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Nyaralás és kirándulás a Francia Riviérán
2020. augusztus 21-30.

1. nap: Pécs - Indulás 5:00-kor Pécsről, majd Háromfa, Nagyatád érintésével utazás Szlovénián keresztül Olaszországba. –  Vicenza: rövid séta a belvárosban, melyet a XVI. században élt Andrea Palladio reneszánsz épületei tettek híressé. – Utazás a Garda-tó közeli tranzitszállásra.
2. nap: Délután érkezés Franciaországba, Cannesba: rövid séta a filmfesztiválok helyszínéhez és a pálmafás tengerparti sétányhoz. – Késő délután utazás a Saint-Tropez és Toulon közötti tengerparti kempingbe.
3. nap: Egész napos pihenés, strandolás a tengerparton.
4. nap: Marseilles, Franciaország második legnagyobb városa: séta az óvárosban a Notre-Dame de la Garde, a régi kikötő és városháza érintésével, majd szabadprogram. – Aix-en-Provance: kirándulás a gyönyörű egyetemi és fürdővárosába, ill. séta a történelmi negyedben, ahol megnézzük a Place des Quatre Dauphins szökőkutat, a Megváltó-székesegyházat, mely az V-XVII. század közötti időkben különböző építészeti stílusok keverékével épült.
5. nap: Eze: Látogatás a Fragonard parfümgyárban, kedvezményes vásárlási lehetőséggel. – Monaco/Monte Carlo: séta az óvárosban az Óceonográfiai Múzeum, a botanikus kert, Hercegi palota érintésével, majd formula 1-es pálya egy szakaszán a Kaszinóig, s egy kis szabadprogram, mely idő alatt megnézhetjük a luxusautókat a Kaszinó előtt és a jachtokat a kikötőben.
6. nap: Egész napos pihenés, strandolás a tengerparton.
7. nap: Saint-Tropez: az egykori halászfalu, mely ma már hírességek nyaralóhelye: séta az óváros romantikus, szűk utcáin, a luxusjachtokkal zsúfolt kikötőben, a Place des Lices téren, és a város felett magasodó XVI. századi citadellához. – Port Grimaud, amely a jelenkori építészet valóságos gyöngyszeme: séta a vízre épített kikötő, víziváros csatornái között. – Grimaud: látogatás a grimaudi kastélyban, ahonnét gyönyörű kilátás nyílik a környékre, majd séta a hangulatos virágos utcácskákon.
8. nap: Egész napos pihenés, strandolás a tengerparton.
9. nap: Reggeli indulás a kempingből.  – Nice/Nizza: rövid séta az óvárosban a Garibadi tér, a székesegyház, a piac és a tengerpart érintésével. – Délután indulás tovább Olaszországba, a Garda-tó közeli tranzitszállásra.
10. nap: Reggel indulás haza. – Ljubljana: rövid megálló Szlovénia fővárosában: Prešeren-tér, Hármas-híd, Vásárcsarnok, majd rövid szabadprogram a Ljubljanica-patak partján. – Érkezés haza az esti órákban.

Utazás: légkondicionált autóbusszal
Étkezés: önellátó a kempingben és félpanzió az olasz tranzitszálláson
Szállás: 4 fős mobilhomokban 2 fő/szoba elhelyezéssel a kempingben és hotelban 2 ágyas szobákban az olasz tranzitszálláson
A kempingbe a mobilházkhoz nem tartozi ágynemű és törölköző. Kérjük, hozzanak magukkal!

Ár: 174.000 Ft/fő, legalább 44 utas esetén, amely tartalmazza az utazást, szállást és a csoportvezetést.

Egyágyas felár: 77.000 Ft/fő.

Az ár nem tartalmazza a belépődíjakat, az idegenforgalmi adót és az utasbiztosítást!
 
Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie érvényes utasbiztosítással, melyet irodánknál meg lehet kötni, akár csoportos kedvezménnyel is, vagy egy nyilatkozat kitöltésével igazolni kell azt, hogy az utazás idejére rendelkeznek érvényes utasbiztosítással!


