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Studijní vzdělávací zájezd

číslo programu školní rok termín

20045 2019/2020 dle nabídky CK

ÓDA NA FRANCOUZSKOU 
RIVIÉRU
K MOŘI, ZA UMĚNÍM A HISTORIÍ
Program zájezdu:
1. den odjezd od školy přes Německo do Francie
2. den  příjezd do Nice, prohlídka s průvodcem – katedrála, hradní 

návrší s vyhlídkou na moře, možnost návštěvy Muzea mo-
derního a současného umění (díla Warhola, Picassa aj.; 
v pondělí zavřeno), Muzea Henriho Matisse nebo Muzea 
Marca Chagalla, návštěva cukrárny Florián s ukázkou výro-
by tradičních cukrovinek a ochutnávkou, dle počasí možnost 
koupání a odpočinku na oblázkové pláži, odjezd na ubytování

3. den  návštěva Saint-Paul-de-Vence a Cannes
 pěší prohlídka jednoho z nejstarších a nejmalebnějších 

městeček v Provence Saint-Paul-de-Vence – procházka 
uličkou Rua Grande lemovanou uměleckými galeriemi a ob-
chůdky, možnost návštěvy muzea Fondation Maeght (jedna 
z největších soukromých sbírek moderního umění); přejezd 
do přímořského letoviska Cannes známého především díky 
Mezinárodnímu filmovému festivalu – festivalový palác, 
chodník slávy s otisky dlaní, Place de la Castre s kostelem 
Notre-Dame de l’Espérance, proslulý Boulevard de la 
Croisette lemovaný palmami, zahradami, luxusními hotely 
a butiky, dle počasí a časových možností koupání, odjezd 
na ubytování 

 alternativně: místo Saint-Paul-de-Vence nebo Cannes 
návštěva St. Tropez – přístav, citadela, četnická stanice, 
plavba lodí do malebného lagunového městečka Port 
Grimaud, dle počasí možnost koupání na písečné pláži

 alternativně: místo Saint-Paul-de-Vence nebo Cannes 
návštěva Antibes – hrad Grimaldi, ve kterém se nachází 
Picassovo muzeum (v pondělí zavřeno), prohlídka místní 
tržnice s možností nákupů, květinové uličky, přístav, dle počasí 
možnost koupání na pláži pod hradem

4. den  celodenní návštěva Marseille
 prohlídka významného přístavního města – Starý přístav 

(Vieux Port), malebné uličky čtvrti La Panier, výstup k chrá-
mu Notre-Dame de la Garde s vyhlídkou na celé město, 
plavba lodí na ostrov If se stejnojmennou pevností, kde byl 
vězněn hrabě Monte Christo z románu Alexandra Dumase, 
nebo na Frioulské ostrovy, možnost koupání, ve večerních 
hodinách odjezd zpět do České republiky

5. den návrat ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

Paříž

CannesMarseille

Nice

Na 14 studeNtů 1 místo Pro Pedagogický
dozor zdarma (včetNě vstuPů)

ceNa zájezdu PraHa a okoLí KČ 5 490,-
BrNo a okoLí KČ 5 690,-
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

ceNa zájezdu zaHrNuje:
•	 2x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje, TV 

a umyvadlo na pokoji, soc. zařízení na etáži), za příplatek 
možnost zajistit ubytování v hotelu IBIS Budget (třílůžkové 
pokoje, TV a soc. zařízení na pokoji – cenu zašleme 
na vyžádání)

•	 dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)

•	 komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)

•	 pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.

•	 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, 
informační materiály

•	 přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny 
minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné.

Tento program zajišťujeme za nezměněnou cenu rovněž pro 
kolektivy pedagogů a jejich rodinných příslušníků – vedoucí 
skupiny zdarma!

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

MOžNOST PRODLOUžENÍ O 1 DEN
celodenní výlet do hlavního města parfémů Grasse (návštěva 
parfumerie) a na Grand Canyon du Verdon, nebo návštěva 
některého zábavního parku v Antibes (Marineland, 
Aquapark, Divoký západ, „Dobrodružný golf“)


