
 
 
 

 

POŁUDNIOWA FRANCJA 7 DNI 
  

SAINT TROPEZ – CANNES - NICEA - MONACO - MONTE CARLO - MONT BLANC – LA 
SALETTE – CHAMONIX – ANNECY – CERN 

 
Oferta dla Zespołu Szkół Salezjańskich 

Termin 10 – 16.07.2018 
 
Dzień 1  
Wyjazd autokarem z Poznania w godzinach porannych, przejazd do Francji. 

 
Dzień 2  
Przejazd do Księstwa Monaco, Muzeum Oceanograficzne, Katedra św. Mikołaja, Pałac Książęcy, 

przejście wzdłuż portu oraz miejsca, gdzie każdego roku startują zawodnicy Formuły 1 do Monte Carlo, 

Centrum Kongresowe, Kasyno Garnier, obiadokolacja, nocleg. 

 
Dzień 3  
Śniadanie, Nicea - spacer po mieście, Cannes, spacer po słynnej Promenadzie Gwiazd “La Croisette”, 

Pałac Festiwalowy, hotele: Carlton, Majestic, Relais de La Reine, rejs statkiem na Wyspy Leryńskie, 

zwiedzanie twierdzy, w której zgodnie z legendą przetrzymywano „Człowieka w Żelaznej Masce”, przejazd 

jedną z najpiękniejszych dróg Lazurowego Wybrzeża tzw. Corniche D'or, wijącego  się pomiędzy 
czerwonymi skałami Masywu Esterel, obiadokolacja, nocleg. 

 
Dzień 4 
Śniadanie, przejazd do Saint Tropez, spacer po porcie jachtowym, przejazd w kierunku najgłębszego 

(700m) i największego w Europie Kanionu Verdon, wspaniała trasa widokowa Corniche Sublime, 

ciągnąca się wzdłuż brzegów kanionu do jeziora Lac De Ste Croix, Moustiers-Sainte-Marie – spacer po 

uroczym prowansalskim miasteczku, przejazd do La Salette – malowniczo położonego Sanktuarium 

związanego z objawieniem Matki Bożej – Msza Święta, Droga Krzyżowa oraz wieczorna procesja, 

obiadokolacja i nocleg u Księży Saletynów. 

 
Dzień 5 
Śniadanie, przejazd do Annecy - spacer po mieście: Ogrody Europejskie, Most Zakochanych, Ratusz (Hotel 

de Ville) do Palais d 'Isle – dawne więzienie na wyspie, przejazd do Chamonix – górskiego miasteczka 

założonego jako klasztor w XII w. u stóp Mont Blanc; spacer po mieście, wjazd najwyżej położoną w 

Europie kolejką linową na Aiguille Du Midi (3842 m n.p.m.), obiadokolacja, nocleg w okolicy Genewy. 

 
Dzień 6 
Śniadanie, przejazd CERN – zwiedzanie Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych z najdłuższym na 

Świecie akceleratorem cząstek elementarnych stosowanym do badań nad materią. Wyjazd w drogę 

powrotną. 

 
Dzień 7  
Dojazd do Poznania w godzinach porannych. 
 

Cena: 1750 zł/os. + 100 EUR – przy min. 30 uczestnikach 
 
Cena zawiera: przejazd autokarem, opiekę pilota, zakwaterowanie (4 x nocleg w hostelach), 
 
wyżywienie: (4 x śniadania, 4 x obiadokolacje), realizację programu imprezy, ubezpieczenie KL oraz NNW. 
 
Cena nie zawiera:  biletów  wstępu oraz opłat za lokalnych przewodników – dodatkowo płatne 100 EUR 
 
Opcja : 2 noclegi tranzytowe ze śniadaniem  - dodatkowo płatne – 50 EUR 


