PROVANSA IN AZURNA OBALA
Provansa in Azurna obala slovita kot najbolj obiskan del Francije. Nenavadno lepa pokrajina
Provanse je prevzela Van Gogha in Cezana. Tu sta naslikala svoja najlepša dela, saj pokrajina
slovi po nepreglednih nasadih sivke, čudovitih rečnih kanjonih, tisočih vinogradih, zaspanih
vasicah, nasadih oljk, kostanjevih gozdovih in prijetnih domačinih - to je Provansa. Za Azurno
obalo pa se ve, da je najbolj mondena obala Evrope že od nekdaj. Je zbirališče bogatašev,
boemov, snobov, umetnikov in seveda tudi turistov z vsega sveta. Tako v Provansi, kot na
Azurni obali se popotnik ne more načuditi radodarni naravi, njenim lepotam in igrivosti barv na
vsakem koraku. Van Gogh je že vedel.

SIVKA - RAZPOZNAVNI ZNAK PROVANSE

PROGRAM ŠTIRIDNEVNEGA POTOVANJA:

1. DAN in 2. DAN :
Odhod sodobnega avtobusa v večernih urah. Nočna vožnja po AC preko Italije in Francije do PROVANSE. Pokrajina je na vsakem koraku presenetljivo
lepa in prepričani smo, da vas bo prevzela. Prvi daljši postanek bomo naredili v mestu AVIGNION, ki je bil dolga stoletja sedež papežev in zaradi tega
izjemno pomembno mesto. Ogledali si bomo: MOST SAINT BENEZET, KATEDRALO, PAPEŠKO PALAČO. Nekaj časa bo tudi za kosilo v katerem od
prijetnih gostišč, zvečer namestitev v hotel, večerja in nočitev.
3. DAN :
Po zajtrku se bomo odpeljali do mesta ARLES, ki slovi kot mesto umetnikov že od nekdaj. Tu je v "rumeni hiši" dolgo živel in ustvarjal prav Van Gogh
skupaj z Gauguinom, mi pa si bomo ogledali: ARENO, SONČNI TRG, CERKEV EGLISE ST TROPHIME, FORUM, PARK VAN GOGH, nato pa se bomo podali
na pot po obalni cesti do mesta AIX EN PROVENCE. To mesto je stara prestolnica Provanse, ponaša se z preko sto vodnjaki, čudovito arhitekturo preko
160 graščin, največjim meščanom vseh časov - slikar Cezanne in številnimi parki. Po krajšem (panoramskem) ogledu bomo nadaljevali našo pot proti
Azurni obali mimo mesta Toulon. Ob naši poti bo tudi najbolj mondeno mesto ST. TROPEZ in zato ga bomo tudi obiskali za kratek ogled. Vožnja še mimo
mesta Cannes do NICE. Namestitev v hotel, večerja in nočitev.
4. DAN:
Po zajtrku odhod proti mestu MONACO, kjer si bomo ogledali: KNEŽJI DVOR in OCEANOGRAFSKI MUZEJ, ter se nato sprehodili še po MONTE
CARLU. Na sliki levo je znamenita igralnica, in vsaj nekaj blišča tega razvpitega mesta boste spoznali tudi vi. V opoldanskih urah slovo od mesta in vožnja
po AC proti Sloveniji, kjer bomo v poznih nočnih urah.

AVIGNON

ARLES

MONACO

MONTE CARLO

CENA:
229.00 € - pri udeležbi 45 48 potnikov
239,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
259,00 € - pri udeležbi 35 -39 potnikov

VAN GOGH-ova PROVANSA

CENA vključuje: prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV, 2 x nočitev in zajtrk
(dvoposteljne sobe, tuš, wc) v hotelu 3*, osnovno nezgodno zavarovanje, stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILA za večerje, vstopnine in ostale storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
Priporočamo dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi !
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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