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MONAKO - SILVESTER  A NOVÝ ROK 
 

     
   

TERMÍN: 29.12.-2.1.2019 
 

CENA: 179 € - odchod z Bratislavy 
Príplatok za nástupné miesta: Ružomberok 15 €, Martin 13 €, Žilina 11 €, Trenčín 9 €, Piešťany 7 €, Trnava 5 € 

V cene je doprava autobusom, ubytovanie  na 2 noci s raňajkami, prehliadky so sprievodca CK 

Možné príplatky: cestovné poistenie, vstupenky, 1/1 izba 60 € 

 

PROGRAM: 
1.deň:odchod zo Slovenska podľa nástupných miest, tranzit cez Rakúsko a Taliansko /Liguria/ s pravidelnými bezpeč-

nostnými a hygienickými prestávkami. 

 

2.deň:v ranných hodinách príchod na Azúrové pobrežie, do očarujúceho Nice. Výlet miestnym vláčikom – jedinečný 

kvetinový a tradičný provensálsky trh, ochutnávka miestnych kulinárskych špecialít, prehliadka – kasíno, staré mesto 

s úzkymi uličkami a starobylými kostolmi, reprezentačné námestie Place Masséna, divadlo, Justičný palác, hradná 

pevnosť s parkom, vodopádmi a úžasnou panoramatickou vyhliadkou na Baie des Anges. Popoludní presun do histo-

rického Antibes – najúžasnejšieho mesta umenia Francúzska s výnimočnou pevnosťou Baubana a jachtárskym prísta-

vom. Navštívime aj jedno z najkrajších trhovísk pod katedrálou a hradom Grimaldiovcov, múzeum Pabla Picassa, kto-

rý tu prežil niekoľko rokov, odchod na ubytovanie.  

 

3.deň:raňajky, celodenný pestrý výlet na  Côte d´Azur, dopoludnia mestečko Grasse – svetové hlavné mesto parfu-

mov, popoludní Cannes – mesto filmových nadšencov a hereckých celebrít. Prehliadka: reprezentačná trieda La Croi-

sette s filmovým palácom, chodníkom slávy, staré mesto s romantickými uličkami, vyhliadkou a katedrálou, múzeum 

de la Castre..., presun do Monaka na privítanie Novéhu roku, návrat na ubytovanie.  

 

4.deň:raňajky, odchod cez slávne prímorské letovisko Menton do perly Francúzskej riviéry – Monaka, sídla kniežat a 

druhého najmenšieho štátu Európy. Vďaka zberateľskej vášni panovníkov môžu návštevníci obdivovať Oceánografic-

ké múzeum – unikátne akváriu s rybami zo všetkých svetových oceánov, Múzeum filatelistiky, vzácnych mincí a sta-

rých automobilov. Prehliadka Monaka a Monte Carla turistickým vláčikom – kniežací palác a katedrála, exotická zá-

hrada, kasíno, opera, Grimaldi forum – kongresové centrum, prechádzka po Promenáde šampiónov s odtlačkami nôh 

najvýznamnejších futbalistov sveta/, Vila Sauber – architektonický skvost Charlesa Garniera, osobné voľno, večer od-

chod na Slovensko. 

 

5.deň: príchod v popoludňajších hodinách. 

 

Aktuálne ceny vstupov: 

Grasse – Múzeum parfumov 2,50 – 5 € 

Monako – Kniežací palác 3,50 – 7 € 

Oceánografické múzeum 7 – 14 € 
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