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FRANCJA – PROWANSJA.
TERMIN: 11.09 – 18.09 .2022 r. (8 dni) - samolot
CENA: 4.500 zł.
Cena obejmuje następujące świadczenia:
1. Przelot samolotem Warszawa – Nicea – Warszawa.
2. Autokar z klimatyzacją do realizacji programu i transferów lotnisko – hotel – lotnisko.
3. 7 noclegów w hotelach 2 i 3 gwiazdkowych, w pokojach 2 osobowych z łazienkami, Śniadania i kolacje.
4. Ubezpieczenie koszty leczenia do 10 tys. Euro, nieszczęśliwe wypadki 2 tys. Euro, bagaż 200 Euro.
5. Pilot tłumacz Biura BARBARA.
Cena nie obejmuje:
1. biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i przewodników lokalnych około 150 EURO.
2. napoi do kolacji.
3. kosztów leczenia od chorób przewlekłych.
4. kosztów rezygnacji z wyjazdu w wysokości 2,8% ceny wycieczki.
5. dopłaty do pokoju 1 osobowego.
P r o g r a m i m p r e z y.
11.09.2022 r. (niedziela).
Wylot do NICEI. Zwiedzanie miasta: objazd, stare miasto, Promenada Anglików. Kolacja i nocleg
12.09.2002.09.2022 r.(poniedziałek).
Śniadanie. Wyjazd do MARSYLII i zwiedzanie miasta: objazd autokarem, Kościół Notre Dame de la Garde,
port z fortami Św. Jana i Św. Mikołaja, Ratusz miejski z XVI w., spacer po CANEBIERE głównej ulicy miasta,
Pałac Giełdy z 1860 r., dworzec kolejowy, Pałac Longchamp z sadzawkami, fontannami i kaskadami z końca
XIX w. Dzielnica Le Panier, najstarsza część miasta. Krótki postój w MARTIGUES miasteczku położonym
w delcie Rodanu, nazywanym Wenecją Prowansji. Miasteczko malarzy i mostów z nowoczesną architekturą
i rybacką tradycją. Kolacja i nocleg.
13.09.2022 r. (wtorek).
Po śniadaniu rejs statkiem po CAMARGUE, rozlewisku delty RODANU, siedlisku ponad 400 gatunków ptaków
błotnych i wodnych, ogromnych stad różowych flamingów, półdzikiego bydła i tabunów białych koni.
AIGUES MORTES z murami obronnymi z XIII w. LES SAINTES MARIE DE LA MER miasteczko z
warownym kościołem z XII w., relikwiami Św. Marii Salomei matki apostołów Jakuba i Jana oraz Marii
Jakubowej siostry Matki Boskiej. Rzut oka na SALINY z żupami solnymi działającymi tu od XIX w.
Kolacja i nocleg
14.09.2022 r. (środa).
Po śniadaniu zwiedzanie AIX EN PROVENCE: Bulwar Mirabeau, Muzeum Sztuki GRANEE, Plac de
Gaulla z okrągłą fontanną, Katedra św. Sauveur. Przejazd do NIMES z parkiem fontann i najlepiej
zachowaną areną w Południowej Francji. Przejazd do AVIGNON. Spacer po centrum miasta: Pałac
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Papieski, mury obronne, Katedra gotycka, centrum miasta. Zwiedzanie PONT DU GARDE
najsłynniejszego akweduktu rzymskiego zbudowanego w I w. naszej ery. Kolacja i nocleg.
15.09.2022 r. (czwartek).
Po śniadaniu zwiedzanie ARLES z rzymskim amfiteatrem, kościołem Św. Trophina i Ratuszem miejskim.
Spacer po LES BEAUX DE PROVENCE warownej średniowiecznej osadzie. Obejrzenie na ekranie
trójwymiarowym 30 minutowego filmu o sztuce w kamieniołomach powstałych po wydobyciu z nich
wielkich bloków kamiennych użytych do budowli okolicznych miast. Spacer po FONTAINE DE
VAUCLUSE – malowniczym miasteczku ze starymi młynami gdzie od XVI w. ręcznie produkuje się papier
Spacer po GORDES z domami z białego i szarego kamienia, wznoszące się spiralnie wokół skały z
kościołem Św. Firmina i zamkiem z XI w. Kolacja i nocleg.
16.09.2022 r. (piątek).
Śniadanie. Zwiedzanie ORANGE – antyczny teatr i łuk Triumfalny. Regionu LUBERON z SENANQUE
opactwie cystersów z 1148 r. i z polami lawendy. ROUSSILON z największymi na świecie złożami ochry.
SAUL z historycznym centrum, pięknymi krajobrazami i licznymi polami lawendy. Kolacja i nocleg.
17.09.2022 r. (sobota).
Po śniadaniu zwiedzanie SISTERON miasteczka wciśniętego w dwa grzbiety górskie tzw. bramy Prowansji
z cytadelą z XIV w., Katedrą Matki Boskiej Strażaków i cudownym widokiem na skałę „Rocher de la Baume”
symbol miasta. SIMIANE LA ROTONDA miasteczko położone w centrum Parku Narodowego LUBERON
z XII wiecznym zamkiem. ROUGON – urocza wioska z widokiem na KANION VERDON, z ruinami
średniowiecznego zamku i kamiennym labiryntem wąskich uliczek .MOUSTIERS SWIĘTEJ MARII
miasteczko uważane za najpiękniejsze w Prowansji. Płynący przez miasteczko górski potok tworzy małe
wodospady i kaskady. Urocze kamienne domy, wąskie brukowane uliczki, sklepiki z ceramiką tworzą klimat
miasteczka. Atrakcją miasta jest Katedra Matki Boskiej z Beauvoir do której wchodzi się po 262 stopniach.
Kolacja i nocleg.
18.09.2022 r. (niedziela).
Śniadanie. Przejazd do Nicei. Wylot do WARSZAWY.
Z A P R A S Z A M Y!!!!!
- przy zapisie wpłata zaliczki w wysokości 30% ceny wycieczki i wybór miejsca w autokarze.
- bilety lotnicze wystawiane są na konkretne nazwisko i nie mogą być przepisane na inną osobę.
- kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
- wycieczkę organizujemy przy minimum 20 osobach.

