Provansa in Azurna obala slovita kot najbolj obiskan del Francije. Nenavadno lepa pokrajina Provanse je prevzela
Van Gogha in Cezana. Tu sta naslikala svoja najlepša dela, saj pokrajina slovi po nepreglednih nasadih sivke,
čudovitih rečnih kanjonih, tisočih vinogradih, zaspanih vasicah, nasadih oljk, kostanjevih gozdovih in prijetnih
domačinih - to je Provansa. Za Azurno obalo pa se ve, da je najbolj mondena obala Evrope že od nekdaj. Je
zbirališče bogatašev, boemov, snobov, umetnikov in seveda tudi turistov z vsega sveta. Tako v Provansi, kot na
Azurni obali se popotnik ne more načuditi radodarni naravi, njenim lepotam in igrivosti barv na vsakem koraku.
Van Gogh je že vedel.

DATUM: 04.06.2015
1. DAN: NOVO MESTO -ITALIJA
Zvečer zbirališče potnikov ob 21.00 uri. Nočna vožnja po Italiji in Franciji.
2. DAN: PROVANSA - PONT DU GARD – AVIGNON
Jutranji prihod v Provanso in vožnja po slikoviti pokrajini do Avignona, eno izmed najpomembnejših mest v zgodovini
Francije. Sloviti most čez reko Rono je poznan po tem, da je bil zgrajen v 13.stol., najprej kot lesen, nato kamnit, ohranili
pa so zgolj 4 do 22 obrokov.. Njegovo staro središče je še vedno obdano z obzidjem. Ogled znamenitosti: Papeška palača,
place de l’Orloge... Po ogledih vožnja do Pont du Garda, ki velja za pravo mojstrovino rimske arhitekture v Franciji. Po
ogledih izlet do vasice Cahteauneuf-du Pape, ene najbolj znanih vinorodnih področij Francije. Obisk ene izmed kleti in
pokušnja žlahtne kapljice. Nastanitev v hotelu v okolici. Večerja in nočitev.
3. DAN: ARLES - AIX EN PROVENCE - AZURNA OBALA
Zajtrk in vožnja v Arles. V času Rimljanov je bilo mesto najpomembnejše mesto v Provansi. Najbolj znamenit ostanek
Rimljanov danes je velik amfiteater. Znan prebivalec Arlesa je bil slikar Vincent van Gogh. Nadaljevanje potovanja v Aix
en Provence, kjer je ustvarjal umetnik 20. stoletja - Cezanne. Sprehod skozi star del mesta, mimo številnih vodnjakov in
po Cour Mirabeau, ulici, obdani z graščinami in krošnjami plantan. Sledi vožnja proti Azurni obali. Postanek v
elegantnem festivalskem mestu Cannes in sprehod do festivalske palače. Pozno popoldne nastanitev v hotelu. Prosto in
nočitev.
4. DAN: NICA – EZE - MONACO-ITALIJA-NOVO MESTO
Po zajtrku odhod iz hotela in vožnja po panoramski cesti do simpatične vasice EZE, ki kot orlovo gnezdo na pečini
kraljuje okoliškim krajem. Vožnja do žepne kneževine MONACO, Postanek za ogled eksotičnih vrtov ( doplačilo), ki
sodijo med najlepše v Evropi. Obisk knežje palače, katedrale z grobnico kneginje Gracije Patricije in kneza Rainerja.
Obisk svetovno znanega Oceanografskega muzeja z zanimivim akvarijem . Sledi še skok v mondeni MONTE
CARLO, središče igralništva, luksuznih hotelov, draguljarn in znamenite proge slovitih dirk formule 1. V popoldanskih
urah nadaljevanje vožnje preko Italije, nad številnimi letovišči na ligurski obali do Genove, čez Apenine mimo Benetk v
Slovenijo. Prihod v Novo mesto v poznih nočnih urah.
CENA: 265 EUR po osebi/ najmanj 45 oseb, 278 EUR po osebi / najmanj 40 oseb , 294 EUR po osebi /najmanj 35 oseb
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz s sodobnim turističnim avtobusom na navedenih relacijah, cestnine in parkirnine,
2 x nočitev z zajtrkom v hotelih turistične kategorije v mestu ali okolici, 2 x večerja , vstopnina v Oceanografski muzej
, obisk vinske kleti z degustacijo, ogled parfumerije v Ezu, zunanje oglede po programu, osnovno nezgodno zavarovanje,
vodenje, organizacijo izleta in DDV.
DOPLAČILA: (po želji) - enoposteljna soba 88 EUR, vstopnine približno ( Arena Arles 6 EUR, razvaline gradu Les Baux
6,60, Papeška palača Avignon 9 EUR), vrtovi 9 EUR

