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ČARI PROVANSE IN AZURNE OBALE
17. – 20.5.2018
Odpravili se bomo na zanimiv potep po eni najbolj opevanih, klimatsko
prijetnih in popularnih destinacij osrednje Evrope – po Provansi in Azurni
obali. Očarljiva narava, bivališče in shajališče neštetih pionirjev umetnosti
začetka 20.st., zibelka parfumske industrije, vonj sivke, največji kanjon v
Evropi, neskončna delta reke Rone, dežela trubadurjev in pestre zgodovine,
znameniti filmski festival, bogata kulinarika, blago podnebje, očarljiva
mesteca, opojna vina, ljubke hišice, fotografski in filmski paradiž… vse to v
štirih dneh prijetnega potovanja in pohajkovanja.
1. DAN, 17. in 18.5.2018: LJUBLJANA – MONACO – ÈZE – NICA - FRÉJUS
Odhod ob 21. uri z dogovorjenih vstopnih postaj in nočna vožnja z vmesnimi
postanki preko severne Italije v Francijo. Prvi vrhunec potovanja bo Monaco.
Obiskali bomo eno najstarejših in najmanjših kneževin v Evropi, ki jo že več
kakor 700 let obvladuje družina Grimaldi; s Palačo Princev, bogatim
Oceanografskim muzejem, eksotičnimi vrtovi, katedralo sv. Nikolaja, progo
Formule 1 – ki poteka kar med mestnimi ulicami, casinojem, številnimi
prestižnimi teniškimi in konjeniškimi prireditvami. Nadaljevali bomo do
mesteca Èze, ki se nahaja nad strmo, razčlenjeno obalo in sodi v skupino t.i.
‘villages-perchés‘, mestec vklesanih v skalo. Danes se lahko tukaj mirno
sprehajamo in občudujemo miniaturni čudež izjemne arhitekture. Iz vrha, kjer
se nahaja še manjši eksotični vrt in tik pod njim, se odpira čudovit razgled po
Azurni obali. Tukaj si bomo ogledali in obiskali tudi eno izmed znamenitih
parfumerij, ki ima na tem področju že skoraj štiristoletno tradicijo izdelave
opojnih dišav in parfumov. Sledila bo vožnja po slikoviti Napoleonovi cesti do
vasice Castellane, kjer si bomo ogledali Citroenov muzej. Po ogledu in prostem
času za kavico bo sledila vožnja do Fréjusa in namestitev v hotelu 3*. Nočitev.
2. DAN, 19.5.2018: CASSIS – TOULON – ST. TROPEZ – FRÉJUS
Po zajtrku se bomo napotili slikovitemu obmorskemu mestecu Cassisu. Najbolj
varovana skrivnost juga, kot mestecu rado pravijo, je pravi mali raj. Tukaj svoje
zavetje najdejo številni jadralci, saj cassiško pristanišče že iz davnih
zgodovinskih dni nudi pomorščakom varno zavetje. Tukaj pa je svoj prostor
našla tudi trgovina in delavnica Citroenovih delov, ki si jo bomo ogledali. Po
ogledu se bomo pomudili še na rivi, kjer si bomo privoščili kavico. V
nadaljevanju zanimivega dne se bomo pomudili še v nekdanji vojni luki Toulonu
in mondenem Saint Tropezu. Polni vtisov čudovite Azurne obale se bomo v
popoldanskih urah vračali v Fréjus. Nočitev.
3. DAN, 20.5.2018: DOLINA REKE VERDON – GRASSE – SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo odpravili na raziskovanje slikovitega kanjona reke Verdon.
Za začetek nas bo pot vodila do umetnega jezera St. Croix, kamor se reka
Verdon izliva. Od tam pa bomo vstopili v objem po mnenju mnogih najlepšega
rečnega kanjona v Evropi. Dolg je približno 25 km in globok tudi do 700 m. Reka
Verdon je poimenovana po svoji presenetljivi turkizno zeleni barvi.
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Pot bomo nadaljevali do mesteca, ki še dandanes velja za zibelko parfumske
industrije – Grasse. Mesto parfumarske družine Fragonard iz katere izvira tudi
slavni francoski baročni slikar. Krajši postanek za kavico in vdih prijetnega
vzdušja osrednjega trga. V popoldanskih urah se bomo počasi že vračali proti
domu skozi severno Italijo z vmesnimi postanki ob poti. V domovino bomo
prispeli v zgodnjih jutranjih urah.

CENA: 170 EUR (pri udeležbi najmanj 45 potnikov)
185 EUR (pri udeležbi najmanj 40 potnikov)
200 EUR (pri udeležbi najmanj 35 potnikov)
CENA VKLJUČUJE:
• avtobusni prevoz z udobnim turističnim avtobusom, stroške dveh
voznikov, cestne pristojbine in takse,
• 2 x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah,
• ogled parfumerije v Èzu,
• vstopnina v Citroenov muzej v Castellanu,
• zunanje oglede po programu,
• osnovno nezgodno zavarovanje potnikov,
• organizacijo in DDV.
MOŽNA DOPLAČILA:
• vodenje vodnika z licenco GZS 130,00 EUR na dan,
• morebitni notranji ogledi.
NAČIN PLAČILA:
• do 4 obroke
• preko položnic ali nakazilom na TRR
• TRR: SI56 03121 1000 191 485 (SKB banka)
• Podatki podjetja: Arriva Štajerska d.d., Meljska cesta 97, 2000 Maribor

OPOMBE: Za potovanje potrebujete veljavni osebni dokument. Izlet bo izveden
v vsakem vremenu. Splošni pogoji so sestavni del tega programa in so vam na
voljo na naših prodajnih mestih ali na www.turistagent.si

