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Silvester v Monaku  
 

Termín: 29.12.2019 - 02.01.2020 

Cena: 179€ 
Skvelý 5-dňový silvestrovský zájazd do Monaka pre 1 osobu vrátane ubytovania v hoteli s vlastným 

sociálnym zariadením, raňajkami, profesionálnym sprievodcom a zákonným poistením CK. 

Program:  

1. deň 
Odchod zo Slovenska podľa nástupných miest. Cesta cez Rakúsko a Taliansko (Ligúriu) do Nice. 
2. deň 
V ranných hodinách príchod na Azúrové pobrežie, do piateho najväčšieho mesta Francúzska, do Nice. 
Prehliadka svetoznámej perly Francúzskej Riviéry, najväčšieho provensálskeho mesta s druhým najväčším 
letiskom vo Francúzsku. Výlet miestnym vláčikom po hlavných pamiatkach mesta - jedinečný kvetinový trh 
a tradičný provensálsky štvrtkový trh s ovocím, syrmi, koreninami, marseilleskými mydlami, suvenírmi a 
ochutnávkou miestnych kulinárskych špecialít. Prehliadka mesta - kasíno, staré mesto s úzkymi uličkami a 
starobylými kostolmi, hlavné reprezentačné námestie Place Masséna, divadlo, Justičný palác. Dostaneme 
sa aj k bývalej hradnej pevnosti nad mestom s parkom, vodopádmi a s úžasnou panoramatickou vyhliadkou 
na Baie des Anges - Zátoku Anjelov. Popoludní presun do Antibes - najúžasnejšie mesto umenia vo 
Francúzsku leží medzi dvoma zátokami, kde pobrežie stráži hraničná pevnosť starého mesta zo 17. storočia. 
Práve tu stojí jeden z najväčších jachtárskych prístavov. Predmestie ponúka originálnu atmosféru stratenej 
generácie básnikov, hudobníkov a výtvarníkov. Prechádzkou je možné získať množstvo poznatkov z histórie 
mesta, obdivovať staré a mocné opevnenie, ktoré doteraz odolalo všetkým nájazdom dobyvateľov. Nie je 
možné vynechať návštevu jedného z najkrajších trhovísk na svete pod katedrálou a hradom Grimaldiovcov 
a takisto aj múzeum veľkého a slávneho umelca Pabla Picassa, ktorý tu prežil niekoľko rokov svojho života. 
Podvečer presun na hotelové ubytovanie. 
3. deň 
Po kontinentálnych francúzskych raňajkách nás čaká celodenný pestrý program na juhu Côte d´Azur - 
dopoludnia návšteva Grasse - mestečka, ktoré sa stalo svetovým hlavným mestom parfumov. V okolí 
Grasse sa tradične pestovali a dodnes pestujú aromatické byliny ako levanduľa, jasmín, myrta, kvet 
pomarančovníka, ruža a mimóza, ktoré sú už po stáročia hlavnými zložkami vôní rôznych parfumov 
svetoznámych výrobcov značiek Galimard a Fragonard. V popoludňajších hodinách presun do Cannes - 
mesta filmových nadšencov a hereckých celebrít. Hlavne počas filmového festivalu sa tu stretnú tie 
najvychýrenejšie mená, či práve vychádzajúce filmové hviezdy. Prehliadka mesta a reprezentačnej triedy La 
Croisette s filmovým palácom a chodníkom slávnych, staré mesto s romantickými uličkami, vyhliadkou a 
katedrálou, múzeum de la Castre, romantické uličky s reštauráciami a kaviarničkami. Cca o 21:30 presun do 
Monaka na privítanie Nového Roka a ohňostrojov v Monaku. Návrat na ubytovanie v skorých ranných 
hodinách. 
4. deň 
Kontinentálne francúzske raňajky, presun do Monaka. Kniežacie mesto a druhý najmenší štát v Európe - 
Monako svoju slávnu existenciu rozprúdilo už pred 710 rokmi. Dnes patrí medzi najzaujímavejšie destinácie 
pre celebrity, politikov, športovcov, filmárov, ale aj bežných turistov, ktorí chcú aspoň na moment privoňať 
k odlesku slávy a finančnej nezávislosti boháčov. Reputáciu skvelého výletného miesta si získalo Monako aj 
vďaka zberateľskej vášni svojich panovníkov. Už v roku 1910 Albert I. zriadil múzeum o moriach, oceánoch 
a o živote v nich. Oceánografické múzeum ešte aj teraz ohuruje návštevníkov vďaka svojej veľkosti, 
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vybaveniu, množstvu modelov zo sveta lodí a širokému sortimentu plávajúcich, živých exemplárov v 
nádržiach s vodou. V tejto tradícií pokračoval aj Princ Rainier III., ktorý založil Múzeum filatelistiky,vzácnych 
mincí a starých áut. Ani Princ Albert II. nezaostáva za svojimi predkami. Hrdo nesie údel monarchu. 
Vylepšuje zbierky v múzeách, usporadúva výstavy, podporuje talentovaných ľudí a mnoho ďalších 
užitočných, či skôr oku lahodiacich vecí. Prehliadka Monaka a Monte Carla turistickým vláčikom, kniežací 
palác a katedrála, exotická záhrada ponúkajúca viac ako 7000 druhov kaktusovitých rastlín z Afriky a z 
Latinskej Ameriky, podzemná "katedrála", oceánografické múzeum, kasíno, opera, Grimaldi Forum – 
kongresové ultramoderné centrum, prechádzka po Promenáde šampiónov (odtlačky nôh najvýznamnejších 
futbalistov sveta), Vila Sauber – architektonický skvost, ktorého autorom je Charles Garnier (autor Opery 
Garnier v Paríži), v súčasnosti sídlo nového Národného múzea Monaka. Individuálne voľno. Vo večerných 
hodinách odchod na Slovensko. 
5. deň 
Príchod na Slovensko do Bratislavy v poludňajších hodinách, následne podľa nástupných miest. 
 
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 (Nice, Cannes, Monako a iné) 
• zákonné poistenie v znení zákona 170/2018 Zb.z 
 
V cene nie je zahrnuté:  
• príplatok za jednoposteľovú izbu (60 € na celý zájazd) 
• komplexné cestovné poistenie (možnosť poistiť cez CK za zvýhodnených podmienok v poisťovni UNIQA 
1,80 € / deň do 70 rokov, 2,20 € / deň nad 70 rokov) 
• prípadné vstupy do múzeí, pamiatok, atď. (individuálne viď vyššie) 
• poplatok za vstup do Monaka turistickým autobusom - 10 € 
• odporúčané vreckové 80 € na osobu 
• pri príchode sa povinne platí ubytovacia daň 1,50 € / osoba / noc 
 
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 € 
 
Príplatky za nástupné miesta:  
• Bratislava - bez príplatku 
• Trnava - 5,00 € 
• Piešťany - 7,00 € 
• Trenčín - 9,00 € 
• Žilina - 11,00 € 
• Martin - 13,00 € 
• Ružomberok - 15,00 € 
• Banská Bystrica - 15,00 € 
• Zvolen - 15,00 € 


