
Lazurowe
Wybrzeże

Antibes - Grasse - Cannes - Saint-Tropez - Nicea - Monako - Werona

Spacer ale ją gwiazd
Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez 
Niemcy do Francji.

Dzień 2: Przyjazd do Antibes – miasta, w którym Nikos Kazantzakis napisał 
Greka Zorbę. Zobaczymy m. in. zamek Grimaldich (muzeum Picassa), 
bulwar nadmorski, Stary Port, twierdzę Fort Carre, w której więziono 
Napoleona Bonaparte. Wieczorem przejazd do hotelu na Lazurowym 
Wybrzeżu. Zakwaterowanie i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Przejazd do Grasse – stolicy perfum. Wizyta 
w perfumerii Fragonard, której tradycje sięgają XVIII wieku. W wytwórni 
znajduje się muzeum oraz salon sprzedaży, gdzie można kupić 
produkowane tradycyjnymi metodami wyroby perfumeryjne. Po południu 
przejazd do Cannes – najsławniejszego miasta Riwiery Francuskiej. 
Spacer nabrzeżem do pałacu festiwalowego. Następnie spacer wzdłuż Alei 
Gwiazd. Dla chętnych rejs na wyspę Św. Małgorzaty. Wieczorem powrót do 
hotelu i nocleg.

Dzień 4: Śniadanie. Czas wolny na odpoczynek i indywidualne zwiedzanie. 
Możliwość udziału w wycieczce fakultatywnej na półwysep Saint-Tropez 
do eleganckiego kąpieliska odwiedzanego przez gwiazdy fi lmowe, modelki 
i artystów. Spacer po typowym prowansalskim starym mieście, gdzie 
zobaczymy m. in.: Place des Lices i budynek posterunku policji, którego 
fasada jest dobrze znana z popularnej serii fi lmów o żandarmie, malowniczy 
port. Nocleg.

Dzień 5: Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd do Nicei – ośrodka 
turystycznego o światowej renomie, położonego nad wspaniałą, błękitną 
Zatoką Aniołów. Spacer po centrum: Promenada Anglików biegnąca 
wzdłuż brzegu morza, spacer po niezwykle pięknym starym mieście 
z wąskimi uliczkami i malowniczymi fasadami domów w stylu włoskim, 
Wzgórze Zamkowe, skąd rozciąga się przepiękny widok na miasto i zatokę. 
Następnie przejazd do Księstwa Monako – jednego z najmniejszych 
państw w Europie, zajmującego powierzchnię 1,9 km2. Zwiedzanie: Rampe 
Major, Place du Palais przed Pałacem Książęcym wzniesionym na szczycie 
Rocher, Katedra Św. Mikołaja, w której znajdują się groby biskupów 
i monakijskich książąt, w tym Gracji Patrycji i Rainiera III. Wieczorem 
przejazd do hotelu na terenie Włoch. Zakwaterowanie i nocleg.

Dzień 6: Śniadanie. Wykwaterowanie, przejazd do Werony. Zwiedzanie: 
Piazza Bra z okazałym rzymskim Amfi teatrem, spacer do Piazza dei Signiori 
oraz dziedziniec domu Julii z najsłynniejszym balkonem. W godzinach 
wieczornych wyjazd w drogę powrotną do Polski.

Dzień 7:  Powrót do kraju w godzinach porannych.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 4 noclegi w hotelach turystycznych lub apartamentach (3 we 
Francji na Lazurowym Wybrzeżu, 1 we Włoszech w okolicach Werony), pokoje 2-, 
3-osobowe z łazienkami, WYŻYWIENIE: 4 śniadania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie 
wycieczki, TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, 
WC), UBEZPIECZENIE NNW,CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A.

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za lokalnych przewodników, 
zestawów słuchawkowych audio guide, podatku turystycznego - łącznie ok. 85 EUR. 
OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł, zniżka dla dziecka na 
dostawce (przy zakwaterowaniu z 2 dorosłymi) - 150 zł, dopłata do obiadokolacji - 
280 zł (4 obiadokolacje), rejs na Wyspy Leryńskie (Św. Małgorzaty) - doskonałe 
miejsce na wypoczynek w cieniu lasów eukaliptusowych i sosnowych - ok. 30 EUR, 
wycieczka na półwysep Saint Tropez - ok. 30 EUR (realizowana przy grupie min. 20 
osób chętnych).

TERMINY CENY

15.09 – 21.09.2019 1810 zł

20.10 – 26.10.2019 1850 zł

7 dni

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.

 www.verotravel.pl

WYCIECZKI
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