Cestovní kancelář Boca spol. s r. o.
17. listopadu 342, 530 02 Pardubice
tel./fax: +420 46 6511041, tel.: 46 6530208
e-mail: info@ckboca.cz; www.skolni-zajezdy-boca.cz

Francouzská riviéra
- nejkrásnější místa Azurového pobřeží -

TERMÍN: 6. 5. – 11. 5. 2018

CENA: 5.980,- Kč (45 žáků)
CENA: 6.380,- Kč (40 žáků)

Program zájezdu:
1. den: Odjezd z Opavy v odpoledních hodinách, průjezd Rakouskem a Itálií do Francie, noční přejezd.
2. den: Ráno příjezd do NICE, přímořského střediska, které je známé jako hlavní město francouzské riviéry s palmovou
promenádou Des Anglais, zde bezpečnostní zastávka 9 hodin. Hlavní město departmánu Alpes-Maritime nabízí širokou škálu
památek a kulturních pokladů. Dle zájmu návštěva Musée Marc Chagall, Musée Matisse nebo Musée d´Art Moderne et
d´Art Contemporain. Prohlídka starého města a přístavu, výjezd vláčkem na hradní vrch, odkud je nádherný výhled na Nice
a Andělskou zátoku. Prohlídka čtvrti Cimiéz – místa, kde se v Nice usídlila římská
moc. Odpoledne ANTIBES, které vzniklo jako řecká osada Antipolis, kterou později
osídlili Římané. Nejvýznamnější budovou je Chateau Grimaldi, někdejší rezidence
monacké panovnické rodiny (z 12. st.) - nyní v něm sídlí Musée Picasso. Umělec totiž
v r. 1946 využíval část paláce jako ateliér a z vděčnosti daroval zámeckému muzeu
všech 150 děl, jež tu dokončil. Většina z nich vyjadřovala jeho lásku k moři. Prohlídka
historického centra města a podél moře. Večer odjezd na ubytování do hotelu F1,
nocleh.
3. den: Ráno odjezd do GRASSE, prohlídka jedné z nejznámějších parfumérií s francouzským průvodcem a s vysvětlením
procesu výroby parfémů, mýdel atd. Město je centrem světové kosmetiky již od 16. Století, kdy Kateřina Medicejská zavedla
módu navoněných kožených rukaviček. Možnost nákupu voňavých suvenýrů. Odjezd do oblasti Verdonského kaňonu.
Panoramatická jízda podél jižního okraje Verdonského kaňonu se zastávkami na vyhlídkových místech. Příjezd k jezeru LAC
ST.CROIX - zastávka a poté návštěva malebné vesničky MOUSTIERS SAINT MARIE, která byla po staletí centrem
keramického průmyslu, především díky výrobě fajáns (keramiky s bílou glazurou). Večer návrat do hotelu F1, nocleh.
4. den: Ráno odjezd do ST. TROPEZ, vyhlášeného turistického střediska, kde byly natočeny
proslavené filmy s Louis de Funésem o četníkovi ze St. Tropez. Procházka po městečku, kolem
četnické stanice, po nábřeží a přístavem jachet. Osobní volno k vlastní prohlídce historické
části příp. drobným nákupům. Odjezd do půvabného městečka PORT-GRIMAUD, jehož ulice
tvoří kanály a u mnohých domů nechybí kotviště – městečko je nazýváno Benátkami Francie.
Projížďka lodí po kanálech. Přejezd panoramatickou pobřežní silnicí „CORNICHE D´OR“,
vedoucí podél rudých skal a temně modrého moře. Příjezd do CANNES - prohlídka centra města, procházka podél moře,
kolem Festivalového paláce, který je každoročně dějištěm filmového festivalu. Promenáda je lemována palmami a další
bohatou exotickou flórou. Večer návrat do hotelu F1, nocleh.
5. den: Ráno ukončení ubytování a odjezd. Po cestě krátká zastávka v ÈZE - krásné vesničce, připomínající „orlí hnízdo“,
shlížející na poloostrov Saint-Jean-Cap-Ferrat, nabízí pozoruhodně zachovalou středověkou architekturu. V nejvyšší části
vesnice se nachází exotická zahrada se vzácnými křovinami a rostlinami. Přejezd do
MONAKA (Monackého knížectví), kde bude zastávka na 9 hod. Prohlídkou knížecího
paláce, který se nachází na 300 m široké skále Le Rocher s výběžkem 800 metrů do moře.
Zhlédnutí výměny stráží (každý den v 11.55 hod). Možnost projížďky turistickým vláčkem
kolem nejznámějších památek Monaka. Možnost návštěvy Oceánografického muzea, kde
jsou pozoruhodné sbírky mořské fauny a flóry (známé akvárium), a na kterých se podílel
i známý mořeplavec a oceánograf J. Y. Cousteau. Nebo prohlídka Botanické zahrady. Osobní volno k odpočinku. Večer
odjezd zpět do ČR, noční přejezd přes Itálii a Rakousko.
6. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách, dojezd do Opavy odpoledne.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, TV, DVD, možnost zakoupení občerstvení (nápoje) během cesty), 3 x
ubytování v hotelu F1 ve třílůžkových pokojích, odborného průvodce CK, komplexní cestovní pojištění do zahraničí (vč.
pojištění léčebných výloh a pojištění storna zájezdu z důvodu nemoci), zákonné pojištění záruky pro případ úpadku CK,
informační materiály na cestu (mapky apod.) a DPH.
Cena nezahrnuje: stravu a vstupy
Fakultativně (za příplatek): * 3 x snídaně v hotelu F 1: 420,- Kč/os. (140,- Kč/1 snídaně)
* 3 x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji: 550,- Kč/osobu a pobyt
* v případě zájmu zajistíme večeře v restauraci sítě Flunch – 290,- Kč/1 večeře)

Výše uvedená cena platí při počtu 40/45 platících žáků a 3-4 učitele jako doprovod.
Možnost spojení více kolektivů

Informativně uvádíme ceny vstupů – ceny r. 2016:
Město

Památka

Dospělý

Student do 26 let

Dítě do 18 let

Nice

Tourist train (vláček)

10,- €

10,- €

5,- €/dítě do
12 let

Musée d´Art Moderne et d´Art Contemporain

10,- €

zdarma

Musée Marc Chagall

9,- €

zdrama

Musée Matisse

10,- €

zdarma

Antibes

Musée Picasso (Chateau Grimaldi)

6,- €

Grasse

Parfumérie Fragonard - Museum

Vallauris

Musée Picasso

Port
Grimaud

plavba lodí po kanálech

Monaco

Knížecí palác (knížecí apartmány)

3,- €

zdarma

Zdarma
4,- €

2,- €

2,- €

cca 6,- €
8,- €

Monaco tours (vláček)

4,- €

4,- €

9,- €

Oceánografické muzeum

14,- €

10,- €

Botanická zahrada

7,20 €

3,80 €

