
KARNEVAL V NICE A SLAVNOST CITRUSŮ V MENTONU         /vlakem/



KARNEVAL V NICE A SLAVNOST CITRUSŮ V MENTONU         /vlakem/

Nice – královna francouzské Riviéry, město velkolepých oslav, festivalů, paláců a kasin.  Karneval v Nice patří k nejvýznamnějším
událostem roku na Azurovém pobřeží. Slavnost citrusů v Mentonu nemá ve světě obdoby. Každý rok přiláká na konci zimy stovky
tisíc návštěvníků. Na neuvěřitelné stavby a dekorace se spotřebuje více než 140 tun citrusových plodů. Podívaná, jak se patří! 

PROGRAM :  
1. den: Odpolední odjezd vlakem z Prahy do Vídně, noční přejezd do Itálie. Slovenští železničáři se mohou přidat ve Vídni.
2. den: Tranzit Itálií. SLAVNOST CITRUSŮ v Mentonu.Ubytování v Cannes. 
3. den: Prohlídka historického ANTIBES - přístav jachet, palác Grimaldi, dopolední provensálské trhy. Návštěva ministátu MONACO.

Knížecí palác, výhledy na přístav, možnost prohlídky Oceánografického muzea. 
4. den: Celodenní výlet do krásného města Nice. KARNEVAL V NICE – květinový průvod, nejslavnější událost na francouzské Riviéře.
5. den: Procházka v CANNES - Festivalový palác, Staré město. Tranzit Itálií. Noční přejezd do Rakouska. 

6. den: Ranní přestup ve Vídni, odpolední příjezd do Prahy. Průvodce: Libuše Sládečková    

27.2. - 4.3.2019 CENA: 4990 Kč  
CENA na 1 osobu ZAHRNUJE: 3x ubytování ve 2 lůžkovém pokoji se snídaní a s turistickými taxami v pěkném 2* hotelu L´Esterel v
Cannes, vstupné na Citrusy, 1 místenka na vlak IC v Itálii, služby průvodce a cestovní pojištění Union. 
CENA NEZAHRNUJE:
Je povinnost k jízdence FIP mít minimálně místenku na noční vlaky z Vídně (19.23 h) do Bologny (5.17 h) a z Milána (20.40 h) do
Vídně (8.46 h). Ceny v jednom směru: 1 místenka 390 Kč; lehátko T6 (950 Kč); T4 (1190 Kč); lůžko T3 (1450 Kč); lůžko Double T2
1990 Kč. Odjezdy a příjezdy nočních vlaků jsou podle jízdního řádu 2018. 
Cena nezahrnuje vlakovou jízdenku, železničáři jedou na jízdenky FIP. 

Jízdenky: FIP - ÖBB, FS, SNCF + průkaz FIP
Rodinný p  říslušník železničáře: ÖBB, FS a úsekové jízdenky ve Francii s 50%  slevou na průkaz FIP: 990 Kč (Menton – Cannes a zpět,
Cannes – Monaco a zpět, Cannes – Nice a zpět) – nutno nahlásit číslo průkazu FIP. 

Zprostředkujeme Vám potřebné rezervační doklady na vlak a také  jízdenky pro rodinné příslušníky.

Výdaje na program: vstupné na Květinový karneval v Nice 12 € (ke stání) nebo 26 € (k sezení na tribuně).
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2* HOTEL L´ESTEREL – naproti nádraží v Cannes
Hotel L’Esterel se nachází v srdci Cannes, jen 400 metrů od Festivalového paláce a pláží La Croisette. Nabízí panoramatickou
střešní terasu a bezplatné Wi-Fi. Zvukotěsné pokoje jsou vybaveny klimatizací, satelitní TV a vlastní koupelnou. Hotel podává
denně snídani formou bufetu na střešní částečně prosklenné terase s výhledem na Středozemní moře a pohoří l'Esterel. Hotel
L'Esterel se nachází jen pár kroků od vlakového nádraží v Cannes a slavné ulice Rue d'Antibes s luxusními obchody. 

V rezervaci máme 13 dvoulůžkových pokojů.
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