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FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA
program č.  FR04

termín: 5denní, dle přání klienta a kapacitních 
možností

1. den - v odpoledních hodinách odjezd od školy, 
přejezd přes Německo do Francie
2. den - ranní zastávka v EZE - kouzelná hor-
ská vesnička s krásným výhledem na pobřeží, 
návštěva parfumerie s možností výhodných ná-
kupů, odjezd do NICE - hlavní město Azurové-
ho pobřeží, procházka Starou Nice a přístavem, 
hradní návrší, návštěva katedrály, květinový 
trh, procházka po promenádě, koupání na obláz-
kové pláži, odjezd na ubytování
3. den - odjezd do SAINT-TROPEZ - městeč-
ko s nezaměnitelnou středomořskou atmosférou, 
známé natáčením “četnické” série, plavba lodí 
do lagunového městečka PORT GRIMAUD - 
“Benátky Provence”, koupání na písečné pláži, 
zastávka v CANNES - letovisko proslulé každo-
ročním filmovým festivalem, procházka po pro-
menádě a kolem festivalového paláce, návrat 
na ubytování
4. den  - celodenní pobyt v ANTIBES - prohlídka 
historického jádra, staré pevnosti, návštěva ka-
tedrály, procházka přístavem, možnost návštěvy 
Picassova muzea (malíř v Antibes několik měsíců 
žil a tvořil), přejezd vlakem do delfinária MARINE-
LAND - největší mořský park v Evropě, více než 
4 000 živočichů (kosatky, delfíni, žraloci, lachtani 
aj., bohatý program), možnost koupání a posledních 
nákupů, večer odjezd zpět do ČR
5. den - v dopoledních, případně odpoledních hodi-
nách návrat zpět na místo odjezdu

Cena zájezdu zahrnuje:
 dopravu zahraničním autobusem (WC, klimatizace, DVD, teplý a studený
 bufet)
 přistavení autobusu na školou určené místo (platí pro kolektivy min.
 13 platících)
 2x ubytování v hotelu F1 se snídaní (třílůžkové pokoje)
 služby průvodce 
 mapy, informační materiály a kvízy k navštíveným místům
 1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů
 zákonné pojištění proti úpadku CK 
 komplexní cestovní pojištění obsahující pojištění léčebných výloh (poj.
 limit 2,5 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat s případným vstupným (podrobný aktuální 
rozpis zašleme).

!!! ZÁJEZD JE MOŽNÉ PRODLOUŽIT O 1 DEN V MONACU 
(6denní, cena zájezdu 6 190 Kč)!!!

Koupání
každý den!




