
JARNÍ PROVENCE , termín : 16. – 21. 4. 2023 

- předpokládaná cena : 9 000,- Kč ( cena se může změnit v souvislosti s vysoutěženou cestovní 

agenturou) 

PROGRAM : 

 1. DEN: ODJEZD Z ČR -  Na zájezd vyjedeme od budovy školy krátce po půlnoci. Večer se ubytujeme v 

hotelu. ( Avignon)  

2. DEN: PONT DU GARD ( největší římský akvadukt v Evropě, VSTUP),  AVIGNON ( papežský palác – 

možnost prohlídky, městské opevnění s výhledem na most Pont St-Bénézet, prohlídka města), SAINT-

RÉMY-DE-PROVENCE ( nezaměnitelné provensálské městečko, známé i pobytem Vincenta van 

Gogha, VSTUP – léčebna, ve které van Gogh pobýval) 

 3. DEN: ARLES ( město založeno Římany, Římská aréna – VSTUP, prohlídka města), CAMARQUE          

( národní park), ST. MARIES DE LA MER ( z tohoto města podnikneme výlet lodí- VSTUP - po 

národním parku) 

4. DEN: MARSEILLE ( nejvýznamnější přístav Francie, prohlídka města, bazilika Notre-Dame de la 

Garde), CHATEAU D´IF ( výlet lodí na ostrov If, kde byl vězněn hrabě Monte Christo), odpoledne 

přesun do města TOULON ( volno a nákupy v obchodním centru) 

 5. DEN: MONACO - MONTE CARLO ( prohlídka Knížecího paláce, Oceánografického muzea -                  

VSTUP, prohlídka města, kasino, trať F1). Ve večerních hodinách odjedeme zpět do České republiky. 

 6. DEN: NÁVRAT DO ČR -  Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.  

V ceně je zahrnuto: 

 - doprava zájezdovým autobusem - WC, klimatizace, video, lednička, prodej nápojů  

 - 4x ubytování v hotelu typu Ibis budget a Premiere Classe po třech ( až čtyřech) osobách na pokoji s 

vlastním soc. zařízením 

 - 4x snídaně  

- služby průvodce po celou dobu zájezdu 

 - komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti 

 

 V ceně není zahrnuto: 

 - vstupy do navštívených objektů  

Zájezd je určen pro studenty kvarty a vyšších ročníků. 

V případě extrémně velkého zájmu mají přednost účastníci soutěží, reprezentanti školy 

v olympiádách, studenti francouzského jazyka. Dále se bude zohledňovat pořadí, ve 

kterém studenti přihlášku přinesli. 

 

Přihlášku si vytiskněte ( viz další strana) a přineste ji ve úterý 25. 10. v době od 9.30 do 

9.50 do kabinetu E. Kučerové. 


