
 

Najpiękniejsze zakątki Francji cz. 2 
 

RODAN-ALPY–MASYW CENTRALNY–OWERNIA–MIDI-PIRENEJE–LANGWEDOCJA 
I ROUSSILLON–PROWANSJA–LAZUROWE WYBRZEŻE–MONAKO 

 

(RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI) 
 

1 DZIEŃ godz. 06:45 zbiórka na parkingu przy Muzeum Techniki w PKiN w WARSZAWIE – godz. 07:00 wyjazd, 

godz. 12:00 odjazd sprzed Dworca Głównego PKP we WROCŁAWIU, ul. Piłsudskiego, przejazd 

do Niemiec; kolacja i nocleg w hotelu w NORYMBERDZE  
2 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do położonej na granicy trzech państw BAZYLEI, w programie zwiedzania m.in.: punkt 

widokowy Pfalz, katedra (XIII w.) z grobem Erazma z Rotterdamu, Marktplatz z misternie zdobionym 
ratuszem z czerwonego piaskowca, z majestatycznym zegarem na fasadzie, Petersplatz z XVIII-wieczną 

zabudową, gotyckim kościołem św. Piotra i uniwersytetem, Brafiusserplatz z XIV-wiecznym kościołem 
Karmelitów Bosych (Muzeum Historyczne); nocleg w hotelu w ANNECY  

3 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie ANNECY („Wenecja Sabaudii”), w programie m.in.: stare miasto, Palais de l'Isle (XII w.) 
– symbol miasta, katedra Saint-Pierre (XVI w.), Hotel Lambert – dom Franciszka Salezego w latach 
1601-1610, dawny pałac biskupi (XVIII w.), Pont de la Republique z piękną panoramą na Thiou – 
najkrótszą rzekę Europy (3,5 km), spacer na wzgórze zamkowe, z którego roztacza się piękny widok 

na miasto, obejrzenie z zewnątrz Chateau d'Annecy (XVI w.), wyjazd do założonego w 43 r. p.n.e. 
LYONU (Lista UNESCO) – w programie m.in. Place Bellecour z domami o fasadach w stylu Ludwika 
XVI i bazyliką Fourviere oraz stare miasto ze średniowieczną i renesansową zabudową, katedrą św. Jana 
ze słynnym zegarem astronomicznym (XII-XIV w.) i krytymi pasażami „traboules” z okresu renesansu, 
wjazd kolejką na wzgórze Fourviere – obejrzenie bazyliki Notre Dame de Fourviere i Tour Metalique, 
przejazd do LE PUY-en-VELAY – zwiedzanie katedry Notre-Dame zbudowanej z różnokolorowego 
tufu (XII–XIII w., Lista UNESCO), obejrzenie kaplicy St–Michel d’Aiguilhe położonej na 85-metrowej 

skale i 16-metrowego posągu Notre-Dame de France na 132-metrowej skale Corneille; kolacja i nocleg 
w hotelu w CLERMONT FERRAND  

4 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie CLERMONT FERRAND, w programie m.in.: bazylika Notre Dame du Port w owernijskim 
stylu romańskim (XI-XII w., Lista UNESCO), renesansowa fontanna Amboise, gotycka katedra Wniebowzięcia 
NMP (XII w.) – jedyna we Francji „czarna katedra”, statua Wercyngetoryksa, wyjazd do położonego 
na stromym urwisku ROCAMADOUR – zwiedzanie kompleksu kościołów i kaplic (XII-XIV w.), przejazd 

do CAHORS, którego historia sięga czasów celtyckich, w wieku XIII giełdowego i bankowego centrum 
Europy, w programie zwiedzania wpisane na Listę UNESCO: katedra Saint-Etienne zwieńczona największymi 
we Francji kopułami (XI-XV w.) i gotycki warowny most Valentre (XIV w.), następnie zwiedzanie jednego 
z najcenniejszych klejnotów sztuki romańskiej – benedyktyńskiego klasztoru opactwa Saint Pierre 

de MOISSAC; kolacja i nocleg w hotelu w TULUZIE  
5 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie TULUZY, w programie m.in.: Grand Place du Capitole z ratuszem o 128-metrowej 

fasadzie oraz słynnym francuskim teatrem operowym i operetkowym, kościół Dominikanów – arcydzieło 
południowo-francuskiego gotyku (XIII-XIV w.), bazylika Saint-Sernin – jeden z najpiękniejszych kościołów 
na południu Francji (XI-XIV w.), wyjazd do ALBI (Lista UNESCO) – rodzinnego miasta Toulouse-Lautreca, 
w programie m.in. muzeum malarza i katedra św. Cecylii – największa ceglana katedra na świecie, 
przejazd przez Milliau (najwyższy wiadukt w Europie) do wioski LA COUVERTOIRADE – miniatury 
ufortyfikowanego średniowiecznego miasta wybudowanego przez Templariuszy; kolacja i nocleg w hotelu 
w BEZIERS  

6 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do LASTOURS, po drodze postój przy śluzach FONSERANNES i akwedukcie ORB, 
którym poprowadzono wody CANAL du MIDI (Lista UNESCO) nad rzeką Orb, obejrzenie zamków 
katarów zbudowanych w XI w. na wysokiej górskiej grani nad LASTOURS, przejazd do CARCASSONNE 
– zwiedzanie największego w Europie średniowiecznego kompleksu urbanistycznego, w programie: 
ufortyfikowane Górne Miasto (Cite, Lista UNESCO) z zamkiem książęcym i katedrą St. Nazaire, otoczone 

podwójnymi murami obronnymi z bramami, w tym okazałą Bramą Narbońską, barbakanem i 53 basztami, 
następnie zwiedzanie NARBONY – najstarszej kolonii rzymskiej w Galii (118 r. p.n.e.), w programie 
m.in. Plac l’Hotel-de-Ville z pałacem arcybiskupim i katedra Saint-Just z gotyckim chórem – jednym 

z najwyższych we Francji; kolacja i nocleg w hotelu w NIMES  
7 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie NIMES („francuski Rzym”), obejrzenie najlepiej zachowanych w Europie budynków 

użyteczności publicznej z czasów rzymskich m.in.: Les Arenes (I w.) – amfiteatr podobny do Koloseum, 

katedra Notre Dame et Saint Castor (XI w.), świątynia Maison Carree wzniesiona przez Marka Agrypę 



(16 r. p.n.e.), Jardin de la Fontaine z ruinami świątyni Diany, wyjazd do GLANUM – pradawnego miejsca 
kultu uzdrawiającego bóstwa Glan (VI w. p.n.e.-III w.), w programie: łuk triumfalny, mauzoleum i ruiny 
najstarszych w Prowansji greckich domów, następnie zwiedzanie AWINIONU – stolicy świata chrześcijańskiego 
w XIV w., w programie m.in.: Pałac Papieski – jedno z najwybitniejszych w skali światowej dzieł architektury 

gotyckiej (Lista UNESCO), wytyczony w XV w. Place de l'Horloge z gotycką wieżą zegarową ratusza, 
romańska katedra Notre-Dame-des-Doms (XII w.), park Rocher des Doms z tarasem widokowym, 
średniowieczne mury obronne, słynny most St. Benezet, przejazd do ORANGE założonego w 35 roku p.n.e. 

przez weteranów II Legionu Rzymskiego – zwiedzanie skupionego wokół ratusza i katedry Notre-Dame-
de-Nazareth starego miasta oraz obejrzenie okazałego teatru rzymskiego z czasów Augusta i Łuku 
Triumfalnego poświęconego Tyberiuszowi (Lista UNESCO), postój przy 3-kondygnacyjnym akwedukcie 
rzymskim PONT du GARD (I w., Lista UNESCO); powrót na kolację i nocleg do hotelu w NIMES  

8 DZIEŃ śniadanie, dokończenie zwiedzania NIMES, wyjazd do MONTPELLIER – zwiedzanie historycznego 
centrum głównego miasta Langwedocji, w programie m.in.: Muzeum Fabre z jedną z najbogatszych 

we Francji kolekcją obrazów, Plac Comedie z fontanną Trzech Gracji, Królewska Promenada Peyrou 
z łukiem triumfalnym (1692 r.), wieżą ciśnień Chateau d’Eau, pomnikiem Ludwika XIV i akweduktem 
św. Klemensa, katedra św. Piotra w stylu średniowiecznej fortecy, Jardin des Plantes – najstarszy francuski 
ogród botaniczny (1593 r.), następnie w ARLES obejrzenie zabytków związanych ze starożytnym Rzymem 
(Lista UNESCO): amfiteatr (Arena) – najlepiej zachowana rzymska budowla w Prowansji, antyczny 
teatr, Cryptoporticus, termy Konstantyna (IV w.), kościół i krużganki św. Trofima, przejazd do wioski 

LES BAUX-de-PROVENCE odwiedzanej przez blisko 2 mln turystów rocznie, spacer kamiennymi 
uliczkami do najbardziej widowiskowego zamczyska Prowansji; kolacja i nocleg w hotelu w MANOSQUE  

9 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do MARSYLII – drugiego co do wielkości portu Europy, w programie m.in.: neobizantyjska 
bazylika Notre-Dame de la Garde, sprzed której roztacza się wspaniały widok na miasto i stary port, 
zwiedzanie warownego kościoła św. Wiktora (V w.) – najwspanialszego dzieła architektury sakralnej 
w Marsylii, spacer wokół Vieux Port do katedry de la Major – najokazalszej budowli starego miasta, 

Pałac Longcham – półkolista kolumnada, wyjazd do malowniczej wioski GORDES – obejrzenie chat 
budowanych z płyt wapiennych, bez używania zaprawy w Le Village des Bories i pól lawendy przy 
XII-wiecznym opactwie Notre-Dame de SENANQUE, następnie zwiedzanie ROUSSILLON słynącego 
ze wspaniałych czerwonych skał i kamieniołomów ochry – spacer „szlakiem ochry” wśród formacji 
skalnych o fantastycznych kształtach; powrót na kolację i nocleg do hotelu w MANOSQUE  

10 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do MOUSTIERS-SAINTE-MARIE – jednego z najładniejszych miasteczek we Francji, 
słynącego z wytwarzanej od XVI w. ceramiki, spacer pełnymi uroku wąskimi uliczkami i placykami, 
dla chętnych wejście po 262 kamiennych stopniach do kaplicy Notre-Dame-de Beauvoir, skąd roztacza 
się piękna panorama, przejazd trasą widokową wzdłuż wielkiego kanionu VERDON – jednego 
z najgłębszych w Europie, zwiedzanie CANNES – stolicy światowego kina, w programie m.in.: Le Suquet 

położona na zboczu wzgórza zamkowego (zamek z zewnątrz), obejrzenie Pałacu Festiwalowego i Alei 
Gwiazd oraz pięknych kamienic i hoteli z przełomu XIX/XX w. podczas spaceru nadmorskim deptakiem 
Boulevard de la Croisette; kolacja i nocleg w hotelu w okolicy CANNES  

11 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do NICEI – stolicy Lazurowego Wybrzeża, w programie m.in.: spacer Promenadą Anglików 
i promenadą Quai des Etats-Unis do pełnego urokliwych uliczek i malowniczych domków Vieux Nice 

oraz na wzgórze zamkowe, z którego roztacza się panorama miasta i widok na Zatokę Aniołów, czas 
wolny na odpoczynek w ozdobionym fontannami XIX-wiecznym parku miejskim Jardin Albert 1er lub 
na wizytę w Muzeum Chagalla, ewentualnie w Muzeum Matisse’a, przejazd do MONAKO – zwiedzanie 
Pałacu Książęcego (jeśli będzie udostępniony), katedry z grobem Grace Kelly, Muzeum Oceanograficznego 
im. Cousteau oraz Grand Casino de MONTE CARLO; kolacja i nocleg w hotelu w okolicy TORTONY (Włochy),  

12 DZIEŃ śniadanie, przejazd do CZESKICH BUDZIEJOWIC; kolacja i nocleg w hotelu  
13 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do Polski, planowany przyjazd do WROCŁAWIA ok. godz. 16:00, do WARSZAWY 

ok. godz. 21:00 – zakończenie imprezy na parkingu przy Muzeum Techniki w PKiN 
 

CENA:   4.990 zł 
obejmuje:  przejazd autokarem (30-35 miejsc, klimatyzacja), opłaty drogowe, noclegi w hotelach 2-4* 

(pokoje 2-os. z łazienkami), 12 śniadań, 11 kolacji, podatki lokalne, opiekę pilota, ubezpieczenie 

AXA Travel Kontynenty (KL, w tym włączone choroby przewlekłe i nowotworowe obligo dla każdego 

klienta, do sumy ubezpieczenia 30 000 euro, NNW do sumy 5 000 euro, bagaż do sumy 1 000 euro, 

OC do sumy 50 000 euro), podatek VAT 
 

Dopłata do pokoju 1-osobowego – 1.400 zł 
 

Koszty dodatkowe:  
●  ok. 100 euro – bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

●  napoje do kolacji 

 

TERMIN: 06.06 – 18.06.2017 


