vydáme na prohlídku samotného města La Rochelle. Uchvátí nás starobylý přístav, kterému dominují dvě věže St.
Nicolas a tzv. De La Chaine. Obě přežily velké obléhání a bourání hradeb po dobytí města kardinálem Richelieu v roce 1628.
Historické jádro se středověkými domy, renesančními arkádami, paláci z 18. století nebo například původní dláždění ulic si
vysloužilo přezdívku „muzeum pod širým nebem“ a my se o tom společně přesvědčíme na vlastní oči.
Při prohlídce centra města uvidíme mimo jiné zachovalou bránu, tzv. Grosse Horloge, renesanční radnici, kostel Saint Saveur a
přes místní tržnici dojdeme až ke katolické katedrále sv. Ludvíka, která dříve bývala protestanským chrámem. Neopomeneme ani
rodný dům Raduit de Souches a společně navštívíme Protestantské muzeum, kde je hrdinnému obránci Brna věnována od roku
2018 menší vitrína.
V odpoledních hodinách můžeme v rámci individuálního volna navštívit některé z dalších muzeí např. Akvárium, Mořské muzeum,
Muzeum Nového světa nebo Muzea automatů a v případě přílivu návštěva městské pláže.
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Pondělí 4. července: Opustíme La Rochelle a vyrazíme směrem na jih, přes půvabná přímořská městečka a vinařské
regiony až k Bordeaux.
Po snídani se rozloučíme s La Rochelle u spojovacího mostu, jenž nese od podzimu 2019 jméno po Raduit de Souches a budeme
směrovat na jih.
První zastávkou bude přístav Rochefort při ústí řeky Charente, kde kotví největší dřevěná replika plachetnice ve Francii v původní
velikosti zvaná Hermióna. Ta na konci 18. stol. vyplula s markýzem La Faeyettem pomoci Georgi Washingtonovi v boji za
nezávislost proti Angličanům.
Poté sjedeme k Atlantickému pobřeží do jedné z nejkrásnějších vesnic Francie Talmont sur Gironde, do rybářské vesničky na
skalnatém výběžku s výhledem na ústí řeky Gironde. Místu dominuje románský kostel sv. Radegondy, který pochází z 11. století a
leží na Svatojakubské cestě. Město je provoněno slezovými růžemi, malebné domečky s galeriemi umění nás nalákají k procházce
a romantické výhledy na oceán a příjemná zákoutí doslova vyzývají k posezení. Genius loci místa je nepopsatelný.
Cestou směrem na jih budou přibývat zelenající se vinice a zámecké vinárny tzv. chateaux, kde se vyrábí víno. Třetí zastávkou
bude obec Blaye s velmi rozsáhlou a monumentální Vaubanovou pevností, které nesmí chybět na seznamu světového dědictví
UNESCO. Tato pevnost tvoří s dalšími dvěma pevnostmi tzv. Vaubanův triptych, ve Francii zcela jedinečný. U soutoku řek Garonne
a Dordogne nás čeká ochutnávka vína v Chateaux Tayac, zámku s krásnou balustrádovou terasou a jedinečným výhledem těsně
nad soutokem obou řek a s možností nákupu.
Ve večerních hodinách dojezd na ubytování v Bordeaux.

Úterý 5. července: Celodenní výlet do jednoho z nejznámnějších vinařských městeček, které je zároveň skoro dvacet
let zaspáno na seznamu světového dědictví UNESCO, a také k největší evropské písečné duně.
Po snídani se vypravíme do úžasného středověkého městečka St-Émilion, které je už od roku 1999 zapsáno na seznamu
světového dědictví UNESCO. Starobylé domy ze šedého kamene jsou posazeny v nevelkém kopci obklopeném vinicemi, na
kterých se pěstuje snad to nejlepší francouzské červené víno.
Uvidíme tzv. Église Monolithe, kostel z 9.–12. století, který je částečně vytesán ve skále, městskou zvonici, kapli sv. Trojice a
také vstup do podzemních katakomb. Za návštěvu stojí i Královská věž Castel daou Rey, ze které se nabízí neobyčejný pohled na
město a celé údolí.
Odpoledne přejedeme k Dune du Pilat, a vyšplháme se na nejvyšší písečnou dunu v Evropě, která má více než 100 metrů a
podél pobřeží se táhne několik kilometrů. Jedná se o dunu „živou“, tedy putující. Přesouvá se postupně směrem k východu rychlostí
zhruba pět metrů za rok a pohltila tak několik cest i budov. Zároveň zasypává i přilehlý borovicový les, který je součástí Landes,
největšího vysazeného lesa v západní Evropě. Vyšlápnout nahoru nám nějaký ten čas zabere, výhled však bude stát za to. V rámci
individuálního volna bude možnost koupání ve vodách Atlantického oceánu.
Ve večerních hodinách se vrátíme zpět do Bordeaux.

Středa 6. července: Dnešní den věnujeme nádhernému městu Bordeaux. Prozkoumáme jeho muzea v čele se slavným
Cité du Vin, navštívíme impozantní gotickou katedrálu, tzv. Vodní zrcadlo, a večer si můžeme užít projížďku po řece
Garonne.
Bordeaux, vydáme se k Musée des Beaux-Arts (Muzeu výtvarného umění), kde můžete vidět například obrazy známých malířů,
jako jsou Tizian, Eugène Delacroix, Henri de Toulouse-Lautrec, Auguste Renoir, Henri Matisse nebo Pablo Picasso. Nedaleko se
nachází Palais Rohan, nyní fungující jako radnice města, dříve například jako císařský palác Napoleona Bonaparta. Poblíž se
nachází i impozantní gotická Cathédrale de Saint-André.
Zájemci mohou navštívit Musée d'Histoire Naturelle (Muzeum přírodních věd), případně CAPC musée d'art contemporaine
(Muzeum moderního umění). Tramvají pak přejedeme ke známému Cité du Vin, turistickému a kulturnímu centru vinařství. Během
prohlídky města nevynecháme ani památník Monument aux Girondins a Velké divadlo neboli Grande Théâtre, jehož vstupní průčelí
se sloupořadím připomíná antický chrám.
Poté se vydáme na Burzovní náměstí (Place de la Bourse), kde je známé Miroir d'eau (Vodní zrcadlo). Pak půjdeme
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kolem Église Saint-Pierre (Kostel sv. Petra) a kolem mohutné brány Porte Cailhau.
Nevynecháme ani baziliku sv. Michala, jejímž dominujícím stylem je plaménková gotika. Vedle baziliky se tyčí 114 metrů vysoká
věž patřící k bazilice, ze které budete mít možnost vidět celé město jako na dlani.
Ve večerních hodinách se společně můžeme ještě vydat na plavbu lodí po řece Garonne, která je v Bordeaux až půl kilometru
široká, a budeme mít možnost se rozloučit nejen s Bordeaux.

Čtvrtek 7. července: Dle letového řádu program v Bordeaux, individuální volno, případně odjezd na letiště a odlet z
Bordeaux do Prahy.
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