[FRANCIE]

Slunná Provence a Azurové pobřeží
Malebné vesničky provensálského venkova, omamná vůně
levandulových polí a borových lesů, monumentální hora Mont
Ventoux známá z Tour de France, úchvatné kaňony, jedinečný
římský akvadukt Pont du Gard, papežský Avignon, rezervace
Camarque s plaměňáky a stády bílých koní a samozřejmě také
Azurové pobřeží nejen se známým Saint Tropéz, jižní slunce, skvělé
víno – to je jen část toho, co si užijeme při tomto cyklistickém
zájezdu.
Program:
1.-2.den: noční přejezd busem do Francie. Na kole kaňonem Ardéche se
skalním obloukem
Pont-d´Arc, kterým protéká celá řeka a úchvatnými
vyhlídkami. Fakultativně možnost splutí kaňonu na zapůjčené kanoi či kajaku. 3.4.den: na kole zvlněným krajem Vaucluse s levandulovými políčky, známými
typickými kamennými vesničkami Gordes, Venasgue, Roussillon s okrovým
dolem hrajícím všemi 17 odstíny okru a Petrarcovou Fontaine s mocným
vývěrem řeky Sorgue, prohlédneme si nejnavštěvovanější památku Provence antický akvadukt Pont du Gard a papežský Avignon. Skutečnou výzvou může
být výšlap na vrchol Mont Ventoux (1.910 m) po trase Tour de France,
označovaný za jeden z deseti nejlepších cyklovýletů světa následovaný sjezdem
velkolepým kaňonem Nesque. 5. den: busem do St. Rémy, rodiště Nostradama
a antické vykopávky Glanum, na kole přes vápencové pohoří Alpilles
s opevněnou vesnicí a skalním hradem Les Baux, ojednělá audiovizuální
projekce v bauxitovém lomu Cathédrale des Images v Pekelném údolí, přes
historické Arles se zachovanou římskou arénou a přírodní rezervací Camargue
s plameňáky, stády bílých koní, želvami, bobry a další faunou a florou k moři do
poutního místa Saintes Maries de la Mer. 6.den: NP Camargue: den u moře
s koupáním nebo na kole do Aigues Mortes s dokonale zachovalým
středověkým opevněním nebo výlet rezervací podél pláží, jezer a salin. 7.den:
bez kol, přejezd busem podél Azurového pobřeží, pěší výlet do Calanques
v Cassis - skalnaté útesy a fjordy, koupání, fakultativně možnost výletu na
mořském kajaku. 8.den: poloostrov St. Tropéz s vinicemi a olivovými háji a
vesničkami Ramatuelle, místa posledního odpočinku Gerarda Philippa, Gassin
s velkolepou vyhlídkou na záliv a pobřeží, mondénní St. Tropéz se známou
četnickou stanicí a obojživelné městečko Port Grimaud. Možnost návštěvy
vinného sklípku s degustací. 9.-10.den: Velký kaňon du Verdon, jeden
z nejhlubších v Evropě, na kole silničkou po jeho okraji s velkolepými vyhlídkami
až 800 m nad dnem kaňonu s pozorováním orlů, okolo jezera St. Croix s
možností koupání, půvabné Aups s lanýžovými trhy, vodopád a kaskády
v Sillans a obydlí troglodytů v Cotignac. 10.den: odpoledne odjezd. 11.den:
příjezd do ČR v neděli kolem poledne.
Ubytování: mobilhomy 2x 2lůžkové pokoje, vlastní stravování, možnost
stravování v místních pizzeriích a restauracích
Noclehů / míst pobytu: 8 / 4
Počet dní na kole: 8, denně 40–70 km
Náročnost, povrch: 1–3 (fakultativně až 4), 90 % asfalt, 10 % šotolina
Doporučený typ kola: trekingové nebo horské
Termín
22.5.- 1.6.
11.9.- 21.9.

Cena v Kč/os.
Dosp.
děti do 15 let
12.550
11.990
12.550
11.990

Nástupní místa
CV,MB,PHA,PL
CV,MB,PHA,PL

V ceně: doprava, 8x ubytování v mobilhomech (2x 2lůžkové
pokoje), vedoucí zájezdu, informační materiály, DPH.
Služby za příplatek: cestovní pojištění
Slevy: Motivační slevy a HolidayPASS
1. Moment do 31.3.2014
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