
Francúzska riviéra a kaňon Verdon
6 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Program: 

1. deň – odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách, 
tranzit cez Rakúsko a Taliansko do Francúzska. 

2. deň – príchod do mesta Nice označovaného ako „krá-
ľovná riviéry“. Prehliadka starého mesta s typickými úzkymi 
uličkami, ktoré sa od 18. storočia zmenilo len minimálne. 
Prechádzka po  luxusnej palmovej Anglickej promenáde 
(Promenade des Anglais) so  známym hotelom Negresco, 
okolo radnice, opery, starobylého trhu Cours Saleya.  
Vyhliadka na  mesto zo  zrúcanín hradu, katedrála St. 
Reparata, námestie Massena. Popoludní individuálne voľ-
no, večer ubytovanie v hoteli. 

3. deň – raňajky, presun do  provensálskych Álp k  Ver-
donské mu kaňonu, k najhlbšiemu a najširšiemu v Európe 
a  druhému najväčšiemu na  svete. Vďaka jedinečnému 
prostrediu tohto prírodného parku s  neobvyklou faunou 
i  flórou je tento kaňon často označovaný ako najkraj-
ší na  starom kontinente. Cesta vinúca sa ponad kaňon 
ponúka množstvo nádherných pohľadov na  vápencové 

útesy pretínajúce smaragdovo zelenú vodu rieky Verdon. 
Zastávka v stredovekom mestečku Aiguines nad  jazerom 
St. Croix s  tyrkysovo modrou vodou. Návšteva romantic-
kej dedinky Moustiers-Sainte-Marie z  15 st. zasadenej 
do  okolitých skál, mnohými považovanú za  najkrajšiu de-
dinku Francúzska. Preslávená je svojou krásnou keramikou 
a zlatou hviezdou, ktorá visí na 225 m dlhej železnej kova-
nej reťazi medzi vrcholmi priesmyku. Vo  večerných hodi-
nách ubytovanie a nocľah. 

4. deň – raňajky, presun do Saint Tropez, jedného z naj-
známejších letovísk vo  Francúzsku, často navštevované 
aj svetoznámymi osobnosťami. Typická je línia luxusných 
jácht tiahnuca sa pozdĺž prístaviska, množstvo malých ka-
viarničiek a  promenáda plná prechádzajúcich sa turistov. 
Prehliadneme si historické centrum, jachtársky prístav 
a  navštívime múzeum - známu policajnú stanicu, ktorú 
preslávil legendárny Luis de Funes. Návšteva blízkeho 
mestečka Port Grimaud, ktoré je nazývané francúzskymi 

Benátkami, fakultatívne plavba loďou kanálmi. Presun 
do stredovekej dedinky St. Paul de Vence, ktorá je známa 
ako dedinka umelcov a  spisovateľov, s  množstvom ma-
lých provensálskych domčekov so  súkromnými galériami 
a obchodíkmi s umeleckými predmetmi. Večer ubytovanie 
a nocľah. 

5. deň – raňajky, presun do  horskej dedinky Èze – náv-
števa známej parfumérie Fragonard. Transfer do Monaca, 
druhého najmenšieho štátu a  najstaršieho kniežatstva 
na svete. Mesto je známe ako daňový raj, preslávené najmä 
vďaka časti Monte Carlo s množstvom kasín. V Monacu si 
nenecháme ujsť prehliadku katedrály, kniežacieho palá-
ca, Oceánografického múzea a  tiež svetoznámeho kasína 
v  Monte Carlo. Poobede možnosť individuálneho voľna. 
Vo večerných hodinách transfer na Slovensko. 

6. deň – príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách. 

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. 
Povinné príplatky: palivový príplatok 5 EUR, doprava v meste, pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie (vrátane poistenia COVID) KOMFORT 3,70 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 4,70 EUR/os./deň, orientačná cena vstupov 
55 EUR/os. (platba na mieste). Ostatné doplatky: miestenka 10 EUR/os., príplatok za dvojsedadlo 215 EUR, 1-lôžková izba 135 EUR/3 noci. Nástupné 
miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 10 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 15 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 20 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 25 EUR, KE, PO, PP, LM, RK 
- 35 EUR. Upozornenie: termín 06.04. - 10.04. - Veľká Noc.
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Termíny 
6 dní/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za  osobu 
na prístelke

06.04. - 11.04. 480 470
05.05. - 10.05. 470 460
22.07. - 27.07. 470 460
07.09. - 12.09. 470 460

https://www.turancar.sk/cestovna-kancelaria/poznavacie-zajazdy/francuzsko/francuzska-rivera-a-kanon-verdon

