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PRELIMINARI KELIONĖS PROGRAMA

Liepos 9 d. Tiesioginis skrydis iš Vilniaus į Nicą.
Preliminarūs skrydžio laikai (16.15 val. – 18.15 val.)
Pasitikimas aerouoste. Pervežimas į viešbutį Nicos mieste. 1 nakvynė.
Liepos 10 d. Po pusryčių pažintis su Nica Apžvalginė eskursija po senamiestį.
Nica - „Žydrosios pakrantės“ sostinė: garsusis Nicos Anglų bulvaras, žemutinis
miestas su siauromis gatvėmis, Rotušė, miesto širdis – Masenos aikštė.
Po pietų Nicoje pradėsime kelionę į Provansą. Provansas – ypatinga vieta, vertinama ne tik už įspūdingą kraštovaizdį ar
ant kalvų sutupdytus, tarsi nuolat pozuojančius, miestelius, lavandų ir saulėgrąžų laukus bei vynuogynų slėnius. Šis grožis
įkvėpė ne vieną garsų menininką ar kūrėją. Čia gimė garsūs Van Gogo, Gogeno, Sezano darbai. O kur dar vietinių žmonių
draugiškumas ir knygose aprašytas “menas gyventi” – Art de vivre...

Liepos 10 - 14 d. Pažintis su Provanso regionu.
Aix-en-Provence (Provanso Eksas). Buvusi Provanso sostinė, meno ir kultūros židinys. Šis miestelis dar vadinamas ir
tūkstančio fontanų miestu. Miestelio centras – siaurų senamiesčio gatvelių labirintas su įstabiais fontanais ir pastatais –
daugelio menininkų gimtinė. Čia gimė žymus impresionistas Polis Sezanas, gyveno rašytojai Emilis Zola ir Ernestas
Hemingvėjus. Pažintis su miestu: Mirabeau prospektas, miesto rotušė ir XVa. varpinė, Šv.Išganytojo katedra, miesto
sienos griuvėsiai su išlikusiais gynybos bokštais. Rožinio vyno degustacija.
Avignon (Avinjonas). Romėnų įkurtas prieš 2000 metų. XIV amžiuje suklestėjęs Avinjonas buvo apjuostas akmenine
siena, kuri išliko iki šiol. Nuo 1305m. iki 1378m. Avinjone gyveno ir valdė 7 popiežiai, todėl jis vadinamas „Popiežių
miestu“. Apžiūrėsite didingus *Popiežių rūmus, vienus iš didžiausių gotikos statinių Europoje, apsuptus parkų su
apžvalgos aikštelėmis, nuo kurių atsiveria nuostabios apylinkių panoramos; šalia esančią bažnyčią, kurioje palaidoti
popiežiai Benediktas XII ir Jonas XXII; liaudies apdainuotą garsųjį *Šv.Benezeto tiltą per Ronos upę, Monetų rūmus.
Laisvu laiku siūlome paklaidžioti jaukiomis Avinjono senamiesčio gatvelėmis, pajusti subtilią šio krašto dvasią.
Pont du Gard (Gardos tiltas). Pažintis su vienu iš geriausiai išlikusių antikinių romėnų akvedukų.
Baux-de-Provence – miniatiūrinis viduramžių miestelis. Jo nameliai iškalti uoloje, 800 m aukštyje, nuo čia atsiveria
vaizdas į Viduržemio jūrą bei gražiuosius klonius šiaurėje. Senoji citadelė, mirusiųjų miestas su laiptuotomis pėsčiųjų
gatvelėmis, suvenyrų parduotuvėlės ir jaukūs restoranėliai.
Luberono slėnis. Tai viena gražiausių Provanso vietovių, keliautojus žavinti mažais miesteliais, žolelėmis
kvepiančiomis kalvomis bei vynuogynais. Vyksite į vieną jaukiausių Provanso miestelių – Rusiljoną. Ant kalvos
įsikūręs miestelis garsėja spalvingomis ochros kasyklomis. Pasivaikščiojimas siauromis gatvelėmis, kuriose stovi
įvairiaspalviai namai. Išvykimas į dar vieną nuostabų ant kalvos įsikūrusį Provanso miestelį – Gordes. Siauros gatvelės,
iš mažų akmenukų pastatyti namai, mažos kavinukės.
Orange (Oranžas) - dar vadinamas „Princų miestu“. Tai galų legiono veteranų įkurtas miestas, jame gausu galų ir
romėnų kultūros palikimo. Pažintis su miestu, garsiu antikiniais paminklais ir vadinamu vartais į Provansą: Julijaus

Cezario garbei pastatyta triumfo arka, antikinis imperatoriaus Augusto I įsakymu pastatytas *teatras – geltono akmens
statinys, iki šiol stulbinantis savo didingumu. Šv. Eutorpo kalva, iš kur atsiveria nuostabus vaizdas į levandų laukų
apsuptą Vėjų kalną – aukščiausią Provanso vietą, derlingas apylinkes; miesto ir Ronos upės slėnio panorama.
Levandų ir kitų kvapniųjų žolelių spaudyklos ir alyvuogių aliejaus daryklos lankymas, aromatinių gėrimų ir kvapų
testavimas, aliejaus ragavimas. Žydinčio „levandų“ lauko lankymas. Puikiausia kelionės fotosesija.
Arles (Arlis) – graikų ir romėnų miestas, kur yra gyvenęs Van Gogas.
Pažintis su miestu, pelniusiu Prancūzijos „Meno ir istorijos miesto“ titulą: senovės
romėnų *arena, antikinis teatras, Šv.Trofimo katedra ir vienuolyno ansamblis, rotušė,
Konstantino pirtys, Van Gogo kavinė Forumo aikštėje.
Marselis yra svarbiausias Prancūzijos uostas ir vienas didžiausių šalies miestų. Marselis įkurtas graikų apie 600 m. pr.
Kr. ir dabar laikomas vienu seniausių miestų ne tik Prancūzijoje, bet ir visoje Europoje.
Cassis miestelis ir *kruizas į kalankas (pakrantę išraižiusias siauras įlankėles), kurių dantyti skardžiai (siekia iki 400m)
atsispindi akinančiame žalsvai melsvame vandenyje. Tai spalvų, formų, uolų ir jūros sąjungos simfonija. Grįžus iš kruizo
pažintis su žaviu pajūrio žvejų miesteliu Cassis, kuris traukė tokius dailininkus kaip Dufy, Signacas ir Derainas. Siūlome
atsipalaiduoti ir pailsėti pajūrio kavinėse, stebint žvejus, gatvės artistus, mėgaujantis jūros gėrybėmis ir vietiniu sausu
baltuoju vynu.
Paskutinės dvi nakvynės šioje kelionėje – viename žinomiausių pasaulio kurortų – Kanuos. Pietų Prancūzijoje esantys
Kanai garsėja kasmet vykstančiais Kanų kino festivaliais. Apsilankysime prie Festivalio rūmų, kur galėsite šlovės
galerijoje palyginti savo plaštakas su garsenybių, pasivaikčioti Kanų Brodvėjumi - Croisette krantine bei apsilankyti
Kanų senamiestyje. Kanuose ilsėsitės iki liepos 16 d. 16 val.
Liepos 16 d. 16 val. pervežimas į Nicos oro uostą.
Tiesioginis skrydis į Vilnių. Preliminarus skrydžio laikas 18.50 – 22.30 val.
Tikslūs skrydžių laikai skelbiami likus 14 d. iki kelionės.

Kelionės kaina asmeniui – nuo 790 Eur
(apgyvendinimas – dvivietis kambarys, vienviečiui kambariui taikoma priemoka – 250 Eur)

Į paketo kaina įskaičiuota:







aviabilietai su visais mokesčiais ir rankiniu bagažu (pagal avialinijų taisykles),
1 nakvynė 3 žv. viešbutyje Nicoje,
4 nakvynės turistinės klasės viešbučiuose su oro kondicionieriumi Provanse su pusryčiais,
2 nakvynės 4 žv. viešbutyje Kanuose su pusryčiais,
Transporto paslaugos, pervežimai ir išvykos pagal programą,
kelionės vadovo paslaugos (lietuvių kalba), dokumentų įforminimo išlaidos.

Papildomos išlaidos:


city tax („pagalvės mokestis“ viešbučiuose), įėjimai į lankomos objektus pažymėtus *. Asmeninės išlaidos,
nepažymėtos aukščiau (lauktuvėms, maistui ir pan.).

Rekomenduojama turėti 120 Eur asm. grynais lankomiems objektams, išvykai laivu į kalankas.
.
___________________________________________________________________________________________________________

Viešbučiai Kanuose 4 žv., 2 poilsinės nakvynės:
Hotel Collete - http://hotelcolette.com/en/home/ ar Hotel Simone - https://www.hotelsimone.com/en/home/
Hotel OKKO Cannes Centre - https://www.okkohotels.com/en - priemoka 35 Eur asm.
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