AZURNA OBALA
Azurna obala velja za "snobovski" predel Francije. Res je, da je obala izjemno lepa in narava
več kot radodarna, res pa je tudi to, da so na tem območju zgrajena najlepša mondena
letovišča Evrope. Pravilo, da je "denar sveta vladar" se tu potrjuje in obiskovalec dobi
občutek, da kar nekako ne paše v to okolje. Vseeno je vredno obiskati čudovita stara mestna
jedra, lepo negovane parke in "pokukati" tudi v igralnico. Vse to je del življenja tukajšnjih ljudi
in ker so prijazni in gostoljubni, vam rade volje (predvsem pa za denar) pokažejo muzeje,
galerije, parfumerije....
Tudi mi se bomo za nekaj dni prepustili toku življenja in se naužili lepot arhitekture ob
Sredozemskem morju. Spoznali bomo MONAKO in MONTE CARLO, CANNES, GRASSE in
razvpiti SAINT TROPEZ, ki slovi po svoji znameniti plaži. Na povratku domov še postanek v
SAN REMU in to bo kar dovolj za tri dni.
MONTE CARLO

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA

1. in 2. DAN:
Na pot bomo krenili ob 21.30 uri. Vozili se bomo po severnem delu Italije vse do kneževine MONACO, ki je takoj za Vatikanom
druga najmanjša suverena država na svetu. Pokazali vam bomo znameniti CASINO, STOLNICO, OCEANOGRAFSKI MUZEJ in
PALAČO GRIMALDI. Sledi vožnja do NICE, namestitev v hotel, večerja in nočitev.
3. DAN:
Po zajtrku ogled starega mestnega jedra s tržnico, nato pa vožnja do mesta CANNES, ki slovi kot najbolj mondeno letovišče
Evrope. Sprehodili se bomo po slikovitem starem mestnem jedru, popoldne pa se bomo popeljali do mesteca GRASSE, ki se
ponaša z najboljšimi parfumerijami v Franciji. Seveda bomo obiskali eno od številnih tovarn, kjer boste imeli možnost nakupa.
Proti večeru še "skok" v SAINT TROPEZ, kjer bomo preživeli skopo odmerjen čas za ogled tega "bisera" obale. Tu bo večerja v
restavraciji.Pozno zvečer povratek v Nico, namestitev v hotel in nočitev.
4. DAN:
Po zajtrku se bomo odpravili nazaj proti domu. Po prestopu italijanske meje še kratek postanek v
SAN REMU, nato pa vožnja ob ligurski obali do Gardskega jezera. Kratek postanek za osvežitev v idiličnem mestecu
SIRMIONE, nato pa vožnja do doma, kamor bomo prispeli v poznih nočnih urah.

MONACO

PALAČA GRIMALDIJEVIH

ST. TROPEZ

MONACO

CENA:
199,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
209,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
219,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

NICA

Cena vključuje prevoz s sodobnim avtobusom, stroške dveh voznikov, vse takse za ceste in parkiranja, 2 x nočitev in zajtrk v
hotelu**+/ *** v Nici, osnovno nezgodno zavarovanje, DDV, vodenje in organizacijo izleta.
Posameznih vstopnin in gostinskih storitev ne vljučuje in jih lahko vkalkuliramo v ceno.
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi potovanja.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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