Jižní Francie – Provence – AG Štěpánská
Turisticko - poznávací program pro skupinu studentů
• Výlety s doprovodem autobusu zahrnuty v ceně
• Antické i středověké památky jižní Francie
• Písečné pláže a koupání

Výlety uvedené v následujícím itineráři mohou být realizovány (příp. kombinovány) i v jiném pořadí
– podle počasí, aktuálních kulturních akcí a dalších okolností. Je také možné některý z bodů
programu vypustit a nahradit ho volným dnem u moře.
Poznávací program
Výlety uvedené v následujícím itineráři mohou být realizovány (příp. kombinovány) i v jiném pořadí
– podle počasí, aktuálních kulturních akcí a dalších okolností.
1.–2. Odpoledne odjezd z Prahy, noční přejezd do Francie; ráno příjezd do Palavas-les-Flots,
ubytování, odpočinek a koupání; výlet do přístavu (maják). Večeře.
3. Pěší túra nad skalním městečkem Les Baux de Provence a audiovizuální projekce ve starém
bauxitovém lomu Carrières de Lumières, St. Rémy a klášter St. Paul (blázinec, kde Van Gogh
strávil poslední část života).
4. Krajem vinic na Pont du Gard (UNESCO), nejnavštěvovanější památku slunečné Provence,
Arles (UNESCO): město umělců Ch. Gounoda, G. Bileta a Vincenta van Gogha, město středověké
i antické, s římskou arénou a divadlem, nekropole Alyscamps z 6. století; známý Van Goghův
most.
5. Autobusem do malebného městečka Roussillon – okrové lomy, papežské město Avignon
(UNESCO).
6. Kaňonem Héraultu: pěší túra v Cévennách, skalní vesnice St. Guilhem le Désert s nejstarším
platanem Francie; koupání v řece Hérault pod „Ďáblovým mostem“.
7. Přímořské letovisko Saintes-Maries-de-la-Mer (opevněná katedrála Sv. Sáry - terasa na střeše
kostela s vyhlídkou), výlet lodí planiny a jezera NP Camargue (UNESCO, výlet lodí – černí býci,
bílí koně a růžoví plameňáci; ptačí rezervace.
8.–9. Volné dopoledne, odpoledne odjezd do ČR, noční přejezd přes Francii a Německo, příjezd
v dopoledních hodinách do Prahy.

Termín: 1. - 9. 6. 2019, 9 dní (sobota-neděle)
9600 Kč/1 osobu (při min. počtu 40 platících osob)
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V ceně zahrnuto:
- 1 průvodce CK Adventura
- 1 kuchař CK Adventura
- doprava autobusem včetně poplatků
- 6x ubytování s polopenzí
- informační materiály, potřebné mapy
- všechny výlety uvedené v programu
- pojištění léčebných výloh, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění proti stornu
- pojištění CK proti úpadku, organizace a zajištění zakázky, DPH
- Všechny položky odstavce „V ceně zahrnuto“ pro 4 osoby pedagogického dozoru
V ceně nezahrnuto:
- vstupné do památkových a jiných objektů a fakultativních výletů asi 40 EUR.
- 6x obědový balíček za příplatek 600 Kč
Ubytování: Kemp v městečku Palavas-les-Flots (u Montpellier), v 5lůž. mobilhomech (což je něco
mezi chatičkou a trvale parkovaným velkým karavanem). Vybavení mobilhomu: 2 oddělené 2lůž.
ložnice; společná kuchyňka (kuchyňská linka, sporák, lednice, nádobí, příbory, talíře, sklenice atd.)
s jídelním koutem a rozkládacím lůžkem; společná koupelna (sprcha, umyvadlo, WC); úložné
prostory, zahradní nábytek.
Důležité informace budou včas upřesněny v podrobných pokynech k zájezdu (nejpozději 1
měsíc před odjezdem).
Vybavenost kempu: www.camping-les-roquilles.fr , 3 bazény (vyhřívaný dětský, bazén se 4
skluzavkami, bazén pro dospělé, 2 vířivky), obchůdek, restaurace, kavárna, hřiště (dětské, basket,
tenis, pétanque, volejbal) aj. Kemp leží přímo na pobřeží, 100 m od písečné pláže, vstup do
vody je mírný.
Stravování: Po celou dobu pobytu budou podávány večeře a snídaně na místě připravované
naším kuchařem (z čerstvých surovin kupovaných na místě). Nápoje (snídaně a večeře v ceně,
jinak lze zakoupit na místě u kuchaře nebo řidičů, v kempu je obchůdek se základními potravinami).
V případě objednání obědového balíčku (zahrnuje bagetu (sýr, salám aj.) + ovoce, sušenku, 0,5l
balené vody).
Nástupní místo: Akademické gymnázium Štěpánská 22, Praha 1, 110 00
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