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ČAROVNÁ   FRANCÚZSKA   RIVIÉRA  -  
ROZLÚČKA  S  MOROM 

     
TERMÍN: 13.-18.9.2022 

Pre kolektív termín podľa požiadavky 

CENA: 295,- € 
V cene je doprava autobusom, 3x ubytovanie s raňajkami, sprievodca CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

PROGRAM: 
1.deň, 13.9.: odchod zo Žiliny v poludňajších hodinách, možnosť nástupu po Bratislavu, tranzit cez Rakúsko a Talian-

sko s pravidelnými prestávkami. 

 

2.deň, 14.9.: v ranných hodinách príchod do oblasti čarovnej francúzskej riviéry, zastávka v horskej dedinke Eze, vy-

pínajúcej sa vysoko nad morom s nádherne zrekonštruovanými ulicami, luxusnými hotelmi, okrovými a ružovými fa-

sádami domov, strmými a kľukatými schodiskami a bujnou vegetáciou, úchvatnými galériami, butikmi, kaviarňami, 

so známou parfumériou Fragonard, s nádherným panoramatickým výhľadom na riviéru. Odchod do jedného z najkraj-

ších letovísk – Nice, prehliadka: slávna palmová anglická promenáda a prístav, radnica, múzeum, opera, starobylý trh 

Cours Saleya, nádherný kvetinový park Phoenix nazývaný Zelený diamant, Ruská ortodoxná katedrála Saint Nicolas, 

nádherné pláže, ubytovanie, osobné voľno. 

 

3.deň, 15.9.: raňajky, odchod do historického mestečka Antibes s výnimočnou pevnosťou Baubana, pokračovanie do 

svetoznámeho Cannes, prehliadka: historické centrum, hrad, festivalový palác, bulvár Croisette – promenáda na po-

breží, tržnica a kvetinový trh... Zastávka vo Fréjuse s pamiatkami z rímskeho obdobia, prehliadka noblesného letovis-

ka Saint Tropez, presláveného legendárnym Louisom de Funes, budova policajného komisariátu, Citadela, ubytovanie 

v blízkosti Port Grimaud, mestečka na vode. 

 

4.deň, 16.9.: raňajky, presun do oblasti Grand Canyon du Verdon, je to najväčší kaňon Európy, prírodný div, krásna 

prírodná rezervácia. Cesta vinúca sa ponad kaňon poskytuje nádherné výhľady na vápencové útesy pretínajúce sma-

ragdovo zelenú rieku Verdon. Zastávka v romantickej dedinke Moustiers-Sainte-Marie z 15 st. zasadenej do okolitých 

skál, považovanej za najkrajšiu dedinku Francúzska a v stredovekom mestečku Aiguines nad jazerom St. Croix s tyr-

kysovo modrou vodou, návrat na ubytovanie. 

 

5.deň, 17.9.: raňajky, odchod do Monaka – perly Francúzskej riviéry. Starobylá časť je vysoko nad morom na skale 

Rocher a poskytuje úchvatný výhľad na Stredozemné more. Prehliadka: Oceánografické múzeum – unikátne akvá-

rium s rybami zo všetkých svetových oceánov, radnica, kniežací palác – výmena stráží, románska katedrála, záhrady 

Jardin Saint-Martin, prístav v obchodnej časti La Con damine, rekreačná časť Monte Carlo – kasíno, osobné voľno, 

večer odchod na Slovensko.  

 

6.deň, 18.9.: príchod na Slovensko v poludňajších hodinách. 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava 
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