Termin: 27.04 - 04.05.2019
Cena: 1499 zł
Port Grimaud: "Les Prairies de la Mer" 5* znajduje się nad Morzem
Liguryjskim, w basenie Morza Śródziemnego. Posiada własną, bezpłatną plażę,
basen z podgrzewaną wodą w zimne dni,
restauracje, bary, sklepy, klub – dyskotekę,
amfiteatr, wypożyczalnię rowerów, pralnię,
boisko sportowe, korty tenisowe. Odpłatnie:
narty wodne, windsurfing, spadochron

Ramowy Program Imprezy:
1 dzień - Wyjazd -Wrocław około godz.10tej
Przejazd do Francji (ok. 21 godzin, postoje
co 3 godziny) przez Niemcy, Austrię, Włochy.
2 dzień - Przyjazd na Camping rano, wyjście na bazar – zakupy,
zakwaterowanie od godz. 14:00, czas wolny, obiadokolacja.
3 dzień - Śniadanie, wycieczka na trasie Cannes (Pałac Festiwalowy z
zewnątrz, Promenada Gwiazd), Nicea (przejazd przez Promenadę Anglików),
Eze Village – zwiedzanie wytwórni perfum + zakupy, Monaco (spacer po
Księstwie, zmiana wart przed Pałacem Książęcym, Katedra), przejście przez
ogrody Księżnej Grace do Kasyna w Monte Carlo. Czas wolny, następnie
powrót na camping, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień - Śniadanie - wycieczka do St. Tropez (spacer po starym prowansalskim
miasteczku – Zatoka Milionerów, Cytadela z zewnątrz, Posterunek
Żandarmerii, przystań jachtowa), czas wolny i przejazd do Starego Grimaud
(ruiny zamku, młyn z zew, kościół), czas wolny, w drodze powrotnej zakupy
w hipermarkecie Geant, obiadokolacja.
5 dzień - Śniadanie, wycieczka do Kanionu du Verdon (przepłynięcie
rowerkami wodnymi w cenie 8 euro/os.). Następnie przejazd do MoustiersSainte-Marie – spacer po urokliwej miejscowości z przewodnikiem, czas wolny,
w drodze powrotnej degustacja win w Plan de la Tour dodatkowo płatne
5€/os., powrót na camping, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień - Śniadanie, czas wolny -plażowanie, obiadokolacja .
7 dzień - Śniadanie, wykwaterowanie o godz.10:00, wyjazd do kraju.
8 dzień - Powrót do kraju w godzinach porannych.

Świadczenia zawarte w cenie:
 5 noclegów – mobil-homy nowej generacji –(dwa pokoje 2 – os. + salon z aneksem kuchennym i lodówką +
węzeł sanitarny – umywalka, prysznic, WC), zakwaterowanie po 4 osoby
 5 śniadań, 5 obiadokolacji w formie cateringu (spożywane na miejscu w mobil-homach), napoje do
obiadokolacji we własnym zakresie
 opieka rezydenta, pilota (przedstawiciela biura ), przewodnika na wycieczkach
 ubezpieczenie KL i NNW, bagaż Signal Iduna. Wycieczki i program jak powyżej.
 przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, barek, DVD).

Uwagi:








wymagany jest paszport lub dowód osobisty.
należy zabrać ze sobą pościel (poszewki).
przy zakwaterowaniu 3-osób w mobil-homie – dopłata 110zł/os.
piąta osoba w mobil-homie – zniżka 65 zl
mobil-homy należy pozostawić posprzątane.
program jest ramowy - kolejność zwiedzania może ulec zmianie (info na miejscu)
cena obowiązuje dla grupy min. 35 osób
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