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PROVENSÁLSKO 
s príchuťou Côte d Azur 

 
Krajina olivovníkov, vínnej révy, prekrásne voňavej 
levandule, umenia antiky a impresionizmu. Slnko, 
more, farby, vône, architektúra, umenie – to sú 
hlavné ingrediencie, z ktorých je namiešaná 
atmosféra života v Provensálsku. Kamenné dedinky sú 
doslova orlími hniezdami vysoko na skalách. Medzi 
symboly Provensálska patrí nepochybne hlboko 

rozoklaný Canyon du Verdon, kde sa vám pri pohľade do 700 metrovej hĺbky zatají dych. Uvidíte opevnené 
usadlosti, stredoveké mestečká, kde sa zastavil čas, či olivové háje a vinohrady, ktoré ostali tak panensky 
nedotknuté, že ponúkajú autentický zážitok. Božské vône Provensálska vás presvedčia, že ste sa ocitli 
v najväčšej parfumérii sveta.  
1.deň:  
Odchod z Bratislavy z parkoviska Trnavské Mýto – Istropolis v ranných 
hodinách  cez Rakúsko, Taliansko, smer Cote d´Azur Francúzko. Príchod vo 
večerných hodinách, ubytovanie v Nice alebo v okolí.  
2.deň:  
po raňajkách a krátkej prechádzke mestečka na pobreží Stredozemného 
mora, po ktorej nás po krátkej ceste autobusom čaká prvá zastávka dnešného 
dňa, ktorou je voňavé mesto Grasse, kde navštívime jednu z najstarších fabrík 
na výrobu parfumov, ktorá od r. 1782 nepretržite slúži svojmu účelu. Okrem 
výroby si tu pozrieme aj múzeum parfumov, ktoré prezentuje históriu 
voňaviek od antiky až po súčasnosť.  Po voňavom zážitku nás čaká mesto 
Orange, ktoré sa môže pochváliť dvomi najveľkolepejšími rímskymi 
pamiatkami v Európe – divadlom, vybudovaným v 1. stor, p.n.l. 

a Triumfálnym oblúkom. Následne presun do 
neďalekého vinárskeho mestečka Chateauneuf 
du Pape, presláveného vynikajúcimi vínami 
a obklopeného nekonečnými vinicami, kde nás 
ako inak, čaká ochutnávka u miestneho vinára 
s prehliadkou. Ubytovanie a večera v hoteli 
v okolí Avignonu. 
3.deň: 
Po raňajkách nás čaká prehliadka AVIGNONU – 
Pápežského mesta, ktoré si dodnes zachovalo 
svoje historické čaro, takže niet div, že je na 
zozname pamiatok UNESCO. V meste, ktoré 
zažílo 7 pápežov, nás čaká Pápežský palác, 
mestské hradby, či prechádzka uličkami starého 
mesta, s hlavným námestím s radnicou, či 

námestím s orlojom. K symbolom mesta patrí bezpochyby aj avignonský most so svojimi 4 oblúkmi, končiacimi 
uprostred rieky Rhôny. Po prehliadke krátka cesta k unikátnej pamiatke, ktorou je Pont-du-Gard, vyše 
dvetisícročný rímsky most s výškou 49 m, ktorý pokladali Rimania 
za najlepší dôkaz o veľkosti svojej ríše... Poslednou zastávkou 
tohto dňa je Nimes, mesta, ktoré sa pýši najlepšie zachovanou 
rímskou arénou na svete z 1.stor. p.n.l., nádherným, zachovalým 
rímskym chrámom z rovnakej doby, či krásnou záhradou Jardin 
de la Fontaine z 18.stor. Po prehliadke voľno v meste 
s možnosťou návštevy niektorých pamiatok. Príchod do hotela 
pred večerou. 
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4.deň:  
po raňajkách je prvou zastávkou dnešného dňa St.-Rémy-de-Provence, rodné mesta Nostradama, známeho 
svojimi proroctvami. Mesto sa však preslávilo najmä v r. 1921, keď tu objavili archeológovia fascinujúcu rímsku 
rozvalinu Glanum. Ďalšou zastávkou je stredoveké kamenné mestečko Les Baux-de-Provence  vybudované na 
vysokom skalnatom výbežku, odkiaľ je prekrásny výhľad na okolitú krajinu. Na záver dňa bonbónik v podobe 
ďalšieho nádherného mesta zapísaného v UNESCO . Arles, ktoré ponúka okrem rímskeho amfitátru, antického 
divadla, či Paláca Konštantína aj stopy po veľkom umelcovi Van Goghovi, ktorý v meste hľadal inšpiráciu pre 
svoje diela. Zažil tu svoje najplodnejšie obdobie, keď v priebehu necelých 2 rokov namaľoval takmer 300 
obrazov okrem iného aj známe Obilné pole s cyprusmi. Po spoločnej prehliadke voľno k individuálnemu 
spoznávaniu mesta, možnosť návštevy niektorej pamiatky.  
5,deň: 
po raňajkách začneme s historickým hlavným mestom Provensálska, mestom fontán, či „Florenciou 
Provensálska“  AIX-EN-PROVENCE, ktoré sa nachádza priamo v srdci Provensálska.  Prehliadka najznámejších 
pamätihodností ako Katedrála sv. spasiteľa, ateliér Paula Cézana, či prechádzka po nezabudnuteľnom korze 
Mirabeau, ktoré dodnes lemujú nádherné paláce, kaviarničky, či fontány a patrí k najobľúbenejším častiam 
mesta.  Po prehliadke individuálne voľno, následne presun do oblasti fascinujúceho Grand kaňonu du Verdon, 
ktorý je jedným z najúžasnejších prírodných útvarov Európy a ktorý na našom kontinente skutočne nemá 
konkurenciu. Cestou krátka zastávka s možnosťou občerstvenia v jednej z najkrajších dediniek Francúzska, ktorá 
je okrem iného známa aj dielňami keramiky fajáns. Cesta okolo verdonského kaňonu so zastávkami na fotenie 
a väčšou zastávkou pri horskom jazere s tyrkysovo modrou vodou pri jazere svätého kríža. Pri pohľade do 700 
m hlbokého kaňonu zostanú aj slabšie povahy so zatajeným dychom... Príchod do hotela pred večerou.  
6.deň:  
po raňajkách rozlúčka s Avignonom, jedným z najfascinujúcejších miest južného Francúzska pokračovanie 
smerom k Azúrovému pobrežiu. Zastávka v Antibes, mestečku posiatom rímskymi artefaktmi, prechádzka 
úzkymi uličkami a krásnymi námestiami, individuálne voľno na občerstvenie, alebo návštevu Picassovho múzea. 
Ďalšou perlou tejto riviéry je bezpochyby Nice, mesto známe svojou anglickou promenádou, zachovalým 
starým mestom, či prístavom. Individuálne voľno. Posledná zastávka tohto dňa je v mestečku s francúzsko-
talianskym šarmom, v meste citrusov v Mentone. Citróny tu nájdete skutočne všade, v jedle, na obrazoch, 
obrusoch, či vo výkladoch. Bazilika sv. Michala týčiaca sa nad mestom je považovaná za najkrajší a najväčší 
barokový kostol na Azúrovom pobreží. Ubytovanie a večera v Taliansku v okolí San Remo.  
7.deň:  
po raňajkách celodenná cesta do Bratislavy s povinnými prestávkami na ceste, príchod v neskorších večerných 
hodinách.  
 
TERMÍN:               20.6. - 26.6. 2013 
 
CENA:                     659 EUR 
 
Cena zahŕňa:    - dopravu luxusným autobusom 
                             - 6 x ubytovanie v  3* hoteli s raňajkami a 5 krát 3 chodová večera 
                             - sprievodca zájazdu  
                             - ochutnávka 3 druhov vína a čokolády v Chateauneuf du Pape 
   syrový piknik s francúzským vínom na spiatočnej ceste 
                             
Cena nezahŕňa:  - príplatok za jednolôžkovú izbu na vyžiadanie 
                             -  vstupné do jednotlivých objektov cca 50 EUR                                                  
                         -      komplexné cestovné poistenie UNION 1,70 € / deň=11,90 € (odporúčame, nakoľko zahŕňa 
okrem iného aj poistenie storna zájazdu z dôvodu napr. náhleho onemocnenia pred zájazdom a pod.) 
 
 
 


