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„WYBRZEŻE LAZUROWE” 
MONAKO-NICEA-CANNES-KANION VERDON-ST. TROPEZ-MEDIOLAN (6 DNI) 

 

1 dzień  

Zbiórka uczestników wycieczki (o ustalonej godzinie); wyjazd; przejazd 

przez Czechy, Austrię; 

2 dzień  

Przejazd przez Włochy; przyjazd rano do MONACO, 9-godzinny pobyt i 

zwiedzanie, np.: Muzeum Oceanograficzne, Katedra św. Mikołaja, Ogród 

St. Martin, Stare Miasto, Pałac Księcia, port; przejście do MONTE 

CARLO, np.: Kasyno Garnier, Centrum Kongresowe, Cafe de Paris; czas na 

zakupy; wyjazd w godzinach popołudniowych na nocleg w hotelu turystycznym; 

3 dzień  

Śniadanie kontynentalne; wycieczka do NICEI, np.: Stara Nicea, Zamek, Park Alberta I, Katedra Ste 

Reparate, spacer słynną Promenade des Anglais + ew. kąpiel w morzu; przejazd malowniczą trasą 

nadmorską do CANNES, np. Stare Miasto - Le Souquet, Pałac Festiwalowy i Promenada Gwiazd, Bulwar la 

Croisette, hotel: Carlton, Noga i Hilton; przejazd do GRASSE - światowej stolicy perfum, zwiedzanie 

muzeum i fabryki perfum "Fragonard"; obiadokolacja; powrót na nocleg w hotelu turystycznym; 

4 dzień  

Śniadanie kontynentalne; przejazd do WIELKIEGO KANIONU RZEKI VERDON: przejazd południową 

trasą wzdłuż kanionu i następnie odpoczynek nad Jeziorem St. Croix; przejazd do ST. TROPEZ, np.: Port 

Jachtowy, Stare Miasto, Cytadela, Posterunek Żandarmerii; rejs po Zatoce St. Tropez; obiadokolacja;  

nocleg w hotelu turystycznym; 

5 dzień  

Śniadanie kontynentalne; całodzienny wypoczynek nad morzem na COTE d’AZUR (na plażach publicznych) 

lub przejazd do MEDIOLANU, 9-godzinny pobyt i zwiedzanie np.: Zamek Sforzów, słynna Opera La Scala, 

Galeria Wiktora Emmanuela II, Piazza Duomo i wspaniała katedra gotycka; obiadokolacja; wyjazd w drogę 

powrotną; 

6 dzień  

Przejazd przez Austrię; posiłek w Czechach; powrót do Polski; 

 

 
Cena brutto obejmuje: 

- transport komfortowym autokarem (wc, dvd, barek, klimatyzacja) 

- 3 noclegi w hotelach F1 lub o podobnym standardzie  

- 7 posiłków wg programu 

- opiekę pilota 

- ubezpieczenie KL i NNW 

- podatek VAT 

 

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych wstępów i napojów do 

obiadokolacji. W/w program imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Pilot nie 

oprowadza po muzeach. 


