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Barangolás a Francia Riviérán  
 
1. nap Indulás a reggeli órákban, folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Késő délután rövid városnézés Szent Antal 
városában, Padovában. Este tranzitszállás elfoglalása Olaszországban, Verona környékén. 
 
2. nap Kora délután érkezés a dél-francia kisvárosba, Mentonba, mely egymáshoz simuló házaival és citrusültetvényeivel 
várja látogatóit. Városnézés. Később tovább utazás a Francia Riviérára, este szállások elfoglalása Frejus környékén. 
 
3. nap Látogatás St. Tropez-ba, a világhírű üdülővárosba. Látogatás a Gendarmerie Nationale múzeumba, amely a   
csendőrség egykori híres épületében berendezett mozimúzeum. Ezt követően a „Provence Velencéjének” is 
hívott Port Grimaud házai és csatornái között tehetünk egy felejthetetlen kirándulást. A városka panorámája minden 
látogatóját rabul ejti. Délután szabadprogram, pihenés a tengerparton.  
 
4. nap Szabadprogram, pihenés, fürdés, illetve kellő számú jelentkező esetén fakultatív kirándulás: 
1. Marineland megtekintésére, mely egész Európában egyedülállónak számító tengeri állatvilágot bemutató 
szórakoztató park (gyilkos bálna show, delfin show, akvárium, tengerészeti múzeum, fókák, pingvinek, cápák stb.) 
kirándulás díja: 10 Euro/fő + belépő, min. létszám 30 fő) vagy 
2. Kirándulás a környék egyik híres Aquaparkjában – ahol csúszdák sokasága várja a látogatókat. Igazi élmény 
fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. 
(kirándulás díja belépővel: ~ 25 Euro/diák; ~ 30 Euro/felnőtt, min. létszám 30 fő) 
 
5. nap Délelőtt a film fővárosába, Cannes-ba vezet utunk, séta az óvárosban és a hírességek utcáján. Hajókirándulás a 
gyönyörű St. Margarite szigetére, ahol egy erőd található a vasálarcos egykori cellájával. (Hajójegy a helyszínen 
fizetendő) Délután a festők és művészek paradicsomaként ismert Saint Paul de Vence-t keressük fel. A hegyoldalban 
fekvő erődített városka kanyargós kis utcái és ódon házai középkori hangulatot  árasztanak. Pompás kilátás nyílik a 
ciprusfák uralta tájra és a pálmafákkal tarkított és úszómedencékkel felszerelt, vöröstetős villákra. 
 
6. nap Szabadprogram, pihenés, fürdés, illetve kellő számú jelentkező esetén fakultatív kirándulás: Délelőtt a Cote 
d’Azur legnépszerűbb üdülőhelyére Nizza-ba látogatunk. Városnéző séta: Angol sétány, óváros, Bellada torony, 
virágpiac, Massena tér, majd a tenger feletti sziklákra kapaszkodó romantikus  Eze Village falucskában. Délután még jut 
idő egy kis fürdésre is! (kirándulás díja: 15 euro/fő, min. létszám 30 fő) 
 
7. nap Szabadprogram, pihenés a tengerparton, fürdési lehetőség vagy fakultatív kirándulási lehetőség: Délelőtt kirándulás 
Grasse-ba. A festői kisváros több mint 300 éve a parfümgyártásból él. Látogatás a Fragonard parfümgyárban. Délután Grand 
Canyon du Verdonba. A 700 m mély festői szurdokvölgy Európa legnagyobb kanyonja, ahol a viaduktokkal és alagutakkal 
tarkított utakon végig haladva lélegzetelállító természeti szépségekben gyönyörködhetünk. (Kirándulás díja: 30 Euro/fő, min. 
létszám 25 fő) 
 
8. nap Szabadprogram, pihenés, fürdés, illetve kellő számú jelentkező esetén fakultatív kirándulás délelőtt Antibes-ba, 
az azúr part legromantikusabb városába, mely a  Picasso múzeumról és elegáns yachtkikötőjéről is híres. Megtekintjük 
a Katedrálist és a Grimaldi kastélyt. 
(kirándulás díja:12 euro/fő, min. létszám 30 fő) 
 
9. nap Délelőtt Monacoba, a kaszinók világába utazunk. Városnézés  Monte Carloban: Hercegi palota, Casino. 
Óceonográfiai múzeum, Grace Kelly sírja. Délután elbúcsúzunk Franciaországtól, s Veronába indulunk. Este 
tranziszállások elfoglalása. 
 
10. nap Reggel rövid séta Rómeó és Júlia városában, Veronában. Megtekintjük az ókori világ leghíresebb amfiteátriumát, az 
Arena-t, majd séta a Piazza delle Erben, melyet csodás középkori tornyok és épületek vesznek körbe. Ellátogatunk Júlia 
házához is, majd hazaindulás, folyamatos utazás, rövid pihenőkkel. Hazaérkezés az esti órákban. 

Holiday Home önellátás 
(3 háló+nappali felszerelt konyhával, 
fürdőszoba) 

2021.06.05-14 2021.09.10-19 

Részvételi díj 148.800 Ft/Fő 139.800 Ft/fő 

Üdülőhelyi illeték 3.900 Ft/fő 3.900 Ft/fő 

   

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 9 éj szállás, megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. 
Nem tartalmazza az üdülőhelyi illeték, a belépőjegyek, fakultatív programok és az utasbiztosítás díját.  
 

Betegség, baleset, poggyászbiztosítás:430 Ft/fő/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a. 
 

Min. 20 fő foglalása esetén a programok egyedi időpontokban is  elérhetőek! 
 



 

Belépők: 

Monaco 

katedrális:    ingyenes 

Óceonográfiai múzeum    felnőtt: 16 Euro/fő; gyerek (18 év alatt): 10 Euro/fő  

Jardin exotique     7,2 Euro 

kisvonat     9 Euro 

11.55-kor az őrségváltás    ingyenes 

Monaco Nagy Hercegi Palota   9 Euro 

Casino      12 Euro 

Nizza 

kisvonat     10 Euro 

orosz ortodox templom   ingyenes 

Cannes-ből 

Hajókirándulás St Marguerite-szigetére: felnőtt: 15,5 Euro/fő; gyerek (10 év alatt): 9,8 Euro/fő  

St-Paul de Vence            

Maeght Fondation    10 Euro 

Antibes 

Grimaldi kastély:    10 Euro/fő 

St. Tropez  

Gendarmerie Nationale    4 Euro 

Marineland:     felnőtt: 39,5 Euro/fő; gyerek (13 év alatt): 32,5 Euro/fő  

Aquapark:     felnőtt: 28 Euro/fő; gyerek (10 év alatt): 21,5 Euro/fő  

Verona 

Júlia háza:     6 Euro/fő 

A strandok, a mosdóik, a wc-k ingyenesek, de az ott lévő strandfelszerelések használatáért fizetni kell. 

 

A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek, kismértékben változhatnak. 

 

Kellemes, élményekben gazdag utazást kívánunk! 


