Lazurowe Wybrzeże rekreacyjnie – wycieczka szkolna
Program 7 dniowy autokarem

Cannes, Grasse, Nicea, Monako, Saint Paul de Vence, Eze, Wyspy Leryńskie, Fréjus i inne atrakcje.
Zakwaterowanie
4 noclegi w rezydencji Azureva w Fréjus. Pokoje typu studio 2+2 os. z łazienkami. Na terenie rezydencji

znajdują się dwa baseny, boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, beach volley, minigolf oraz
piękny ogród z śródziemnomorską roślinnością.

Wyżywienie
4 śniadania kontynentalne, 4 obiady, 4 kolacje na gorąco (obiadokolacje) serwowane w restauracji hotelu.
Transport
Transport komfortowym autokarem klasy turystycznej z pełnym wyposażeniem (DVD, klimatyzacja, WC, barek,
rozkładane fotele).
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Program wycieczki
Dzień 1
Zbiórka i wyjazd z Polski. Bezpośredni przejazd w kierunku Francji.
Dzień 2

Przyjazd w godzinach rannych do Monako. Spacer po jednym z najwspanialszych kurortów na świecie.
Zwiedzanie niezwykle bogatej kolekcji Muzeum Oceanograficznego, a także Katedry Św. Mikołaja, w
której pochowano Księżną Grace oraz Księcia Rainiera. Spacer pod siedzibę rodu Grimaldich - Pałac
Książęcy, przejście wzdłuż portu oraz miejsca, gdzie każdego roku startują zawodnicy Formuły 1 do
Monte Carlo. Zobaczymy także Centrum Kongresowe oraz Kasyno Garnier, któremu malutkie państwo
zawdzięcza swoje bogactwo i sławę. Czas wolny na lunch i pamiątki. Plażowanie i odpoczynek nad
morzem.
Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg

Dzień 3

Śniadanie w formie bufetu. Zajęcia sportowo-rekreacyjne na terenie ośrodka (gry zespołowe, basen,
leżakowanie). Obiad. Wycieczka do Nicei, ośrodka turystycznego o światowej renomie, położonego nad
wspaniałą, błękitną Zatoką Aniołów. Spacer po centrum Nicei i promenadą Anglików biegnącą wzdłuż
brzegu morza do Parku Alberta I. Wizyta na Starym Mieście, niezwykle pięknym z wąskimi uliczkami i
malowniczymi fasadami domów w stylu włoskim. Zobaczymy także Katedrę Św. Reparaty, Targ kwiatów,
dawne wzgórze zamkowe, skąd rozpościera się wspaniały widok na całe miasto.

Zwiedzanie Saint-Paul-de-Vence, jednego z najbardziej urokliwych średniowiecznych miasteczek we
Francji. Jego wyjątkowy klimat stanowił inspirację dla wielu znakomitych artystów. Mieszkali tu m.in.
Matisse, Chagall czy Renoir. Wizyta w Mougins, miasteczku na szczycie wzgórza, w którym spędził
ostatnie lata życia Pablo Picasso.
Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
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Dzień 4
Śniadanie. Wycieczka do Saint Tropez znanego przede wszystkim dzięki filmom B. Bardot oraz Louisa de Funesa.
Spacer po porcie jachtowym, do którego przypływają wszystkie ekskluzywne jachty gwiazd filmowych.
Zwiedzanie Port Grimaud, zwanego Wenecją Lazurowego Wybrzeża.
Powrót do ośrodka. Obiad. Wycieczka do Cannes, najsławniejszego miasta Riwiery Francuskiej. Zwiedzanie
miasta: historyczna dzielnica Le Suquet, promenada La Croisette, Pałac Festiwalowy i słynny chodnik z odciskami
dłoni gwiazd, stary port. Rejs statkiem na Wyspy Leryńskie, zwiedzanie twierdzy, w której zgodnie z legendą
przetrzymywano „Człowieka w Żelaznej Masce”.
Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 5

Śniadanie. Zajęcia sportowo-rekreacyjne na terenie ośrodka. Obiad. Wycieczka do Grasse, uroczego
miasteczka słynącego na całym świecie ze swego przemysłu perfumeryjnego. Wizyta w Muzeum perfum
Fragonard. Zwiedzanie Antibes, w opcji muzeum Picasso lub Marineland (pokazy delfinów, orek, tunel z
rekinami).
Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 6

Śniadanie. Zwiedzanie Fréjus. Plażowanie i czas wolny. Wykwaterowanie z hotelu.
Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
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Dzień 7
Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
Uwaga: Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Pilot/opiekun grupy nie oprowadza po obiektach muzealnych ani
parkach rozrywki.

Oferta kalkulowana dla 45 os. + 3 osoby opieki gratis.
Cena zawiera przejazd komfortowym autokarem, 4 noclegi, 4 śniadania kontynentalne, 4 obiady, 4 kolacje,
realizację programu, w tym wejście do Oceanarium w Monako, wejście do muzeum perfum Fragonard, rejs
statkiem na Wyspy Leryńskie, a także opiekę pilota/przedstawiciela biura, ubezpieczenie (KL, NNW, bagaż).
Cena nie zawiera wejść płatnych do innych obiektów wymienionych w programie, dodatkowych posiłków oraz
wydatków własnych.

Informacje dodatkowe:
- Wycieczka fakultatywna do Marineland – dopłata 13 euro

- Koszt ubezpieczenia na wypadek rezygnacji wynosi ok. 50 – 60 zł. Ubezpieczenie jest ważne przy
udokumentowanej chorobie lub innego zajścia nagłego wchodzącego w zakres ubezpieczenia. Ubezpieczenie to
zostanie wykupione po wpłacie całej kwoty za wycieczkę, otrzymaniu dopłaty za ubezpieczenie oraz otrzymaniu
imiennej listy uczestnika/ów wraz z datą urodzenia.
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