MGR. PAVLÍNA FORMÁNKOVÁ
CK Slunečnice
služby
cestovního
ruchu,
Mimoňská 631 • 190 00 Praha 9
e-mail:
pavlina.formankova@email.cz

AUVERGNE a AKVITÁNIE
Termín: 31. května – 6. června 2020
Program:

Cena: 7 900 Kč

1. den – odpoledne cca kol. 15 - 16h odjezd z Prahy, noční přejezd přes
Německo do Francie
2. den – se podíváme do kraje sopečných pohoří a románských kostelíků – do
Auvergne. Prohlédneme si správní středisko kraje, město Clermont-Ferrand.
Připomeneme si jeho bohatou minulost (boje Galů s Římany – památník
Vercingetorixe, vyhlášení první křížové výpravy, rodiště Blaise Pascala),
projdeme se centrem a prohlédneme si katedrálu Nanebevzetí Panny Marie
vystavěnou z lávového kamene. Odpoledne vystoupáme (nebo vyjedeme?)
na jednu z nejvyšších sopek v kraji Puy de Dôme (1 465 m) – a
rozhlédneme se po okolí.
3. den – nejprve se zastavíme v malebném městečku Saint Saturnin
s románským kostelíkem a středověkou pevností, pak z horského střediska
Le Mont Dore vyjedeme lanovkou na Puy de Sancy (1885 m), což je vůbec
nejvyšší hora celého Massif central. Naskytne se nám jedinečné panorama
horského pásma s více než stovkou vyhaslých sopek. V Saint - Nectaire si
prohlédneme ještě jeden krásný románský kostelík, a protože podle vesničky
se jmenuje i jeden z nejznámějších sýrů Auvergne, zavítáme do některé
z fromagerie a ochutnáme jej. Večer dojezd do Bordeaux a ubytování.
4. den – dopoledne nás prohlídka města Bordeaux zavede do starého přístavu,
který byl v roce 2007 vyhlášen památkou UNESCO. Projdeme se také centrem
ke katedrále sv. Ondřeje, ke Grand Théâtre a na Place des Quinconces, které je
největší ve Francii a jedním z největších náměstí v Evropě. Navštívíme i
některé z četných muzeí. Odpoledne se vydáme k pobřeží Atlantiku do
Arcachonského zálivu, projdeme se malebnými přímořskými lázněmi
Arcachon. Kousek za městem se nachází nejvyšší evropská duna Dune du
Pilat, s krásným výhledem na Atlantik.
5. den – se podíváme do známého střediska Saint Emilion
s proslulými vinicemi a skalním kostelem. Určitě se také zastavíme
v nějakém vinařství. Ve městě Cognac se seznámíme s výrobou
proslulé pálenky. Při procházce městem nás zaujmou mnohé
renesanční stavby z doby krále Františka I.
6. den – nás čeká La Rochelle, které bylo po staletí důležitým
přístavem a obchodním centrem. Dodnes se dochovalo monumentální
opevnění se třemi mohutnými věžemi, které střežily starý přístav.
Procházka centrem města s typickými ulicemi s loubím. Podmořský
svět objevíme v obřím akváriu. Čeká nás i výlet lodí na nedaleký
ostrov Ile d´Aix, během kterého zahlédneme i známou
pevnost Boyard. Večer odjezd domů, noční přejezd přes
Francii a Německo.
7. den – návrat kolem poledne
Cena obsahuje: dopravu autobusem (klima, WC, audiovideo), 4x ubytování se snídaní v hotelu Formule 1 nebo
Premiere Classe, komplexní cestovní pojištění + zákonné
pojištění CK, služby českého průvodce.
Cena neobsahuje: vstupné dle programu - cca 50€
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