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PROGRAM: 

1. DEŇ 
PIATOK 

Odchod účastníkov:  z Bratislavy  o 21.00 hod. 
Detaily cesty: nočná jazda autobusom cez Rakúsko a Taliansko, krátke hygienické zastávky.  
 

 2. DEŇ 
SOBOTA 

Ráno krátka zastávka vo Verone: prehliadka historického centra mesta  
Príchod do Francúzska na riviéru vo večerných hodinách. 
Ubytovanie  
Program: individuálny program: (oddych, pobyt na pláži, prechádzky po okolí...) 
Nocľah 

3. DEŇ 
NEDELA 

Program: individuálny program: (kúpanie v bazéne alebo pobyt na pláži..), na večer výlet 
do  Antibes (prehliadka centra)  
Nocľah 

4. DEŇ 
PONDELOK 

Program: do obeda  individuálny program, na večer odchod do St.-Paul-de-Vence  jedena  
z najslávnejších a turistami najnavštevovanejších dedín v oblasti Nice (dedinka slávnych 
osobností. Umelci ako ..Chagal, Picasso, Cocteau v hostinci  Zlatá holubica  platili za jedlo 
a ubytovanie svojimi obrazmi, ktoré môžu obdivovať aj dnešní hostia....Návšteva parfumérie 
Fragonard v kraji svetoznámych kvetinových plantáží a voňavkárskeho priemyslu (možnosť 
nákupu značkových parfumov za výborné ceny). 
Nocľah. 

5. DEŇ 
UTOROK 
 
 

Program: celodenný výlet do Saint Tropez - prehliadka centra mesta a jeho zaujímavostí, 
návšteva mestečka Ramatuelle (posledné miesto odpočinku slávneho franc. herca Gérarda 
Filipa). Zastávka na jednej z najkrajších pláží vo Francúzsku Pampelone -kúpanie. Event. 
prehliadka mestečka Port Grimaud – francúzske Benátky .Návrat do rezidencie večer 
Nocľah  

6. DEŇ 
STREDA 

Program: individuálny program - kúpanie. Navečer odchod do  Cannes – prehliadka centra 
mesta, osobné voľno, nákupy,  večer návrat do rezidencie 
Nocľah 

7. DEŇ 
ŠTVRTOK 

Program: 
do obeda odchod do Nice (prehliadka mesta, event. pobyt na mestskej pláži) Popoludní príchod 
do rezidencie voľný program, kúpanie...  
Nocľah 

8. DEŇ 
PIATOK 

Program: Celodenný voľný program. 

9.DEŇ 
SOBOTA 

Program: Ráno balenie o upratovanie apartmánov 
Odovzdávanie apartmánov: o 10:00 hod. 
Odchod z rezidencie: o 10:30 hod. 
Detaily cesty: odchod do Monaca – celodenná návšteva -prehliadka paláca, katedrály a záhrad, 
návšteva kasína v Monte Carlo, odchod  vo večerných hodinách 

TERMÍN:    máj, september 2015  

 CENA:  

380€ - 4 osoby v apartmáne/os. 

400€ - 3 osoby v apartmáne/os. 

450€ - 2 osoby v apartmáne/os. 
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10.DEŇ 
NEDEĽA 

Detaily cesty: nočná jazda cez Taliansko a Rakúsko, krátke hygienické zastávky, príchod na 
Slovensko v doobedňajších hodinách. 

 

 

 

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V CENE: 

preprava luxusným autobusom, 7x ubytovanie v apartmánoch s príslušenstvom, prehliadky miest podľa 

programu bez vstupov, záverečné čistenie a upratovanie apartmánov, posteľná bielizeň a uteráky v 

apartmánoch, cestovné poistenie,  slovenský sprievodca počas celého pobytu 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V CENE: 

strava, vstupy do navštívených pamätihodností,  ostatné hygienické potreby, ďalšie služby, ktoré nie sú 

uvedené v programe 

INFORMÁCIE O UBYTOVANÍ: 
 

 na Francúzskej Riviére budete ubytovaní v Résidence Open Golf Juan 

 rezidencia sa nachádza na Azúrovom pobreží medzi Nice a Cannes neďaleko Antibes 

 apartmány Open sú 4-miestne, pričom sa v nich nachádza obývacia izba s dvomi lôžkami a spálňa pre 2 

osoby 

 súčasťou apartmánov je aj kuchynský kút s chladničkou, sporákom, riadmi a príbormi 

 kúpeľňa a WC je samozrejmosťou 

 súčasťou komplexu je aj bazén 

 podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke: http://www.resorts-open.com/gb/fset.html 

 

                                                                                                                                                                                                   

http://www.resorts-open.com/gb/fset.html
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