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Vrstni red programa se lahko spremeni, glede na časovne spremembe izleta, vendar se program izvede v celoti. 
Splošni pogoji za turistična potovanja so sestavni del programa ekskurzije. Ogledate si jih lahko v naši poslovalnici ali na spletni strani. 

 

             PROVANSA 
 

Provansa je ena najbolj sanjskih francoskih pokrajin, ki zaradi svoje lepote vseskozi privablja 
številne umetnike, ki so se tu opajali z bleščečo mediteransko svetlobo, sinjino neba in vonjem po 

sivki. Pokrajina je pustila pečat tudi na premnogih znanih slikarskih delih, kakor upamo, da ga bo 
s svojim nepozabnim čarom pustila tudi na vas. 

 

 

1. DAN: 22.9.2017 Slovenija – Avignon, odhod ob 21.00 uri 
 

Odhod avtobusa v večernih urah in nočna vožnja proti Franciji…. 

 

2. DAN: 23.9.2017 Avignon–Pont du Gard - Arles 

Jutranji prihod v Avignon. Avignon, nekdanja papeška prestolnica ponuja mnoge čudovite 

znamenitosti, kot so največja gotska palača na svetu, znameniti most St. Benezet. Nekaj prostega 
časa za potep po očarljivem mestecu, ki je zaslovel tudi kot kraj dogajanja legendarne angleške 

humoristične serije Alo, Alo. Kosilo v mestu. Zapeljali se bomo do ostankov mogočnega rimskega 

akvadukta Pont-du-Gard. Vožnja do Arlesa, namestitev, večerja in organizirano druženje. 

Prenočevanje. 

 
3. Dan: 24.9.2017 Arles – Camargue 

Po zajtrku si ogledamo Arles, imenovan tudi »galski Rim«, danes pod zaščito UNESCA. Številni 

kulturno zgodovinski spomeniki in muzeji pričajo o bogati preteklosti od Keltov, Grkov, 

Rimljanov do srednjega veka. Sprehod po mestnem središču, kjer je ustvarjal Vincent Van Gogh. 

V nadaljevanju dneva se bomo podali na področje Nacionalnega parka Camargue, mimo velikih 

sadovnjakov in skozi divja močvirja, kjer boste lahko občudovali flaminge, divje bele konje in 

značilno obalo. Obiskali bomo znano romsko središče in prizorišče svetovnih festivalov romske 

narodne skupnosti, Saintes Maries de la Mer. Kosilo in vožnja v Aix en Provence. Ogled mesta in 

namestitev v okolici. Večerja in družabne aktivnosti. Prenočevanje. 
 

4. DAN: 25.9.2017 Aix en Provence-Mansqueo-Valensole-Moustiers Ste Marie - Soteska 

Verdon – Grasse – Slovenija – povratek 26.9. 2017 ob ca. 04:00 uri 

 
Po zajtrku se bomo odjavili iz hotela in se podali na raziskovanje naravnih lepot pokrajine. Pot 

nas bo vodila do ravnice ob reki Durance v Visoki Provansi, mimo starodavnega  Manosqua do 

Valensola, kjer bomo naredili krajši fotopostanek in občudovali neskončna polja. Nadaljevanje do 

Moustiers Ste. Marie, prikupne vasice   in dalje do soteske Verdon, ki sodi med najslikovitejše 

soteske v Evropi. Dolga je 21 km, vrezana pa je kar 1500m globoko v apnenčasto podlago. 

Panoramska vožnja ob kanjonu z vmesnimi fotopostanki. Vožnjo bomo nadaljevali proti azurni 
obali mimo mesta Grasse, znanega po industriji parfumov. Priključimo se na avtocesto v smeri 

Nice in vožnja preko Italije v Slovenijo s predvidenim povratkom v Celje v poznih nočnih urah. 

 
CENA: 299€ (min 45 oseb)  
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Cena vključuje: vožnjo z udobnim avtobusom z vsemi stroški na poti, 2 x nočitev na osnovi polpenziona v 
hotelih turistične kategorije, 3x kosilo, vstopnine po programu, strokovno vodenje izleta, strošek 
spremljevalcev profesorjev 1/15 dijakov, organizacijo izleta, riziko odpovedi in zdravstveno zavarovanje v 
tujini z asistenco coris 
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