OD LYONA DO LOZANE
ČAS POTOVANJA: 4-5 DNI
DATUM POTOVANJA: ŠOLSKO LETO 2016/17
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1. DAN: SLOVENIJA
Zbor potnikov na dogovorjenem mestu v večernih urah ter nočna voţnja…
2. DAN: CHAMONIX – ANNECY – GRENOBLE
… preko Furlanske ter Padske niţine proti Milanu in naprej v dolino Aoste. Skozi predor pod Mont
Blancom bomo vstopili v francosko Savojo, od tam pa le še kratka voţnja do francoskega
mondenega zimsko-turističnega središča Chamonix, ki je leta 1924 gostilo zimske olimpijske igre
in je znano tudi kot svetovna prestolnica alpinizma. Sprehod po mestu pod Mont Blancom, čas za
zajtrk in kavico, nato pa obisk znane sirarne Fromagerie du Mont Blanc. V sirarni nam bodo
predstavili postopek izdelave sira, ki ga bomo lahko tudi poizkusili. Nadaljevanje voţnje do
srednjeveškega mesta Annecy, z značilnimi obokanimi ulicami, ki so prepredene s kanali. Iz
Annecy-ja je tudi lep razgled na bliţnji Mont Blanc. Sprehod po mestu in ogled glavnih
znamenitosti, potem pa voţnja z ladjico po čudovitem alpskem jezeru v osrčju francoskih Alp.
Nadaljevanje do mesta Grenoble, ki je gostilo zimske olimpijske igre leta 1968. Panoramski ogled
mesta, nato pa sprehod po starem mestnem jedru. Na robu parka Jardin de Ville bomo vstopili v
gondole in se vzpeli na Bastiljo (Fort de la Bastille), ki ponuja najboljši pogled na mesto.
Nastanitev v hotelu. Večerja in nočitev.
3. DAN: GRENOBLE – VOIRON – LYON
Zajtrk. Voţnja proti Lyonu, na poti pa postanek v mestu Voiron. Voiron z okolico je znan prevsem
po likerju “Chartreuse”, ki ga izdelujejo kartuzijanski menihi. V samostanu bomo obiskali najdaljšo
klet likerja na svetu, videli proces izdelave likerjev in drugih zdravilnih napitkov. Nadaljevanje do
enega največjih francoskih mest, francoske prestolnice kulinarike, Lyona, ki leţi ob reki Rhone.
Ogled znamenitosti: stari srednjeveški del mesta

Vieux Lyon, ki je zgrajen v renesančnem slogu in je pod zaščito Unesca, Opera, Place de
Terreaux z mestno hišo – Hotel de Ville, trg Bellcour, ki je tretji največji trg v Evropi… Povzpeli se
bomo na hrib Fourviere do slikovite bazilike Fourvière. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
4. LYON – ŢENEVA - ANNEMASSE
Po zajtrku obisk muzeja svile – Maison des Canuts. Lyon je namreč ţe v 16. stoletju postal center
svilarske industrije. Po ogledu muzeja voţnja do Ţeneve, kjer si bomo z avtobusom ogledali
mestno jedro, ki leţi na obali Ţenevskega jezera (Lac Leman). Med zgradbami posebej izstopa
Palais des Nations, ki je evropski sedeţ OZN. Sledi sprehod po obali jezera, od koder se odpira
prelep razgled na vrhove Alp. Na kratko se bomo ustavili pred hotelom Paix, kjer je bila umorjena
avstrijska cesarica Elizabeta in v Jardin Anglais, ki ga krasijo nekatere skulpture in znamenita
cvetlična ura. Od tu bomo lahko občudovali tudi sloviti Jet d'eau, 140 m visok curek vode, ki se
dviga iz jezera. Sledi voţnja v Annemasse. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
5. DAN: ANNEMASSE – LOZANA – SLOVENIJA
Po zajtrku voţnja po severni obali Ţenevskega jezera do mesta Lozana, olimpijskega mesta, kjer
imata svoj sedeţ Mednarodni olimpijski komite (IOC) in arbitraţno sodišče za šport. Ogled mesta,
ki leţi na juţnem delu švicarske planote z nadmorsko razliko 500 m med obalo Ţenevsega jezera
in Le Mont-sur-Lausanne and Épalinges. Obisk olimpijskega muzeja (Le Musee Olympique). Po
ogledu pa voţnja z vmesnimi postanki proti Sloveniji. Predviden prihod do polnoči.
CENA POTOVANJA:
Pri 45 prijavljenih potnikih
Pri 30 prijavljenih potnikih

379 €
435 €

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 prevoz s turističnim avtobusom na omenjeni relaciji;
 cestnine, parkirnine ter stroške dveh voznikov;
 1 x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* v dvoposteljnih, troposteljnih ali štiriposteljnih sobah v
Grenoblu;
 1 x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* v dvoposteljnih, troposteljnih ali štiriposteljnih sobah v Lyonu;
 1 x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* v dvoposteljnih, troposteljnih ali štiriposteljnih sobah v
Annemassu;
 3 x večerja v hotelu ali lokalni restavraciji;
 vstopnine: ogled sirarne in degustacija sira v Chamonix-u, voţnja z ladjico v Annecy-ju, vzpon
z gondolo na Bastiljo v Grenoblu, ogled muzeja Chartreuse in procesa izdelave likerjev, ogled
muzeja svile v Lyonu, ogled olimpijskega muzeja v Lozani;
 ostale oglede po programu brez vstopnin;






1x prosto mesto za spremljevalca na 15 prijavljenih učencev (nastanitev v dvoposteljnih
sobah);
slovenskega vodnika;
organizacijo in izvedba potovanja,
DDV.

DOPLAČILA:
 Obvezno doplačilo: prijavnina – 15 €,
 CORIS zavarovanje – 5,91 € tj. skupinska premija po osebi – zavarovanje do 5 dni, če se za
zavarovanje odloči najmanj 9 oseb),
 Zavarovanje rizika odpovedi (v primeru, da sklene zavarovanje vsaj 15 oseb) – 13 € v
primeru 45 potnikov in 16 € v primeru 30 potnikov.
Opomba: Vrstni red ogledov lahko po dogovoru z vami še spremenimo, v kolikor to ne bo
vplivalo na kilometrino.
Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do zvišanja cene (če pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih ali
do sprememb v cenikih prevoznikov) in skladno z 902. členom istega zakona pravico do odpovedi potovanja (če se za potovanje ne prijavi vsaj
najmanjše število potnikov, potrebnih za izvedbo potovanja). Cena potovanja je izračunana dne 11.8..2016 pri udeležbi najmanj- po tabeli.
Splošni pogoji so sestavni del tega programa.
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