Francie a Španělsko
NA2020012
Za vůněmi jižní Francie + Katalánsko
Kód zájezdu: 45321, 9 dnů/6 nocí, hotel min. 2** , 3x snídaně, 3 x polopenze, BUS

Levandulové pole v Provence

Kaňon Verdon

Monako

1. den – odjezd v odpoledních hodinách přes Německo, Rakousko a Itálii do Francie.
2. den - ráno příjezd do MONAKA - MONACKÉM KNÍŽECTVÍ (druhý nejmenší stát na světě) - dopoledne prohlídka s
průvodcem: Knížecí palác, katedrála z 19. století s hrobkami monackých knížat, Oceánografické muzeum, jachetní
přístav, Námořní muzeum, Muzeum veteránů monackého prince. Místo konání velké ceny MONAKA.
V jarních/letních/podzimních měsících při dobrém počasí možnost koupání. Odpoledne – volno na nákupy, odpočinek.
3. den - po snídani odjezd do GRASSE – návštěva výrobny parfémů, jízda kolem KAŇONU VERDON (překrásné přírodní
scenerie, temně zelená řeka Verdon, vyhlídková místa). Dojezd k JEZERU SVATÉHO KŘÍŽE. Zastávka v malebné
vesničce MOUSTIERS-STE-MARIE. Ubytování ve Francii.
4. den – Dopoledne CAMARGUES – delta řeky Rhony, přírodní park s černými býky, bílými koňmi a plameňáky. Možnost plavby
po Rhoně tímto parkem alternativně koupání, Saintes Marie de la Mer, proslavené cikánskými poutěmi. Odpoledne návštěva ARLES, město založené Římany s římským amfiteátrem a lázněmi. AVIGNON (město na seznamu UNESCO): papežský palác,
Avignonský most – krátká zastávka na fotografii u Avignonského mostu a papežského paláce. Po cestě na ubytování zastávka u
římského mostu/akvaduktu POND DU GARD (zastávka na fotografii). Ubytování v blízkosti Avignonu (hotel s bazénem, snídaně
v ceně, za příplatek možno skupině zajistit večeři).
5. den – přejezd do Španělska (cca 489 km),po cestě zastávka ve francouzském CARCASSONNE - patří k nejzachovalejším
středověkým pevnostním městům v celé Evropě. Ubytování ve Španělsku (pobřeží Costa Brava – Iloret de Mar, Pineda de Mar
nebo Tossa de Mar).
6. den – celodenní výlet KLÁŠTER MONTSERRAT (návštěva kláštera, významný benediktinský klášter)
a BARCELONA: chrám Sagrada Familia, Gaudího domy na Passeig de Gracia i monumentální stavby v okolí náměstí Espanya.
Individuální volno ve středověkém centru města, hlavní třída Ramblas spojující nábřeží se sochou Kryštofa Kolumba a živé
náměstí Placa de Catalunya.. Ubytování ve stejném hotelu s polopenzí. Ubytování ve Španělsku ve stejném hotelu (polopenze).
7. den –půldenní výlet do GERONY (tzn. vstupní brána do Španělska), možnost návštěv katedrály, arabských lázní, židovské
čtvrti, nákupy. Odpoledne volno na nákupy a možnost koupání. Ubytování ve stejném hotelu s polopenzí.
8. den –výlet místní dopravou do BLANES (návštěva botanické zahrady). V zahradě volně bez jakýchkoli skleníků rostou rostliny
snad z celého světa. Zahrada je rozdělena na 10 různých oblastí. Jsou zde místní rostliny, mexické, japonské či australské... V

zahradě naleznete spoustu kaktusů, bambusy, jezírka s lekníny a zlatými rybičkami a spoustu dalších zajímavých věcí. Odpoledne
koupání a odjezd zpět do ČR. Alternativní program na tento den: celodenní koupání. Odjezd ve večerních hodinách do ČR.
9. den – návrat do ČR ve večerních hodinách.

Cena: 11

590 Kč

Termín konání:

3. – 11. 10. 2020 (sobota – neděle)

Cena zahrnuje:
- autobusovou dopravu s přistavením autobusu ke škole
- 3x ubytování v hotelu se snídaní (Ibis Budget, Premierre Classe a podobné) - Francie
- 3x ubytování v hotelu 4** s polopenzí - Španělsko
- služby průvodce CK
- informační materiály a plánky
- zákonné pojištění pro případ úpadku CK
- pojištění léčebných výloh až do výše 3 mil. Kč, úrazu, osobních věcí, odpovědnosti za způsobenou škodu, zrušení (storna) zájezdu a
asistenční služby u ERV Evropské cestovní pojišťovny
- místní taxi, mýtné a vjezdy do měst, parkovné, DPH
Cena nezahrnuje:
- vstupné do objektů a muzeí cca 60 - 70 €
- příplatek za pojištění pro studenty a osoby od 18 let (210 Kč)
Pojistné krytí v ceně zájezdu pro všechny
účastníky:

Evropa

Limity plnění (v Kč)
Léčebné výlohy

Léčebné výlohy

Zubní ošetření
Fyzioterapie
Komp. pobytu v nemocnici
(2000 Kč za den)
Aktivní asistence

Asistenční
služby

Úraz

K moři
3 000 000
25 000
120 000
10 000
neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

2 000 000

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000

Náklady na pohřeb

150 000

Náklady na opatrovníka

150 000

Trvalé následky úrazu

200 000

Úmrtí následkem úrazu

100 000

Osobní věci

Zavazadla

Odpovědnost za
škodu a poj.
Zrušení cesty

Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Zrušení cesty

15 000
1 000 000
500 000
240 000

Upozornění – pořadí návštěv památek se může měnit s ohledem na počasí, dopravní situaci a místo ubytování. Výše vstupů je orientační,
potvrdíme v pokynech na cestu, které CK zasílá cca 10 dnů před odjezdem na zájezd. Vstupné by se nemělo navýšit! Jedná se o skupinový
zájezd, a proto předpokládáme, že povinné vstupné je povinné pro všechny. Cestovní kancelář rezervuje vstupy pro všechny účastníky.

