PROVANSA in AZURNA OBALA
Ta program vključuje ogled dveh najlepših podalpskih jezer v Italiji - Lago di Garda in Lago
Maggiore, obisk najlepših predelov v Provansi in postanek na Azurni obali. Veliko kilometrov,
veliko ogledov, pokušanje lokalnih specialitet in seveda primerjanje različnih vin po katerih
(predvsem) Provansa slovi daleč po svetu. Posebej je treba povdariti, da bomo spoznali
Provanso na svojstven način, saj se bomo kar nekajkrat vozili po neizmerno lepi pokrajini v
njenih dolinah, in spoznavali njene skrivnosti. Pot nas bo vodila mimo neizmerno velikih poljih
sivke, nasadih sadja in razsežnih vinogradih, vozili se bomo z ladjo v Calancques in videli kanjon
Verdon. Provansa je edinstvena in na koncu poti se boste strinjali z nami "Vredno je bilo"!
PAPEŠKA PALAČA V AVIGNIONU

PROGRAM PETDNEVNEGA IZLETA:

1. DAN - Ljubljana-Lago di Garda-Lago Maggiore-San Remo
Odhod sodobnega avtobusa iz Ljubljane ob 05.00 uri. Vožnja do jezera LAGO di GARDA in postanek v mestecu SIRMIONE, ki slovi kot najlepše ob jezeru.
Sledi še vožnja do jezera Lago Maggiore in postanek v mestecu Stresa kjer se bomo vkrcali na ladjo in se popeljali na otok ISOLA BELLA na ogled izjemno
lepo urejenega parka in vile družine Boromeo. Po izkrcanju sledi nadaljevanje vožnje do Sredozemskega morja in ob številnih znanih letoviških krajih, do
mesta rož in pesmi - SAN REMO. Namestitev v hotel, večerja in nočitev.
2. DAN - Provansa - Avignion
Po zajtrku se bomo vozili po izredno slikoviti Azurni obali vse 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. Namestitev v hotel, večerja in nočitev.
3. DAN- Avignon-Vaucluse-Orange-Carpentras-Cavaillon-Cassis
Po zajtrku celodnevni izlet v čudovite predele Provanse. Departma VAUCLUSE velja takorekoč za najlepši del pokrajine. Prvi ogled velja izjemno dobro
ohranjenemu antičnemu gledališču v mestecu ORANGE, ki tu opozarja na vso mogočnost vladavine rimskega cesarja Avgusta iz 1. stol. Mestece velja za
"vrata Provanse" in ogled slavoloka je tu obvezen. Sledi vožnja do mesta CARPENTRAS, ki slovi po izjemni tržnici sadja in zelenjave, nato pa je na vrsti
mesto 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. Vožnja do obmorskega mesteca CASSIS, namestitev v hotel, večerja v tipični gostilni.
4. DAN - Plovba z ladjo v Les Calancques-kanjon reke Verdon-St.Tropez-Cannes-Nica
Po zajtrku nas čaka plovba z ladjo v čudoviti park LES CALANQUES. Visoki skalni masivi se vzpenjajo nad biserno čistim morjem, številni zalivčki pa vas
bodo sigurno zvabili v vodo. To je brez dvoma najlepši predel morske obale v tem delu Francije. Po vrnitvi v Cassis se bomo odpeljali proti severu v kanjon
reke Verdon. Seveda je najlepše spoznati najlepši kanjon Francije v vožnji z raftom, pa vendar bo razgled s ploščadi verjetno kar zadostoval, saj nas čaka
še vožnja do mondenega letovišča ST. TROPEZ in mimo Cannes-a do NICE. Sledi namestitev v hotel, prosti do večerje, ki bo tokrat v restavraciji.
5. DAN- Nica-Monaco-Monte Carlo - Ljubljana
Po zajtrku še ogled mesta VIELLE VILL, nato ogled MONACA, kjer si bomo ogledali znamenito igralnico, Stolnico in Oceanografski muzej, nato pa bomo
nadaljevali vožnjo do doma kjer bomo v poznih urah.

AIX EN PROVENCE

MONACO

NICA

AVIGNON

CENA:
339,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
359,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
379,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
LES CALANQUES

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