[FRANCIE]

POHODOVÉ ŘEKY JIŽNÍ FRANCIE
Zveme vás do jižní Francie na zájezd, při kterém si budete moct
vyzkoušet vše, po čem touží srdce vodáka. Užijeme si plavbu hlubokými
kaňony v krásných průzračně čistých řekách Ardéche, Tarn, Herault a
Gardon, navštívíme malebné vesničky provensálského venkova,
pokocháme se antickými památkami, které se jakoby zázrakem
dochovaly až do dnešních dní, ochutnáme skvělé místní víno a sýr a na
závěr se vydáme i do Grand Canyon du Verdon, jednoho z nejhlubších
kaňonů Evropy.
Program:
1.- 2. den: odjezd z ČR přes SRN do Francie, řeka Ardéche, zahájení
plavby kaňonem (32 km), přírodní skalní most Pont-d’Arc, nocleh
v kaňonu (bez busu). 3.den: pokračování v plavbě kaňonem, skalní
monument La Cathédrale, po doplutí přejezd do NP Cevennes na řeku
Tarn. 4.- 5. den: plavba překrásným kaňonem Tarnu (41 km)
s průzračnou vodou, starobylými vesničkami, kamennými mosty a
obydlím Troglodytů. 6. den: přejezd na řeku Herault, plavba po Heraultu
z Laroque do Brissac (17 km), návštěva středověké vesničky St.
Guilhelm le Desert a Ďáblova mostu. 7. den: přejezd na řeku Gardon,
plavba k antickému aquaduktu Pont du Gard (9 km), návštěva
akvaduktu a podvečerní Avignon. 8. den: přejezd k Velkému kaňonu na
řece Verdon, cestou prohlídka antických památek a arény v Arles,
zastávka u vodopádů a kaskád v Sillans a jezera St. Croix s možností
koupání. 9. den: Grand canyon du Verdon – velkolepý výtvor přírody,
který můžeme obdivovat ze skvělých vyhlídek, pozorování orlů, možnost
sestupu na dno kaňonu,večer odjezd domů. 10. den: příjezd do ČR
Ubytování: v kempech ve vlastních stanech
Noclehů / míst pobytů: 7 / 6
Stravování: z vlastních zdrojů, možnost stravování v místních pizzeriích
a restauracích
Používané lodě: s ohledem na charakter řek a jejich obtížnost
používáme nafukovací dvoumístné Pálavy. Pro zájemce můžeme
nabídnout i ještě stabilnější dvoumístná Orinoka.
Na vodě: 6 dní, obtížnost plavby do WW II
Termín

Cena v Kč/os.

Nástupní místa
od
do
Dospělí
děti 14 - 15 let
5.9
14.9
10 550
9 950
Praha, Beroun, Plzeň
V ceně zájezdu: doprava busem, 7x ubytování v kempu, kompletní vodácký program na
řekách Ardéche, Tarn, Herault a Gardon, včetně vypůjčení potřebného vybavení, tj.
nafukovacích 2 místných člunů (pálavy, pro zájemce orinoka), pádel, plovacích vest,
nepromokavých bund a neoprenových bot, vedoucí zájezdu, instruktor, DPH.
Slevy:
•
Sleva stálého klienta - 3%
•
Dětská: slevy pro děti do 15 let
•
Moment: -5% pro stálé klienty, -3% pro ostatní při přihlášení a úhradě zálohy
do 31.3.2014!
Služby za příplatek: cestovní pojištění

___________________________________________________________________________________________________________
Sport-S, s.r.o., Blatenská 113, 430 03 Chomutov, www.sport-s.cz, info@sport-s.cz
28.října 1078, 430 01 Chomutov, tel.: 474 624 088, 777 263 423 fax: 474 628 874
Sokolská 56, 120 00 Praha 2, tel.: 296 301 690, 777 263 424 fax: 296 301 697

