
 

 

          WŁOCHY            FRANCJA 

Wycieczka NR 26 
 

Wenecja     Zamki nad Loarą    Lazurowe 

Wybrzeże      Saint Tropez     Grimaud 
 

Zamki nad Loarą 
Przepiękna historyczna kraina Francji z ponad 300 zamkami i pałacami. Wpisana na listę UNESCO. 

Dolina – nazywana " Ogrodem Francji" . Piękne krajobrazy, cudowna architektura. 

Wenecja 
Najcenniejsza pozycja na liście światowego dziedzictwa ludzkości ! Archipelag ponad 100 wysepek, 

Niezapomniany rejs vaporettem po weneckich kanałach, ponad 400 mostów, niezwykle zabytki. 

Lazurowe Wybrzeże 
Najsłynniejsza i najpiękniejsza część francuskiego wybrzeża Morza Śródziemnego. 

Nieregularna linia brzegowa, piaszczyste plaże, urocze miasteczka, zatoka Lazurowego Wybrzeża. 
 

 

Program: 
- 1 dzień  – popołudniowy wyjazd z kraju, nocny przejazd do Włoch. 

- 2 dzień – przyjazd do Wenecji, 9-godzinne zwiedzanie, przejazd do Francji.  

- 3 dzień – przyjazd rano do Portu Grimaud na Lazurowym Wybrzeżu,wypoczynek, obiadokolacja, nocleg. 

- 4 dzień – śniadanie, spacer na prowansalski targ, wypoczynek nad morzem, obiadokolacja, nocleg. 

- 5 dzień – śniadanie, wycieczka do Saint Tropez i starego prowansalskiego portu, obiadokolacja, nocleg. 

- 6 dzień – śniadanie, wypoczynek i plażowanie, obiadokolacja, nocny przejazd w rejon zamków nad Loarą. 

- 7 dzień – zwiedzanie zamków nad Loarą ( Chenonceau i Chambord) zakwaterowanie, nocleg. 

- 8 dzień – śniadanie, dalsze zwiedzanie zamków nad Loarą ( Blois) zakwaterowanie, nocleg. 

- 9 dzień – śniadanie, wyjazd do kraju. 

- 10 dzień / 11 dzień – przyjazd do Polski w godzinach nocnych. 

 
Cena wycieczki obejmuje: 
- 4 noclegi + całodniowy pobyt na campingu w Port Grimaud, mobil-homy (po 6 osób). 
- 4 śniadania i 5 obiadokolacji (kuchnia polska) w wersji cateringowej - posiłki przygotowywane w kuchni poza   

  campingiem, przywożone do mobil-homów i tamże spożywane oraz suchy prowiant na przejazd w rejon zamków nad Loarą. 
- 2 noclegi na terenie Francji w hotelach Formuły 1, 2 śniadania w hotelu. 
- opieka pilota, francuska opieka medyczna, program turystyczny w cenie imprezy 
- ubezpieczenie od kosztów leczenia (KL do 10.000 Euro) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW do 7.000 PLN) 
- przejazd autokarem lux (klimatyzacja, WC, barek, DVD) 
 

Pięciogwiazdkowy camping przylegający bezpośrednio do morza, piaszczysta plaża. Na campingu restauracje, bary, klub- 

dyskoteka, występy zespołów na żywo, sklepy, telefony, pralnia, wypożyczalnia rowerów, możliwość korzystania z nart 

wodnych, windserfingu, spadochronu, bezpłatne korty tenisowe (4), boiska do koszykówki, piłki nożnej i siatkówki plażowej. 

Mobil- homy 6-osobowe (ok 28 m2), z dwiema wydzielonymi sypialniami, (w jednej łóżko podwójne, w drugiej dwa 

pojedyncze) oraz miejscami do spania w salonie, z kuchenką ciepłą i zimną wodą, WC, prysznicem, lodówką, naczyniami, 

sztućcami, garnkami, kocami, poduszkami. 
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