Čarovné Provensálsko 30.8. – 8.9. 2019
Pobytovo-poznávací zájazd do okuzľujúceho Provensálska, do jeho západnej časti. Ubytujeme sa
v campingu pri mori a odtiaľto budeme organizovať výlety do miest, pamiatok a prírodných
oblastí ako národný park Camargue, prírodný park Luberon s cédrovými lesmi, park Alpilles,
navštívime krásne Calanques pri meste Cassis. Pozrieme si Avignon, Arles, fotogenické Gordes
vystavané na jednom z vrcholov Les Mont de Vaucluse, Pont du Gard a mnoho iných zaujímavých
miest. Modrá obloha, žiarivé slnko, lány levandule, farebné fasády domov, krásna príroda,
pamiatky a dobré víno to je Provensálsko. Ubytovanie: je zabezpečené v kempingu asi 150 m od
mora a približne 15 min chôdze od najbližšieho mestečka. Mobilné domčeky sú určené na
ubytovanie pre 4 - 6 osôb a majú dve alebo tri izby. Každý mobil home má plne vybavenú kuchynku,
kúpeľňu, toaletu a má zastrešenú terasu s posedením.

Doprava: luxusným autobusom s dvoma vodičmi, trasou povinné zastávky podľa predpisov.
Trasa: Žilina - Bratislava - Graz - Janov - Azúrové pobrežie
Termín: 30.8.-8.9.2019
Cena: 509 € v cene je zahrnuté 7x ubytovanie, autobusová doprava vrátane všetkých výletov,
poplatky, sprievodca. V cene nie je zahrnuté poistenie, prípadné vstupy do pamiatok
Program: 1. deň - odchádzať budeme zo Žiliny v piatok 30.8. popoludní. 2. deň - cestou zastávka na
Azúrovom pobreží, popoludní sa ubytujeme pri mori 3. deň -hradby a veže mestečka Aigues Mortes,
oddych pri mori 4. deň - Arles -antické pamiatky amfiteáter, katedrála St. Trophime- UNESCO, mesto
kde žil Vincent van Gogh, mestečko Les Baux de Provence - výnimočne krásna poloha obce na
vrchole skalného výbežku, zrúcanina hradu, nostradamovo Saint Rémy de Provence, pohorie Alpilles
5. deň - zastávka v Nimes, Pont du Gard - rímsky aquadukt - UNESCO pamiatka, starobylé mesto
Avignon - UNESCO, pápežský palác, katedrála Notre Dame des Domes a skalný výbežok s výhľadom
na Rhônu a avignonský most St. Bénézet, malebné uličky starého mesta 6. deň - preskúmame
prírodnú rezerváciu Camargue známu plameniakmi, bielymi koňmi a čiernymi býkmi, park s deltou
Rhôny, lužné lesy, mokrade, mestečko Saintes Maries de la Mer, kúpanie v mori 7. deň - národný
park Luberon, divoká krása provensálskej prírody, cédrový les Malého Luberonu, obec Gordes,
opátstvo Abbaye de Sénanque, okrové domy v Roussillone a červeno-žlté skaly 8. deň - prírodná
rezervácia Calanques pri mestečku Cassis, pešia vychádza v krásnej krajine „fjordov“, popoludní sa
prevezieme po časti trasy Route des Crêtes s nádhernými výhľadmi 9. deň - ráno sa vypravíme na
spiatočnú cestu so zastávkou po trase. 10.deň - predpokladaný návrat v nedeľu dopoludnia.
Prihlášky: Ľudmila Gergeličová, tel. 0918 420 690 e-mail: ludmilagergelicova@gmail.com
Pri prihlásení prosím uvádzajte: meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, telefonický
kontakt a e-mailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné na zabezpečenie služieb spojených so zájazdom.

