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ÜDÜLÉS ÉS KULTÚRA A FRANCIA RIVIÉRÁN      10 NAP / 9 ÉJSZAKA 
         23. éve folyamatosan a Fehérvár Travel kínálatában 
 
Mindenki hallott már a Francia Riviéráról vagy más néven a Côte d'Azurről, melynek neve valaha egybeforrt a luxussal, a filmsztárokkal, a 
milliomosokkal. Európa egyik legnépszerűbb tengerpartjáról van szó, köszönhető ez a csodálatos tájnak, a remek éghajlatnak és a sok 
látnivalónak. Ez a programunk azoknak szól, akik a pihenés és strandolás mellett kulturális és természeti látványosságokkal is szeretnének 
megismerkedni. 
 
1. nap: Graz 
Elutazás Budapestről reggel 5.30-kor a Déli pályaudvar parkolójából. Székesfehérvárról az autóbusz 6.30-kor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a 
Veszprém – Sárvár – Szombathely – Bucsu – Graz útvonalon. Rövid séta Graz hangulatos belvárosában (UNESCO világörökség), majd továbbutazás az 
Alpokon át a Klagenfurt – Udine útvonalon. Tranzitszállás Olaszországban (1 éj). 
2. nap: Sanremo 
Utazás a Pó síkságon, majd az Appenninek hegyláncain keresztül az Olasz Riviérára. Pihenő Sanremóban, az Olasz Riviéra legelegánsabb üdülőhelyén, 
mely a világ egyik legfontosabb virágtermelő vidékének központja (gyönyörű parkok, sikátoros óváros). Továbbutazás Franciaországba, érkezés a cannes-
i szállodába a késő délutáni órákban (7 éj). 
3. nap: Marineland 
Pihenés, illetve kirándulás az Antibes közelében fekvő Marinelandhoz, mely egész Európában egyedülállónak számító tengeri állatvilágot bemutató 
szórakoztató park (gyilkos bálna show, delfin show, akvárium, tengerészeti múzeum, fókák, pingvinek, cápák stb.).  
4. nap: Monaco, Monte Carlo, Eze Village 
Egész napos kirándulás Monacóba, a miniállamba, melynek csodálatos fekvése örökké emlékezetes marad a turisták számára. Látogatás a katedrálisban, 
a világhírű Óceanográfiai Múzeumban, séta az óváros szűk utcácskáin és a Hercegi Palota környékén. Délután ismerkedés Monte Carlóval, séta a Japán 
Kertben, majd lehetőség a kaszinó meglátogatására. Visszaútban a szállodához pihenő Eze Village faluban, mely egy tenger feletti sziklára épült romantikus 
sasfészek (középkori hangulat, pazar panoráma). 
5. nap: Cannes, St-Tropez 
Délelőtt ismerkedés Cannes-nal, a filmfesztiválok városával (tengerparti sétány, kikötő, Fesztivál Palota stb). 
Fakultatív program: Hajókirándulás a Francia Riviéra partjai mentén St-Tropez-be. A keskeny félszigeten fekvő egykori csendes halászfalu a XX. 
században nyüzsgő üdülőhellyé nőtte ki magát. Séta az óváros romantikus, szűk utcáin, a luxusjachtokkal zsúfolt kikötőben, a Place des Lices téren, és 
lehetőség felsétálni a XVI. századi citadellához, valamint meglátogatni a város híres modern művészeti múzeumát, melyet egy ősi kápolnában rendeztek 
be. 
A fakultatív program (a hajójegy) ára: kb. 48,50 EUR (a helyszínen fizetendő). 
6. nap: Antibes, Saint-Paul-de-Vence 
Utazás Antibes-ba. Séta a sikátoros, mediterrán óvárosban, illetve az ősi várfalakon, majd lehetőség a Grimaldi várkastélyban berendezett Picasso Múzeum 
megtekintésére. Továbbutazás a közeli Saint-Paul-de-Vence-ba. Ezt a hegyre épült, késő középkorból fennmaradt kisvárost az egyik legszebb provence-i 
településnek tartják. Visszaérkezés a szállodába délután 3 óra körül. 
7. nap: Grasse (parfümgyár), Grand Canyon du Verdon, Moustiers Sainte-Marie 
Pihenés, szabadidő. 
Fakultatív program: Egész napos kirándulás az amerikai Grand Canyonra emlékeztető Verdon-kanyonhoz, melyet Európai Grand Canyonnak is szoktak 
nevezni, mert sokak szerint ehhez fogható szépségű szurdok nincs még egy kontinensünkön. Útközben egy parfümgyár megtekintése Grasse-ban, a francia 
parfümipar központjában.  
A délután folyamán lehetőség lesz pihenésre és fürdőzésre a Sainte-Croix-tónál, vagy pedig idegenvezetőnk az érdeklődőkkel ellátogat egy közelben fekvő 
kis faluba, Moustiers Sainte-Marie-ba, mely tagja a „Franciaország legszebb falvai” nevű szövetségnek. Ez a hegyek között megbúvó, idilli környezetben 
található bájos település a hagyományos provanszi kerámiakészítés egyik ősi központja.  
A fakultatív program ára: 7.600 Ft (garantált indulás).  
8. nap: Nizza 
Félnapos városnézés Nizzában, a Francia Riviéra fővárosában. A város jellemzői a széles tengerparti sétányok, a pálmafák, sok-sok virág, a szökőkutak, 
a pompás paloták és a napernyőktől színes tengerpart. Séta a városban: Angol sétány, óváros, virágpiac, Bellanda Torony, Massena tér stb. Lehetőség a 
Chagall Múzeum megtekintésére is. 
9. nap: Milánó 
Indulás hazafelé. Utazás az Olasz Riviérán és az Appennineken keresztül Milánóba, a dóm megtekintése, séta a belvárosban. Tranzitszállás 
Olaszországban (1 éj).  
10. nap: Klagenfurt 
Hazautazás az Udine – Villach – Bucsu – Szombathely – Sárvár – Veszprém útvonalon. Útközben ismerkedés Klagenfurt hangulatos városközpontjával. 
Érkezés Székesfehérvárra, majd Budapestre az esti órákban. 

Figyelem: A programok sorrendje (3-8. nap) a nyitvatartások és az időjárás függvényében felcserélődhet. 
 
 

Utazás: Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, italautomata). 

Nincs éjszakai buszozás. 

Szállás: 1-1 éjszaka tranzitszállás Olaszországban egy 4 csillagos szálloda légkondicionált, 2-3 ágyas, fürdőszobás szobáiban. 
7 éjszaka Cannes belvárosában, egy szép 3 csillagos szállodában, légkondicionált, kétágyas (pótágyazható) fürdőszobás szobákban (tv, telefon, széf, 
hajszárító). A szállodától Cannes sétálóutcája 6-7 perc, a homokos tengerparti strand pedig kb. 10 perc sétával érhető el.  

Ellátás: Büféreggeli / fakultatív félpanzió.  

Időpontok Teljes részvételi díjak 
2021. jún. 24 – júl. 03. 253.900 Ft 
2021. júl. 13 – 22. 259.900 Ft 
2021. júl. 27 – aug. 05. 268.500 Ft 
2021. aug. 28 – szept. 06. 266.500 Ft 

A teljes részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, a 9 éjszakai szállást reggelivel, a helyi idegenforgalmi adókat, az útlemondási biztosítást, a 
programokat és a Fehérvár Travel idegenvezetőjét (az indulástól az érkezésig), de nem tartalmazza a belépődíjakat (ld. 12-16. oldal). 

Félpanziós felár:  62.900 Ft (9 vacsora) 

Egyágyas felár:  123.500 Ft  

3. ágy kedvezménye:  43.000 Ft 

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 440 Ft/nap (ld. 17. oldal) 

Figyelem: A Francia Riviérán a szállodák Európában a legdrágábbak közé tartoznak, ezért a részvételi díj és a félpanziós felár is viszonylag magas.  


