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Studijní vzdělávací zájezd

číslo programu školní rok termín

20047 2019/2020 dle nabídky CK

LEVANDULOVÁ 
PROVENCE
S NÁVŠTĚVOU MONAKA
Program zájezdu:
1. den odjezd od školy přes Německo do Francie
2. den  příjezd do Nice, prohlídka s průvodcem – katedrála, hradní 

návrší s vyhlídkou na moře, možnost návštěvy Muzea mo-
derního a současného umění (díla Warhola, Picassa aj.; 
v pondělí zavřeno), Muzea Henriho Matisse nebo Muzea 
Marca Chagalla, návštěva cukrárny Florián s ukázkou vý-
roby tradičních cukrovinek a ochutnávkou; dle počasí možnost 
koupání a odpočinku na oblázkové pláži, odjezd na ubytování

3. den  návštěva Avignon, Pont du Gard a Nimes 
 dopoledne: prohlídka historického jádra města Avignon, 

možnost návštěvy Papežského paláce, zahrad a Avignonského 
mostu

 odpoledne: odjezd k prohlídce římského akvaduktu Pont 
du Gard z 1. stol. (jeden z divů antiky), přejezd k návštěvě 
města Nimes – antický chrám Maison Carrée, amfiteátr, 
Tour Magne, odjezd na ubytování

4. den  návštěva Les Baux-de-Provence a Arles
 dopoledne: návštěva jedné z nejkrásnějších provensálských 

vesniček Les Baux-de-Provence s monumentální zříceni-
nou hradu Ville Morte (Mrtvé město) – kaple sv. Kateřiny, 
pozůstatky větrného mlýna, pekárny, špitálu aj.

 odpoledne: odjezd do Arles (působiště malíře Vincenta van 
Gogha) – antický amfiteátr, aréna, katedrála sv. Trofima, 
odjezd na ubytování

5. den  návštěva Eze a Monaka
 krátká prohlídka skalního hnízda Eze s překrásnými výhle-

dy na celé pobřeží, možnost návštěvy parfumerie, odjezd 
do Monaka – prohlídka Monte Carla, možnost návštěvy 
Oceánografického muzea nebo Knížecího paláce, ka-
tedrála s hrobem Grace Kelly, přístavní čtvrť La Condamine 
(trasa závodů Formule 1), exteriéry Casina, japonské zahrady, 
dle počasí možnost koupání na městské pláži, ve večerních 
hodinách odjezd zpět do České republiky

6. den  návrat ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

Paříž

Arles

Avignon

Nice
Monaco

Na 14 studeNtů 1 místo Pro Pedagogický
dozor zdarma (včetNě vstuPů)

ceNa zájezdu PraHa a okoLí KČ 6 750,-
BrNo a okoLí KČ 6 950,-
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

ceNa zájezdu zaHrNuje:
•	 3x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje, TV 

a umyvadlo na pokoji, soc. zařízení na etáži), za příplatek 
možnost zajistit ubytování v hotelu IBIS Budget (třílůžkové 
pokoje, TV a soc. zařízení na pokoji – cenu zašleme na vy- 
žádání)

•	 dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)

•	 komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)

•	 pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.

•	 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, 
informační materiály

•	 přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny 
minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné.

Tento program zajišťujeme za nezměněnou cenu rovněž pro 
kolektivy pedagogů a jejich rodinných příslušníků – vedoucí 
skupiny zdarma!

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV


