A fényűző Nizza és Monaco
Az Azúr-part gyöngyszemei

·
·
·
·

Repülővel a francia Riviérára
Monaco, a milliomosok városa
Kirándulás a Cote d’Azur vidékén
A leghíresebb parfümgyár felkeresése

"Monacora nehéz jelzőket találni. A fényűzés és az elegancia abszolút csúcsa. Mindehhez
Nizza mediterrán lazasága roppant különleges párosítást alkot."
G. Horváth Anikó – 22 éve francia utak idegenvezetője
Utazás időpontja
Július 20 - 24.
1.

Alapár

Utazás

286 000 Ft

NAP: BUDAPEST / BÉCS – NIZZA

Találkozás a reggeli órákban a reptéren az idegenvezetővel és repülés Nizzába. Leszállás után
autóbusszal transzfer a szállodába. Hotelünk légkondicionált, ****-os, a városközpontban, a
főpályaudvar közelében lesz (4 éj). Elfoglaljuk szobáinkat, majd bemegyünk Nizza központjába, ahol
gyalogos városnézés. Az üdülőváros legfőbb látnivalóit mutatja be az idegenvezető. Először az óváros
szívében álló Cours Saleya-ra, a szabadtéri virág- és zöldség- gyümölcspiacra megyünk, ahol akkor is
érdemes pár percet eltölteni, ha csak nézelődünk, mivel ez egy látványos, tradicionális francia piac.
Tovább sétálva a Massena teret, majd az I. Albert parkot érintjük. Mindkettőt egy-egy szobor teszi
látványossá. Az óváros fölé magasodik egy kilátó, ahonnan szép rálátás nyílik a városra és a
tengerparti öbölre. Ide is felsétálunk. Innen jól látható a Promenade des Anglais, mely egy
tengerparti sétány. A Földközi-tenger mentén húzódik közel 7 kilométer hosszan. Ezt követően, a
kikötőben megcsodáljuk a fényűző jachtokat. Estére érkezünk vissza a szállodánkba. Vacsorázásra
helyszínt akár a belváros hangulatos éttermei közül, akár az idegenvezető által a szálloda közelében
lévő éttermekből szabadon tud mindenki magának választani.
2.

NAP: NIZZA – ANTIBES – CANNES – GRASSE – SAINT PAUL – NIZZA

Erre a napra egy buszos programot szerveztünk, mely során bemutatjuk a környék látványosságait.
A reggeli indulás után először Antibesban állunk meg. A városban egyszerre tapasztalhatjuk meg a
középkor és Provence hangulatát. Leghíresebb épülete az egykori Püspöki Palota, mely 1946-tól
kezdve Picasso stúdiója volt. Csodálatos látványt nyújt a XII. században épült katedrális, amely
négyszögletes harangtornyával tör az ég felé. Tovább sétálva a helyi termelői piacon teszünk
látogatást, ahol megkóstolhatjuk a vidék specialitásait. Ezt követően tovább utazunk Cannesba, a
filmfesztiválok városába. A Fesztivál Palotában 1949 óta versengenek a világ minden tájáról érkező
filmesek a fődíjért, az Arany Pálmáért. Sétálunk a városban, majd a szabadidő alatt lesz
lehetőségünk egy hangulatos tengerparti étteremben ebédelni. Programunk végén buszra szállunk
és a híres francia illatszergyártás központjába, Grasse-ba látogatunk, ahol egy parfümgyárban
bemutatják a parfümkészítés technikáját, majd az üzemlátogatás végén vásárolhatunk a híres francia
parfümökből, gyári áron. Folytatva kirándulásunkat a művészek városába, Saint Paul de Vence-be

megyünk. Ebben a városban élt Chagall is 19 évet. Séta a hangulatos kisvárosban, majd
visszaindulunk Nizzába. Érkezés a délutáni órákban.
3.

NAP: NIZZA

Ezen a napon szabadprogram. A szállodától a tengerparti fürdésre alkalmas terület kb. negyedórai
sétára van. Ide a város centrumán keresztül tudnak lejutni utasaink. A nizzai tengerpart fehér
kavicsos. Az ingyenes szabadstrandok és a fizetős, nyugágyas, privát, strandszakaszok váltogatják
egymást. Pihenés, fürdés a nizzai tengerparton. Ha a kultúra iránt érdeklődnek, akkor Nizza
valamelyik múzeuma közül választhatnak, vagy a belvárosban sétálva, elvegyülve a turisták és a
helyiek forgatagában, magukba szívhatják a város egyedülálló hangulatát. Szállás, mint előző
napokon.
4.

NAP: NIZZA – MONACO – NIZZA

Reggeli után fakultatív kirándulás Monacóba, a fény és pompa csodálatos városába. Express vonattal
jutunk el Nizzából a miniállamba, ahol felkeressük a Nagyhercegi palotát. Ezt belülről is
megtekintjük. A palota előtt van az őrségváltás. Innen mesés a rálátás Monacóra és Monte Carlóra.
Átsétálunk a katedrálishoz, ahol a hercegi család több tagjának, többek közt Grace Kellynek a
sírhelye is található. A híres színésznőből lett hercegnő is ültetett növényeket abba a kertbe, melyen
áthaladva érjük el az Óceanográfiai múzeumot. A monacói szikláról lesétálunk és megtekintjük a
világ talán legszebb jachtokkal díszített kikötőjét. Nézelődünk a Forma 1 versenypálya szakaszán,
miközben felmegyünk Monte Carlóba, a kaszinóhoz. Az előtérbe megfelelő öltözetben bárki
ingyenesen bemehet, aki betöltötte a 18 évet, míg a belső játékasztalokhoz csak külön belépő
ellenében lehet belépni. Estére érkezünk vissza szállodánkba. Monaco garantált fakultatív kirándulás
(2 belépővel, vonatjeggyel): 40 € (jelentkezés a helyszínen)
5.

NAP: NIZZA – BÉCS /BUDAPEST

Reggeli után szabadprogram a reptérre történő indulásunkig. Autóbusztranszfer visz ki bennünket.
Menetrend függvényében hazaindulás. Budapestre érkezés előreláthatóan a délutáni órákban.

