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Autobusom na Francúzsku riviéru 
 

Termín: 19.06. 2019 – 23.06. 2019 (možnosť aj iných termínov) 

Cena: 189€ 
Navštíte Nice, Grasse, Cannes a Monako so skvelým programom  za 5 dní! 

Program:  

1. deň - Odchod zo Slovenska bude v popoludňajších hodinách. 

2. deň - V ranných hodinách prídete do Nice, najvyhľadávanejšieho a najpopulárnejšieho mesta na 

Azúrovom pobreží. Nasledovať bude prechádzka po Promenade des Anglais, palmami lemovanej 

promenáde, s hotelmi a galériami. Historické centrum mesta je zmesou úzkych uličiek, reštaurácií, kaviarní 

a obchodíkov. V rámci voľna bude možnosť výstupu na pahorok, kde sa nachádzajú zrúcaniny hradu z 11. 

storočia a je odtiaľ nádherný výhľad. Budete mať aj dostatok času okúpať sa v priezračno-azúrovom mori. 

3. deň - Po raňajkách vás bude čakať návšteva malebného mestečka Grasse, ktoré bolo už v 16. storočí 

centrom kozmetiky. Je obklopeného záhonmi ruží, levandúl a jazmínu. Navštívite Medzinárodné múzeum 

parfumov, v ktorom vznikol aj svetoznámy parfum Channel Nr. 5. V múzeu sa nachádzajú rôzne aparatúry, 

flakóny i zobrazené techniky výroby parfumov. Okolo poludnia prídete do Cannes, v ktorom sa každoročne 

koná Medzinárodný filmový festival.  

4. deň - Po raňajkách bude nasledovať odchod do Monackého kniežatstva. Od roku 1297 je majetkom 

Grimaldiovcov, ktorý je najstarším vládnucim rodom na svete. Monako vďačí za svoju slávu najmä kasínu, 

ktoré založil roku 1856 Karol III. Je daňovým rajom, pýši sa najvyšším príjmom na obyvateľa vo svete. 

Každoročne sem chodia fanúšikovia Veľkej ceny Monaka a Ralley Monte Carlo. V Monaku si pozriete 

Záhrady svätého Martina, Katedrálu svätého Mikuláša, Oceánografické múzeum, Kniežací palác. V rámci 

osobného voľna budete mať možnosť prejsť sa ku kasínu do štvrti Monte Carlo alebo sa ísť okúpať. Odchod 

z Monaka bude v podvečerných hodinách. 

5. deň - Príchod na Slovensko je predpokladaný okolo poludnia. 

V cene je zahrnuté: 
• doprava luxusným klimatizovaným autobusom 
• 2x noc v hoteli s vlastným sociálnym zariadením a sprchou, 2x raňajky v hoteli 
• 3-dňová prehliadka Francúzskej riviéry so sprievodcom 
 
V cene nie je zahrnuté:  
• komplexné cestovné poistenie  
• prípadné vstupy do múzeí, pamiatok, atď. (individuálne viď vyššie) 
• odporúčané vreckové 70 € na osobu 
• príplatok za nástupné miesto Žilina 11€ 
Možné výdavky na vstupy (ceny sú orientačné a môžu sa meniť, hradia sa na mieste): 
• Medzinárodné múzeum parfumov v Grasse: 2,50 € - 5 € 
• Kniežací palác Monako: 3,50 / 7 € 
• Oceánografické múzeum Monako: 7 / 10 / 14 € 


