FRANCJA
Lazurowe Wybrzeże – Prowansja

NICEA - ARLES
1 DZIEŃ Zbiórka na Lotnisku Chopina w Warszawie, stanowisko odpraw LogosTour. Wylot do Nicei. Przejazd do Arles - miasta
kojarzonego przede wszystkim z Vincentem van Goghiem. Zwiedzanie rzymskiego Amfiteatru i kościoła St-Trophime. Chwila
odpoczynku przy kawie na placu Forum, gdzie często bywał Van Gogh. Przejazd do hotelu w Avignon, zakwaterowanie i
nocleg.
COUSTELLET - GORDES – ROUSSILLON - AVIGNON
2 DZIEŃ Wizyta w Muzeum Lawendy w Coustellet. Można w nim poznać filozofię uprawy lawendy i proces jej destylacji na
pachnące olejki, wykorzystywane do produkcji kosmetyków oraz słodyczy i deserów. Dla chętnych zakupy w firmowym
sklepie Le Chateau du Bois. Przejazd do Gordes, tarasowo położonej miejscowości, której największą atrakcją jest
renesansowy zamek z XVI w. oraz zachwycające widoki z ulicznych tarasów. Czas na południową kawę i lawendowe lody w
jednej z licznych cafeterii. Przejazd szlakiem ochry, który rozpoczyna się w Roussillon - pięknej wiosce, w której zewsząd
otacza nas feeria odcieni ochry. Spacer przez stary kamieniołom, pełen niezwykłych kształtem i kolorem skał, z których
niegdyś wydobywano ochrę. Wizyta w jednej z regionalnych winnic połączona z degustacją win i przysmaków prowansalskich.
Następnie malowniczy przejazd trasą prowadząca przez miejscowości Villards i Rustrel, wzdłuż, której można podziwiać
niesamowite krajobrazy rezerwatu zwanego Kolorado Prowansji. Przejazd do Avignon - zwanego miastem papieży.
Zwiedzanie Pałacu Papieskiego, średniowiecznej rezydencji papieży. W czasie lipcowych festiwali teatralnych jest to
największa scena teatralna w mieście. Spacer po murach obronnych z widokiem na otaczającą miasto rzekę Rodan i starą
zabudowę. Dla chętnych wejście na (słynny z piosenki Ewy Demarczyk) most św. Benedykta. Czas na spacer po Placu
Zegarowym, gdzie stoi ratusz, wieża zegarowa i gmach opery. Nocleg.
NICEA
3 DZIEŃ Przejazd do Nicei. Zakwaterowanie hotelu. Następnie degustacja nicejskich przysmaków, m.in. socca, pisssaladiere,
petitis farcis z lampką różowego wina. Wizyta w Muzeum Matisse’a, gdzie znajduje się kolekcja dzieł tego malarza. Spacer po
Vieux Nice (Starej Nicei), na główny plac Massena z katedrą Ste-Reparate i parkiem zamkowym. Panorama na miasto i morze
ze wzgórza zamkowego. Spacer po słynnej Promenadzie Anglików, gdzie odpoczywają turyści z całego świata. Warto zwrócić
uwagę na zabytkowy i pięknie odrestaurowany Hotel Negresco 5*. Nocleg.
EZE - MONACO
4 DZIEŃ Wyjazd do Księstwa Monaco. Przejazd tzw. Moyenne Corniche, krętą drogą wytyczoną na półkach skalnych. Po
drodze mija się liczne malownicze miasteczka, jak Eze-sur-Mer, Cap d’Ail. Droga ta stanowiła wielokrotnie plener filmowy do
scen pościgów samochodowych. Wizyta w uroczym miasteczku Eze, zwiedzanie Ogrodów Egzotycznych, z których rozciąga się
jeden z najpiękniejszych widoków na Lazurowe Wybrzeże. Spacer po średniowiecznej starówce. Następnie wizyta w muzeum
– fabryce perfum, gdzie można zapoznać się z procesem produkcji i kompozycji perfum. Przejazd do stolicy księstwa –

Monaco. Zwiedzanie Pałacu Książęcego, domu rodzinnego panującej dynastii Grimaldich. Następnie – katedra, w której
odbywają się wszystkie uroczystości kościelne związane z rodziną książęcą. Spacer po Monte Carlo, dzielnicy księstwa, gdzie w
pobliżu portu jachtowego mieszczą się słynne budynki – Casino de Paris, Hotel de Paris Monte Carlo oraz Le Cafe de Paris. Co
roku na ulicach Monte Carlo rozgrywa się jeden z wyścigów Formuły 1. Czas wolny na np. wejście do kasyna lub cafe creme
na tarasie Le Cafe de Paris.
CANNES – WYSPA ŚW.MAŁGORZATY
5 DZIEŃ Wyjazd do Cannes. Spacer po bulwarze Croisette, przy którym mieści się najdroższy w mieście hotel Carlton 5*,
Pałac Festiwalowy, w którym odbywają się, co roku festiwale filmowe i targi muzyczne MIDEM. Przejście do Starego Portu,
gdzie cumują najdroższe jachty z całej Europy i świata. Dla wytrwałych wejście krętymi uliczkami na wzgórze Le Suquet, skąd
rozciąga się wspaniała panorama miasta i wybrzeża. Następnie rejs promem na Wyspę św. Małgorzaty, największą z grupy
Wysp Leryńskich, ale maleńką ze względu na powierzchnię. Wyspa znana jest, jako miejsce, gdzie w Fort Royal przez 11 lat
przetrzymywano słynnego więźnia zwanego "człowiekiem w żelaznej masce". Spacerując wśród pokrywającego wyspę lasu
eukaliptusowego i sosnowego, oprócz Fort Royal, można będzie zobaczyć inne zabytki militarne, m.in. piece na kule armatnie
i bunkry. Jest tu również luksusowa rezydencja hinduskiego milionera Le Grand Jardin, warta ponad 37 mln euro. Rejs
powrotny i przejazd do Nicei.
SAINT-PAUL-DE-VENCE – VENCE – ANTIBES
6 DZIEŃ Zwiedzanie Saint-Paul-de-Vence, jednego z najbardziej urokliwych średniowiecznych miasteczek we Francji. Jego
wyjątkowy klimat stanowił inspirację dla wielu znakomitych artystów. Mieszkali tu m.in. Matisse, Chagall, Renoir, Modigliani,
Dufy. Spacer po krętych uliczkach, w których oprócz eleganckich sklepów i galerii, znajdują się piękne fontanny, porośnięte
winoroślą kamienne ściany i schowane w zakamarkach ścian posągi. Z ulicznych tarasów rozciągają się zapierające dech w
piersiach widoki na góry i lazurowe morze. Wizyta w Vence, pięknym miasteczku, w którym spędził ostatnie lata życia Witold
Gombrowicz. Wizyta w otwartej w 2017 roku Muzeum-Izbie Pamięci. Przejazd do Antibes, pięknego nadmorskiego
miasteczka słynącego z portu jachtowego, w którym cumują ekskluzywne łodzie i jachty. Spacer po pięknej starówce
wznoszącej się na cyplu wciśniętym w morze, z którego podziwiać można wybrzeże. Dla chętnych wizyta w Muzeum Picassa,
które mieści się w zamku Grimaldich lub degustacja, w zabytkowym barze, kultowego trunku francuskiej XIX-wiecznej
bohemy - Absyntu, wysokoprocentowego alkoholu na bazie ziół, kopru i anyżku, którego picie ma charakter rytuału (cena 10
EUR/os.).
WYPOCZYNEK / SAINT-TROPEZ – PORT GRIMAUD (fakultatywnie)
7 Dzień. Wypoczynek w Nicei. Dla chętnych fakultatywnie całodzienna wycieczka do Saint Tropez i Port Grimaud. Na początek
wizyta w Saint Tropez, niegdyś rybackiej wiosce rozsławionej przez Brigitte Bardot i zabawnego żandarma granego przez Luisa
de Funes. Elegancki kurort, chętnie odwiedzany przez aktorów, artystów i tysiące turystów zachwyca urokiem starego portu i
plątaniną wąskich uliczek i placów. Wizyta w niedawno odnowionym Muzeum Żandarmerii, które mieści się w oryginalnej
siedzibie filmowego żandarma. Czas na posiłek i chwilę zadumy przy cafe creme. Przejazd do sąsiedniego Port Grimaud,
niezwykłego miasta-mariny, założonego w 1966 roku według projektu François Spoerry. Mimo wielu problemów, jakie go
spotkały, udało mu się zbudować Francuską Wenecję. Obecnie miasto zajmuje ok. 80 hektarów i ma 14 mostów oraz 12
wysp. Rejs statkiem spacerowym po malowniczych kanałach, tworzących prawdziwy labirynt wodnych uliczek. Cena wycieczki
60 EUR ( realizowana przy udziale min 12 osób, cena obejmuje przejazd, przewodnika, bilet do muzeum, bilet na statek
spacerowy).
8 DZIEŃ Przejazd na lotnisko. Wylot do Polski.
Trasa ARLES – AVIGNON – COUSTELLET – GORDES – ROUSILLON – NICEA – MONACO – CANNES – SAINT TROPEZ – SAINT
PAUL-DE-VENCE – VENCE – ANTIBES
Terminy
27.04 – 04.05.2019
15.06 – 22.06.2019
07.09 – 14.09.2019
21.09 – 28.09.2019

CENA 6290 PLN
I RATA
1500 PLN płatna przy zapisie
II RATA
płatna na 35 dni przed wyjazdem
Cena obejmuje
• przeloty międzynarodowe rejsowymi liniami lotniczymi w klasie ekonomicznej
• przejazdy klimatyzowanym autokarem/busem turystycznym
• 7 noclegów; zakwaterowanie w hotelach 3*, pokoje 2-osob., dopłata do pokoju 1-osob.1500 PLN
• 7 śniadań (bufet), 7 kolacji w restauracjach na mieście za dopłatą 900 PLN
 opiekę polskiego pilota, który realizuje program
 ubezpieczenie Signal Iduna (NNW, KL, bagaż)
UWAGA
 Na bilety wstępu, rejs statkiem i degustacje wymienione w programie oraz usługi lokalnych przewodników (Nicea, Monaco,
Saint Paul de Vence, Antibes) należy przeznaczyć ok. 180 EUR (wg cen na dzień 01.08.2018)
 Wycieczki fakultatywne płatne osobno wg cen wymienionych w programie.
 Zajmowanie miejsc w autokarze wg kolejności podpisania umów
 Kolejność zwiedzania może się zmienić

