
Jihofrancouzská Provence skrývá tolik pokladů, 
že k sobě připoutala na celý život nejednoho 
umělce. Návštěvníka stále udivuje protiklady. 
Na jedné straně nabízí úchvatnou přímořskou 
přírodu, útesy, skály, říční údolí. Na druhé straně 
kypící historická města, antické památky, umění a 
venkov s vůní ovoce, květin a bylin. Je to prostě 

místo pro všechny vaše smysly. Připravili jsme pro vás výběr z široké nabídky tohoto regionu. Doufáme, že jsme do 
jednoho týdne zahrnuli nejzajímavější místa. Doprava do Nice je ve dvou možnostech – autobusem nebo letecky, 
proto dvě rozdílné ceny zájezdu. 

Nice | Cagnes-sur-Mer | Toulon | Le Castellet | Marseille | Camargue | Stes-Maries-de-la-Mer 
Aigues-Mortes | Arles | Les Baux-de-Provence | Glanum |St-Rémy-de-Provence | Pont-du-Gard 
Avignon | Apt | Roussillon | Sénangue | Verdon | Grasse

Krásy Provence
8-denní autobusový nebo letecký zájezd 
31. 3. - 8. 4. 2019 / 1. - 7. 4. 2019

31. 3. 15:00 sraz v Praze na parkovišti autobusů nad 
odbavovací halou hlavního nádraží, noční přejezd přes 
Německo do Francie, po cestě bezpečnostní přestávky u 
motorestů a čerpacích stanic
1. 4. ráno příjezd do Nice (event. sraz na letišti Praha 
v 6:00 a odlet do Nice) , prohlídka města, po 14:00 h 
ubytování a volno, nocleh Nice
2. 4. Nice - Cagnes-sur-Mer a muzeum Renoira - plavba 
lodí po toulonské zátoce, nocleh Toulon 
3. 4. Toulon - návštěva tržiště v Arabské čtvrti, přesun 
do Marseille přes Aubagne, cestou krátká návštěva 
závodního okruhu “Paul Riccard” v Le Castellet, 
Marseille - projížďka vláčkem starým městem po 
pobřežní k poutnímu kostelu Notre-Dame-de-la Garde, 
večer procházka v okolí Port Vieille (Starý přístav), 
nocleh v Marseille
4. 4. odjezd do Camargue - návštěva Ornitologického 
parku (ibisové, volavky, plameňáci ad.), zastávka 
v Stes-Maries-de-la-Mer (v místním kostele 
nejuctívanější svatá Romů, černá služka Sára), cestou 
ochutnávka vína, procházka po hradbách Aigues-Mortes 

(UNESCO) a odjezd na nocleh do Arles
5. 4. prohlídka Arles (antické divadlo, římská aréna, 
Konstantinovy lázně, kostel a klášter St-Trophime aj.), 
návštěva Les Baux-de-Provence (městečko a impozantní 
zříceniny stejnojmenného hradu), prohlídka archeo-
logické lokality Glanum (pozůstatky římského osídlení) 
u St-Rémy-de- Provence, odjezd k akvaduktu Pont-du-
Gard (UNESCO) a přejezd do Avignonu. Procházka 
historickou částí města, nocleh.
6. 4. odjezd do města Apt (vyhlášené provensálské 
trhy), návštěva městečka Roussillon a jeho okrových 
skal (UNESCO), dále cisterciácké opatství Sénangue 
(návštěva kostela) a podél pohoří Lubéron do kaňonu 
řeky Verdon a po Napoleonově cestě do Grasse, Cannes 
a Nice, nocleh
7. 4. dopoledne odjezd do Monaka (event. transfer  
na letiště a odlet s příletem do Prahy v 11:50 h) - celodenní 
přestávka na prohlídku knížectví a pokračování v nočním 
přejezdu do Prahy přes Itálii, Rakousko a Německo,  
po cestě bezpečnostní přestávky
8. 4. příjezd do Prahy kolem 9:00 h

Orientační ceny vstupného: 
CAGNES-SUR-MERE: muzeum Renoira 6 EUR, plavba 
lodí 12 EUR, MARSEILLE: městský vyhlídkový vláček 
(bazilika St. Victor, Notre Dame de la Garde) 9 EUR, 
CAMARGUE: ornitologická rezervace 7.50 EUR, SAINTES-
MARIES-DE-LA-MER: střecha kostela 3 EUR, ochutnávka 
vína: 10 EUR, ARLES: amfiteátr - 8 EUR, křížová chodba 
St. Trophime – 4,50 EUR, Cryptoportiques - 3,50 EUR, 
nekropole Les Alyscamps – 5 EUR, Montmajour 7,50 
EUR, LES-BAUX-DE-PROVENCE: hrad 10 EUR, projekce 
Carrières des Lumières 12 EUR, společný vstup  
s hradem 18 EUR, GLANUM: 7 EUR, ST-RÉMY: klášter 
Saint-Paul-de-Mausole 4,50 EUR, PONT-DU-GARD: 8,50 
EUR, AVIGNON: most St. Bénézet 5,50 EUR, Papežský 
palác 11,50 EUR, kombinace palác + most – 15 EUR, 
ROUSSILLON: lom 2.50 EUR
Kapesné: doporučujeme min. celkové kapesné 200 EUR, 
z toho 100 EUR na vstupné. Předpokládá se návštěva 
placených objektů uvedených v programu. Uvedené 
ceny jsou orientační, často lze uplatnit skupinovou slevu 
(min. 20 osob).

Termín Cena Odjezdové místo
31.3. -8. 4. 2019 autobusem 14 600 Kč Praha

1. - 7. 4. 2019 letecky 20 800 Kč Praha

Cena obsahuje: dopravu autobusem nebo letecky  
a autobusem, 6 noclehů v dvojlůžkovém pokoji v hotelech 
3* se snídaní, služby průvodce, zákonné pojištění 
Cena neobsahuje: vstupné, obědy a večeře, příplatek za 
jednolůžkový pokoj 4 200 Kč, cestovní pojištění Union 
A30 včetně storna zájezdu za 324 Kč

Doprava: komfortní autobus s klimatizací, minibarem, 
funkčním WC, TV.
Ubytování: hotely kategorie 3* v pokojích s vlastním 
příslušenstvím (Campanile, Ibis, Kyriad ap.)
Strtavování: snídaně
Minimální počet účastníků: 30
Termín pro zaslání přihlášky: do 15.1.2019

Pořadatelem zájezdu je CK PhDr. Stanislav Voleman. Zákonné pojištění proti úpadku je sjednáno u pojišťovny Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava. 
Přihlášky přijímáme na emailu: info@voleman.cz nebo telefonicky na č. 261227903. V potvrzení přihlášky – cestovní smlouvě obdržíte bankovní spojení a variabilní symbol 
pro identifikaci platby. Cestovní kancelář PhDr. Stanislav Voleman, Mezitraťová 346/32, 190 00 Praha 9, tel.: 261 227 903, fax: 261 211 808, email: info@voleman.cz

www.voleman-zajezdy.cz


