
LAZUROWE WYBRZEŻE
Piękne jachty w Monaco, gorący piasek Saint Tropez, niezapomniana wizyta w Kanionie Verdon a 
noclegi na jednym z najciekawiej położonych pól kempingowych na Lazurowym Wybrzeżu

6 dni

CENA ZAWIERA

CENAPROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1/2 DZIEŃ 
Wyjazd z miejsca zamieszkania w godzinach popołudniowych. 
Przejazd na zakwaterowanie na Campingu w Port Grimaud. 
(nocny przejazd). Zakwaterowanie. Spacer po miasteczku. Plaża. 
Obiadokolacja. Nocleg.
 
3 DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Saint Tropez – jednego z najbardziej 
znanych miast na francuskim wybrzeżu Morza Śródziemnego, 
położonego nad zatoką o tej samej nazwie. Malowniczy port i 
typowe uliczki stanowią atrakcję przez cały rok. Latem mały port 
rybacki przeobraża się w duży port turystyczny, przy którym 
cumują największe na Lazurowym Wybrzeżu jachty. Saint Tropez to 
miejsce, w którym znajduje się posterunek policji najsłynniejszego 
żandarma świata. Wycieczka do Cannes – miasta, w którym od 1946 
roku odbywa się najsłynniejszy w Europie festiwal filmowy. Spacer 
Aleją Gwiazd i Bulwarem La Croisette, przy którym usadowiły się 
luksusowe hotele, galerie, butiki i inne ekskluzywne sklepiki. Czas 
wolny na indywidualne spacery i zakupy. Powrót na Camping, 
obiadokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Nicei – miasta będącego nieoficjalną stolicą 
Riwiery Francuskiej. Spacer po biegnącej wzdłuż morza, słynnej 
Promenadzie Anglików. Przejazd do Księstwa Monaco będącego 
drugim po Watykanie najmniejszym niezależnym państwem 
świata. Zwiedzanie rozpoczniemy od Monaco – Ville będącej 
oficjalnie stolicą tego państwa gdzie będziemy mogli podziwiać z 
zewnątrz Pałac Książęcy – siedzibę rodu Grimaldich oraz Katedrę, 
w której m.in. pochowana została Księżna Grace. Odwiedzimy 
również jedno z najsłynniejszych oceanariów na świecie. Następnie 
udamy się do najbardziej ekskluzywnej części Monaco – Monte 
Carlo – znanej m.in. z kasyn i plaż, odwiedzanych przez bogaczy i 
sławy. Powrót do Port Grimaud. Obiadokolacja. Nocleg
 
5 DZIEŃ
Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd w drogę powrotną do domu.
 
6 DZIEŃ
Przyjazd do domu w godzinach popołudniowych.

• przejazd autokarem z WC, DVD oraz klimatyzacją
• 3 noclegi na Campingu w okolicach Port Grimaud, 

domki typu mobil-home, zakwaterowanie 5 – 6 os. w 
domku

• 3 śniadania + 3 obiadokolacje
• opieka pilota / przewodnika
• ubezpieczenie w firmie Signal Iduna (15 000 euro KL, 

10 000 zł NNW, 1000 zł bagaż)
• podatek VAT

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (poza 
programem proponujemy statek turystyczny z 
Port Grimaud do St. Tropez ok 12 euro, Muzeum 
Oceanograficzne w Monaco ok. 13 euro)

• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 2,4 % ceny 
wycieczki. Wykupienie ubezpieczenia możliwe tylko 
w dniu podpisania umowy, nie później niż na 40 dni 
przed wyjazdem.

• wydatków własnych, w tym zabawy w kasynach, gry

DOMKI TYPU MOBILE-HOME od 1120 PLN
 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 516 146 404

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL


