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PO ProvansI IN AzurnI obalI
(OD LES SAINTES MARIES DE-LA-MER DO MONTE CARLA)

Datum: 26. do 28. oktober 2017

Provansa je pokrajina na jugovzhodu Francije ob Sredozemskem morju in meji z Italijo. Rimljani, ki so omenjeno
ozemlje osvojili v 2. stoletju pr. Kr., so jo poimenovali Provincia Nostra ali samo Provincia, kar se je počasi v francoščini
uveljavilo kot Provence ali pa naše Provansa. Provansa je pokrajina neštetih kulturnih in naravnih lepot, kjer ima vsak
kraj svojo posebnost, svojo zgodovino, svoje umetnike; in del tega bomo spoznali tudi na popotovanju po pokrajini
sivke, cipres, sončnic in vinske trte. Azurna obala je najbolj slavni obmorski predel Francije in je v neposredni soseščini
Provanse. Svoj sloves je pridobila v 19. stoletju, ko so z izgradnjo prvih hotelov sem začeli zahajati bogati in predvsem
tuji gostje. Po drugi svetovni vojni je doživela pravi naval množičnega turizma, ki je spremenil njeno podobo. Ob
jahtnih pristaniščih so ponekod zrasla velika turistična središča, ki še danes veljajo za ene najbolj obiskanih v
Sredozemlju.

Program ekskurzij
Prvi dan, v antični Galiji
V večernih urah (sreda, ob 22:00) se bomo izpred Gimnazije odpravili v smeri italijanske meje. Slovenijo bomo zapustili
na Fernetičih. Nočna vožnja, z vmesnimi postanki mimo Trsta, Benetk, Verone, Milana, Genove do italijansko
francoske meje pri Ventimigli. V zgodnjih dopoldanskih urah bomo dosegli delto reke Rone. Reka se v dveh širokih
rokavih izliva v Levji zaliv, v trikotniku med malo in veliko Rono pa se nahaja slikovit rastlinski in živalski naravni
rezervat Camargue. Središče je Saintes Maries-de-la-Mer, ki ga bomo seveda obiskali. Po ogledu bomo pot nadaljevali
do Pont du Garda, kjer je eden najlepše ohranjenih antičnih akveduktov in nato v mesto Orange z antičnim teatrom in
najlepše ohranjenim slavolokom v pokrajini. V poznem popoldnevu se bomo v mestu tudi nastanili in večerjali v
hotelu.
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Drugi dan, v drugem Rimu
Zgodnje dopoldne bomo namenili Avignonu. Mesto je bilo v poznem srednjem veku več desetletij domovanje
papežev, in čeprav ne bomo v Rimu, si bomo ogledali papeško palačo. Sledil bo še sprehod po ostankih prvega
zidanega mostu čez Rono, ki ga opeva znana pesmica “Sur le Pont d’Avignon”. Nadalje nas bo pot vodila v smeri
Azurne obale. Na poti bomo uživali v objemu dišečih lepot Provanse in obiskali parfumerijo Galimard v Grassu. Dan
bomo zaključili v filmskem Cannesu. Še vožnja do metropole Azurne obale – Nice. V predmestju mesta bomo večerjali
in prenočevali.

Tretji dan, v kraljestvu revežev
Zadnji dan bomo začeli z obiskom mondene kneževine Monaco, predvsem njenega glavnega mesta Monte Carlo.
Poleg ogleda mestnih znamenitosti in proge dirke formule ena, bomo čas, preživet v eni najmanjši državi na svetu,
namenili obisku slovitega Oceanografskega muzeja. V popoldnevu nas čaka, po poti prihoda, vrnitev proti domačim
krajem. Prihod domov je predviden v poznih večernih urah.

Cena znaša 272 € po osebi ob udeležbi najmanj 45 oseb in vključuje:
-

prevoz s sodobnim turističnim avtobusom, vključno z vsemi cestninami, cestnimi
pristojbinami, parkirninami in taksami;
pristojbino za obisk države Monaco;
2 x polpenzion v dvoposteljnih sobah hotelov kategorije *** (Orange, Nica)
vstopnine za oglede iz programa;
Coris nezgodno zavarovanje za tujino;
turistične takse v krajih, kjer prenočujemo;
spremstvo, vodenje in organizacijo ekskurzije.

