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METZ – NANCY– TOUL – DIJON – COMAR – RIQUEWIHR - STRASBOURG
Program zájazdu:
1. deň – odchod zo SR v ranných hodinách, tranzit cez Rakúsko a Nemecko do Francúzska.
Večer ubytovanie v oblasti Lotrinska.
2. deň – po raňajkách prehliadka mesta Metz (v stredoveku pod názvom Méty hlavné mesto Austrázie), ležiace
na sútoku riek Mosela a Seille. Návšteva krásnej gotickej katedrály sv. Štefana z 13. storočia. Zastávka v sídle
lotrinských vojvodov Nancy s prekrásnym námestím Place Stanislas a námestiami Place de la Carriere a Place
d´Alliance, zapísanými v zozname UNESCO. Poslednou zastávkou dňa bude prehliadka opevneného mesta Toul,
ktoré leží na rieke Moselle, pýšiaceho sa pevnosťou a katedrálou St. Etienne. Ubytovanie v hoteli a nocľah.
3. deň – raňajky, návšteva stredovekého mestečka Dijon, hlavného mesta historického Burgundska, známeho
okrem iného aj chýrnou dijonskou horčicou a burgundským vínom. Neďaleko od mesta pramení rieka Seina.
Prechádzka uličkami s dodnes obývanými pôvabnými starými hrazdenými domami, návšteva gotickej katedrály
sv. Benigna, patróna mesta. Atypickou architektúrou a pôsobivou umeleckou výzdobou zaujme aj kostol
Notre-Dame, kde sa nachádza socha Panny Márie z 12. st. a ďalší symbol mesta – plastika sovičky, ktorej odtlačky
sú aj na historickej dlažbe a ukazujú smer prehliadky pre turistov. V bývalom paláci burgundských vojvodov
dnes sídli radnica a múzeum výtvarného umenia so skvostami moderného umenia. Pokračovanie v prehliadke mesta
Colmar s pokladmi gotickej maľby – bývalý dominikánsky kláštor, dnes premenený na múzeum Unterlinden,
ukrývajúci umelecké diela z okolitých cirkevných inštitúcií. Návšteva najlepšie zachovalého vinárskeho mestečka
Alsaska – Riquewihr – prehliadka renesančnej radnice s arkierovými oknami a strážnou vežou, fakultatívne
ochutnávka vynikajúceho francúzskeho vína u miestneho vinára. V prípade priaznivého počasia krátka zastávka
pri hrade Château du Haut-Koenigsbourg s krásnymi výhľadmi na alsaskú rovinu.
Večer ubytovanie v hoteli a nocľah.
4. deň – raňajky, presun do mesta Strasbourg nazývaného aj „križovatka Európy“ – oficiálneho sídla európskeho
parlamentu a iných dôležitých európskych inštitúcií. Prehliadka mesta s jednou z najstarších univerzít vo
Francúzsku, katedrálou Notre-Dame, inšpirovanou slávnou katedrálou v Paríži, stredovekými uličkami a starou
časťou Petite France, postavenou pozdĺž kanála, zaradenou do dedičstva UNESCO.
Fakultatívne vyhliadková plavba loďou po Rýne. Vo večerných hodinách odchod na Slovensko.
5. deň – príchod na Slovensko v poobedňajších hodinách.
CENA za osobu v 2-posteľovej izbe: 315 € znížená o aktuálnu zľavu v čase kúpy
V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK,
prehliadky podľa programu bez vstupov.
V cene nie je zahrnuté:
Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc),
hygienický a bezpečnostný príplatok 10 EUR/os.
Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie (vrátane poistenia COVID) KOMFORT 3,50 EUR/os./deň
alebo poistenie PLUS 4,50 EUR/os./deň),
Orientačná cena vstupov: 85 EUR/os. (platba na mieste).
Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 125 EUR/3 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 115 EUR.
Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR,
TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.
PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY CENA DOHODOU
TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

