
Annecy - kaňon Verdon - Ligurská riviéra- Lago di Garda  

                             5.6. – 10.6. 2018  

Program: 

1. den  Odjezd z Olomouce bude upřesněn i nástupní místa. 

odjezd v časných ranních hodinách přes Německo a Švýcarsko. 

Zastávka v „Benátkách Alp“, ANNECY - starobylé fr. městečko pod Savojskými  Alpami  

Jezero Annecy - jedno z nejčistších jezer v Evropě, ledovcového původu.  

2.den 

Po snídani přejezd do největšího evropského  kaňonu VERDON ( 25 km dlouhý, 700 m hluboký), řeka Verdon 

je zajímavá tyrkysově zelenou barvou. 

Přejezd na Ligurskou riviéru, možná krátká návštěva  MONAKA   

Ubytování v přímořském letovisku Pietra Ligure. 
3.den 

Celý den budeme trávit na Riviéře di Ponete  (západně od Janova) 

Navštívíme světoznámé letovisko SAN REMO (UNESCO) možnost výjezdu lanovkou na Monte Bignone – 

úžasný výhled na Riviéru. Následuje městečko BUSSANA VECCHIA – město duchů 

Odpoledne volný program – koupání. 

4. den 

Po snídani odjezd na Riviéru di Levante (na východ od Janova) 

Návštěva CINGUE TERRE (UNESCO) – strmý pobřežní úsek je považován za jeden z pokladů Itálie. Tvoří jej pět 

vesniček, které jsou propojeny klikatými silničkami, dostupné lodí, autem nebo železnicí.  

Poté pěší procházka po ,,Cestě milenců“ a koupání. Vlakem návrat do La Spezia. 

Busem do  PORTOVENERE – úzké uličky s domy pastelových barev  

Přejezd na ubytování v okolí Portovenere. 

5. den 
Po snídani dle možností navštívíme přístav Portofino. 

 Odjezd k jezeru Lago di Garda - největší  Italské jezero, krásná příroda, hory… 

Riva del Garda. Zastávka v Limone sul Garda, známého pěstováním citrónů a produkcí olivového oleje.  

Relaxace u jezera, cca v 18.00 hod. odjezd do ČR. 

6. den - Příjezd do Olomouce v ranních hodinách, cca v 7.00 hod. 

 

CENA ZÁJEZDU:   7.990 Kč /os. 
 Cena zahrnuje:  4x ubytování se snídaní (2-3 lůžkový pokoj)  

 ,,lehká snídaně na odpočívadle“ při cestě do Francie…               

  doprava autobusem, služby průvodce  

 Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy do památek 
 Zájezd pořádá VOS RUP ve spolupráci s CK Bohemian fantasy  

 

Současně s přihláškou se vybírá záloha 4.000 Kč 

Doplatek během května 

Zájemci se mohou přihlásit u Zdeny Loutocké:   585631077     777 580 937 

zdena.loutocka@upol.cz 

mailto:zdena.loutocka@upol.cz

