
 

Putování po Francouzské riviéře 
s ubytováním u moře 
 

 

8  7 200 
 
 

Doprava 

autobusem 

Kč* 
 

po 29. 4. - so 

4. 5. 2019 

3x kemp 

Během nabitého programu navštívíme významné 

metropole francouzské riviéry – Monaco, Cannes i 

Nice. Podíváme se i do Provence – navštívíme slavný 

akvadukt Pont du Gare, papežské město Avignon a 

město Arles s římským amfiteátrem. Vydáme se i do 

přírody za mohutným kaňonem Verdon, projdeme se u 

nádherného jezera. Ubytování bude zajištěno v kempu 

v přístavním městečku Port Grimaud, hned u kempu se 

nacházejí písčité pláže.  

 
3x snídaně 
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CENA ZÁJEZDU: 7 200 KČ* 
 

CENA OBSAHUJE: 
 

• doprava zájezdovým autobusem (WC, video, nápoje, pásy) – garance moderního vozu 

• 3x ubytování v kempu v Port Grimaud (mobilehomy s vlastní koupelnou) 

• závěrečný úklid bungalowů 

• 3x snídaně 

• průvodce po celou dobu zájezdu, případně mapky a další materiály 

• rozšířené cestovní pojištění (léčebných výloh, asistence, úrazu, odpovědnosti, zavazadel) 

• pojištění proti úpadku CK 

• přistavení autobusu ke škole 

• přizpůsobení programu dle Vašeho přání 

Cena neobsahuje případné vstupy do památek, MHD. 

* cena je platná při účasti alespoň 45 platících osob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://skolnizajezdy.eu/autobusova-doprava/
http://skolnizajezdy.eu/cestovni-pojisteni/
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PROGRAM ZÁJEZDU 
 

1. den 

Odjezd v podvečerních hodinách od Vaší školy, či 

jiného předem domluveného místa. Následuje noční 

přejezd do Monaca. 

 

2. den 

Program našeho zájezdu začne v druhém nejmenším 

státě světa – v Monackém knížectví. Nastane 

prohlídka městského státu na Azurovém pobřeží s 

průvodcem: uvidíte knížecí palác, 

slavné Oceánografické muzeum na skále nad 

mořem i obřími akvárii, monackou katedrálu Notre-

Dame-Immaculée, čeká vás exotická botanická 

zahrada s úchvatným výhledem na moře a 

město, jachtový přístav zaplněný těmi 

nejluxusnějšími jachtami a čluny, světoznámé kasino 

Monte Carlo. V případě hezkého počasí 

možnost koupání na veřejné pláži Monaka. 

Odpoledne se vydáme do letoviska Port Grimaud, 

kde se ubytujeme. V letovisku nás čeká nekonečná 

pláž a romantický přístav s místními trhy. 

 

3. den 

Ráno po snídani se vydáme na výlet Provence. 

Nejdříve se zastavíme v městě Arles, které je 

zapsané na seznamu UNESCO. Naším cílem bude 

historické centrum s řadou římských a románských 

památek. Prohlédneme si například zachovalý 

amfiteátr, římské divadlo či římský hřbitov 

Alyscamps. 

Pak si uděláme zastávku u slavného Pont du Gare 

(UNESCO), velmi zachovalého akvaduktu 

postaveného Římany nad mělkou řekou Gardon. 

Mohutný akvadukt patří mezi nejfotogeničtější 

památky, čeká nás i procházka po jeho ochozu. 
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Na závěr výletu se zastavíme v Avignonu – středověkém sídle papežů. Mezi nejznámější památky patří 

Papežský palác – nejvyšší gotický palác v Evropě – a Avignonský most, který je kuriózní svojí neúplností, 

končí totiž vprostřed řeky Rhôny, po které bude také možnost vyhlídkové plavby. Milovníci umění mohou 

navštívit muzeum Petit Palais s bohatou sbírkou středověkého a renesančního malířství a sochařství. Chcete-

li lépe poznat francouzskou kuchyni, zkuste zamířit do tržnice Les Halles, čeká Vás zde přehlídka místní 

zeleniny a ovoce, ryb, mořských plodů, sýrů či tradičních baget. Za nákupy se vyjdete do spletě romantických 

uliček plných obchůdků s tradičními provensálskými produkty, francouzskou módou, uměním či vínem. 

 

Večer nás opět čeká kemp v Port Grimaud. 

4. den 

Čtvrtý den našeho školního zájezdu navštívíme 

přírodní skvost Grand Canyon du Verdon, 

vyhlídkovou silnicí pojedeme 20 kilometrů vysoko 

nad modrozelenou vodou řeky Verdon, strmé 

vápencové skály budou přímo pod vámi padat až do 

hloubky 700 metrů. Po této adrenalinové jízdě se 

projdeme u jezera Lac de Ste- Croix, kde kaňon 

začíná. 

Na závěr výletu se ještě podíváme do proslulého 

města jachet, slavných a bohatých návštěvníků a také 

četníka z místní Gendarmerie Louise de Funèse –

Saint Tropez. 

Zbývající čas v Port Grimaud můžeme využít 

k průzkumu místního přístavu. Pak nás čeká poslední 

nocleh. 

5. den 

Ráno se autobusem vydáme podél moře, kde 

navštívíme další perly Francouzské riviéry. 

Nejdříve přejedeme do Cannes, kde uděláme krátkou 

zastávku. Město proslavené filmovým festivalem Vás 

oslní svým luxusem a pozlátkem. Uděláme si 

procházku po přímořském bulváru La Croisette 

lemovanou z jedné strany pláží a palmami, z druhé strany luxusními hotely, kasiny, butiky a podniky. Na konci 

promenády najdeme moderní Festivalový palác s proslulým červeným schodištěm a Allée des Stars, kde 

najdete otisky rukou slavných herců, kteří festival navštívili. Za palácem se skrývá přístav Vieux Port 

s luxusními jachtami. 
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Z Cannes zamíříme více do vnitrozemí, kde navštívíme městečko Saint-Paul-de-Vence, které svojí polohou 

na návrší vytváří spolu s okolní přírodou nádherné panorama. Ve městě obehnaném středověkou hradbou si 

projdeme křivolaké uličky a nadýcháme se provensálské atmosféry, zájemci o fotografování si jistě odvezou 

zajímavé snímky. Rovněž nás čekají nádherné výhledy. Městečko inspirovalo mnohé básníky, malíře a další 

umělce, kteří se zde usadili, i proto v uličkách městečka najdeme řadu galerií a obchůdků s uměleckými 

předměty. 

Zbytek dne strávíme v přímořské metropoli Nice. 

Nadchne Vás hlavně mnoho kilometrů dlouhá 

Anglická promenáda táhnoucí se podél pláže, kterou 

můžete využít k odpočinku na pláži a koupání. 

Chcete-li si zkrátit cestu, využijte turistický vláček. 

Mezi návštěvníky nejoblíbenější čtvrť Vieux Nice láká 

přístavem a hlavně spletí romantických uliček 

z barevných domků, která potěší každého fotografa. 

Narazíte zde i na malou katedrálu sv. Reparata. Nad 

starobylou čtvrtí se tyčí návrší Colline du Chateau, 

které Váš výstup odmění panoramatickým výhledem. 

Zavítat můžete také na náměstí Cours Saleya, kde se 

dopoledne koná trh s místními produkty, potravinami, 

květinami i starožitnostmi.  

 

V pozdních večerních hodinách odjezd zpět do ČR. 

6. den 

Návrat do ČR je předpokládaný v odpoledních hodinách. 

 

 

UBYTOVÁNÍ 
CAMPING DS ONE VACANCES 

www.dsonevacances.com/camping-prairies-de-la-mer-port-grimaud 

Kemp se nachází v blízkosti malebného přístavu Port Grimaud i písečné pláže s postupným přístupem do 

moře. 

Ubytování bude zajištěno v bungalowech pro 4 – 6 osob s vlastním sociálním zařízením. 


