
                                     

 

    
MONAKO - PROVENSÁLSKO – St. TROPEZ - NICE 

6-dňový poznávací  zájazd 
 

1.deň Odchod z Prešova v ranných hodinách, tranzit cez krajiny EÚ, noc v autobuse. 

2.deň V ranných hodinách príchod do Monaca, miništátu Európy, celodenná návšteva mesta 

európskej smotánky. Pešia prehliadka mesta: Oceánografického múzea, monackej katedrály Notre 

Dame s pozostatkami kniežacej rodiny, Kniežacieho paláca – sídlo Grimaldiovcov, prístavu, kasína v 

Monte Carle. Poobede možnosť kúpania na niektorej z monackých pláži. V podvečerných hodinách 

presun na ubytovanie, nocľah. 

3.deň  Po raňajkách presun do hlavného mesta parfumov Grasse, návšteva parfumérie so 

sprievodcom. Pred obedom presun do mesta tisícich fontán a Paula Cézanna Aix en Provance. Mesto 

je obklopené nádhernou provensálskou krajinou a je jedným z najstarších miest Francúzska. 

Prehliadka mesta, voľný program vo večernom meste, ubytovanie, nocľah. 

4.deň  Po raňajkách presun do srdca kraju levandule Luberon – návšteva Múzea levandule s 

prehliadkou a výkladom o spôsobe spracovania levandule, presun do malebnej dediny Gordes a ku 

kláštoru Abbaye de Sénanque obklopeného levanduľovými poľami, poobede pokračovanie k Saint – 

Tropez, návšteva luxusného letoviska známeho z komédie s Louis de Funés. Pred slávnou filmovou 

žandárskou stanicou sa môžete odfotografovať aj vy.  V podvečerných hodinách odchod  na 

ubytovanie, nocľah. 

5.deň  Po raňajkách, sa zastavíte na krátku zastávku ešte vo francúzskych „Benátkach“, v meste Port 

Grimaud. Mesto je postavené na spôsob tradičnej provensálskej architektúry. Presun do mesta Nice, 

piateho najväčšieho mesta Francúzska. Prehliadka mesta turistickým vláčikom, návšteva nádherných 

zákutí mesta anjelskej zátoky. Prechádzka centrom mesta po Promenade des Anglais – palmami 

lemovaná plážová promenáda s najkrajšími hotelmi a galériami, námestie Garibaldiho, Place 

Masséna, Palác Stredozemného mora, Kvetinový trh, kde nájdete typické produkty Provensálska 

(olivy, sušené bylinky, levandule či liečivé oleje). Poobede voľný program, možnosť kúpania v 

azúrovo modrom mori, prípadne návšteva niektorého z vychýrených múzeí. V podvečerných hodinách 

odchod na Slovensko. 

 6.deň Návrat na Slovensko. 

  

Cena:     330 € / osoba  / zálohu 200 eur je potrebné zaplatiť do 29.júna 2018 
Termín:  24.9.2018 – 29.9.2018 
 
Cena obsahuje:  doprava klimatizovaným autobusom, 3 x ubytovanie s raňajkami, 
služby sprievodcu CK, poistenie CK proti insolventnosti, komplexné cestovné poistenie 2€ / 
osoba / deň 
Cena neobsahuje:  vstupy a ďalšie služby mimo programu 

 
CK Ezotour si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia programu 

pri zachovaní obsahu zájazdu, prípadne presun metrom alebo iným dopravným 
prostriedkom počas prehliadky miest. Pre realizáciu zájazdu pri zachovaní ceny 

zájazdu je nevyhnutných najmenej 40 účastníkov 
 


