Nicea, Cannes, Monte Carlo, Monako
5 - dniowa wycieczka 399 €
Termin: 19.06 - 23.06.2019
1. Dzień
Odjazdy: 10.00 - Dortmund, 12.00- Düsseldorf, 13.30 - Köln, 16.15 – Mainz, 17.15 - Frankfurt,
18.15 - Mannheim, 19.15 – Karlsruhe, 20.45 - Freiburg
Podane czasy odjazdów są orientacyjne. Dokładne godziny podane będą krótko przed wyjazdem.
Odjazdy z wielu miejscowości w Niemczech ( min. 6 osób) : Hamm, Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen,
Duisburg, Essen, Wuppertal, Leverkusen, Köln, Koblenz, Mainz, Frankfurt, Mannheim, Karlsruhe, Autobahn
Raststätte ( od 1 osoby).
Dodatkowe odjazdy: Berlin , Hamburg , + 130,00 €
Hannover, Kassel, Bielefeld, Bremen, Bremerhaven, Nürnberg, + 130,00 €
Ceny na dojazdy są gwarantowane przy zgłoszeniu do 40 dni przed rozpoczęciem się wycieczki. Jeżeli
zgłoszenie nastąpiło później, obowiązywać będzie cena dojazdu pociagiem w dniu zgłoszenia bez naszej
dopłaty.
2. Dzień – przyjazd do hotelu i zakwaterowanie; po południu zwiedzimy stolicę Lazurowego Wybrzeża Niceę. Przejdziemy się słynną promenadą Anglików nad śródziemnomorską zatoką.
Zwiedzimy stare miasto.
3. Dzień. czas wolny proponujemy spacer po eleganckim śródmieściu : Cour Saley, Avenue Jean
- Medicin; zakupy w nowoczesnym kompleksie handlowym Nice-Etoile oraz odpoczynek nad morzem,
po południu wyjazd do Cannes Spacer po sławnej Promenadzie de la Croisette. Otaczają ją wspaniałe
hotele: Carlton, Majestic. Obejrzymy stary port, pałac festiwalowy i schody gwiazd;
czas wolny na odpoczynek w jednej z uroczych kafejek; późnym wieczorem powrót do hotelu.
4. Dzień – po śniadaniu wyjazd do Księstwa Monako i zwiedzanie pałacu; dla chętnych proponujemy
zwiedzanie: muzeum oceanograficzne, ogród egzotyczny i prahistoryczne groty; z tarasu widokowego
zobaczymy wspaniałą panoramę lazurowego wybrzeża; po południu wyjazd do Monte Carlo; warto wejść
do głównego kasyna i zobaczyć bogaty, secesyjny wystrój wnętrz, a potem odpocząć w ogrodach
otaczających budynek; zwiedzanie miasta i powrót do hotelu; po kolacji czas wolny na spacer
po Nicei.
5. Dzień - po śniadaniu wyjazd do Niemiec.
Cena wycieczki obejmuje: przejazd autokarem przez cały czas wycieczki, 3 noclegi w hotelu 3 gwiazdkowym
ze śniadaniem w centrum Nicei, wszystkie pokoje z własną łazienką i toaletą.
Świadczenia płatne extra:
koszt opłat autostrad, koszt parkingów i wjazdu autokaru do Nicei, Monaco, Montecarlo i Cannes – 20 €,
Program zwiedzania Nicei, Monaco, Monte Carlo i Cannes - 60 €, wstęp do pałacu w Monaco 15 €, nie są w cenie wycieczki.
Podane koszty są od osoby.
Koszty te są stałe i niepodlegają rozliczeniu.
Wygodny klimatyzowany autokar ***, toaleta, siedzenia sypialne rozsuwane, dwa telewizory; bar - gorące posiłki, kawa i
herbata; lodówka z napojami: woda mineralna, coca cola, fanta, piwo.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
W miarę możliwości łączymy osoby samotne w pokojach z osobami tej samej płci.
Pokój jednoosobowy, dopłata: 90 €, cena dla dzieci do 16 lat: 299 €.

