VINORODNA DORDOGNA
OD LYONA DO BORDEAUXA

S PARIZOM
ČAS POTOVANJA: 6 DNI

1. DAN: SLOVENIJA – BENETKE - LYON (V)
Zbor potnikov na dogovorjenem mestu ob dogovorjenem času in prevoz na letališče Benetke,
od koder bo sledil polet proti letališču Lyon v zgodnjih popoldanskih urah. Pristanek na
letališču ter prevoz do hotela v centru mesta. Sledi panoramski ogled kulinaričnega središča
Francije, ki se nahaja med rekama Saone in Rhone. Tu je mestno jedro z zanimivimi starimi
stavbami. Zvečer večerja iz lokalne kuhinje in nočitev.
2. DAN: CLERMONT FERRAND – DORDOGNE - ROCAMADOUR (Z,V)
Zajtrk. Dopoldan se bomo zapeljali do Centralnega masiva proti mestu Clermont Ferrand, ki
je nekakšno središče vulkanske pokrajine, ki ji vsaj v Evropi ni para. Dva mesta, ki sta se
združila v eno, dve čudoviti cerkveni stavbi iz različnih obdobij: Bazilika in Katedrala ter
mesto, kjer je prebival renesančni genij Blaise Pascal, kasneje pa brata Michelin, ki sta prva
začela uporabljati gumo v industrijske namene. Če bo primeren dan, se lahko zapeljemo na
vrh vulkana Le Puy, od koder je čudovit razgled na vulkansko pokrajino. Sledi vožnja do reke
Dordogne, ki jo bomo prvič uzrli pri vasici Beaulieu, po kateri se bomo tudi sprehodili. Sledi
dvig nad reko in ogled »v steno izgrajenega« romarskega središča Rocamadour, katerega
začetki popularnosti segajo že v 12. stoletje. Večerja, nastanitev v hotelu. Nočitev.
3. DAN : DORDOGNE - SARLAT - LASCAUX – BORDEAUX (Z,V)
Zajtrk. Najprej se bomo ustavili na izbrani gosji farmi ter poskusili gosjo pašteto, potem pa
sledi vožnja ob reki Dordogni do slikovite vasice, ki nosi ime Gaugec. Zapeljali se bomo po
srednjem toku reke, kjer kar mrgoli gradov ali njihovih ruševin: Castelnaud, Beynac ali Les
Milandes so le nekateri iz bogate zbirke. Sledi vožnja do čudovito ohranjenega mesta Sarlat,
po centru katerega se bomo tudi sprehodil. Popoldan prispemo do prazgodovinske jame
Lascaux, ki si jo po predhodnem naročilu ogledamo. Original je sicer za javnost že nekaj let
zaprt, vendar je kopija narejena z neverjetno natančnostjo. Zvečer prispemo v prestolnico
Akvitanije in se nastanimo v hotelu. Večerja in večerni sprehod.

4. DAN: BORDEAUX (vinski dan MEDOC in St. EMILION) (Z,V)
Zajtrk. Dopoldan si bom ogledali prestižni vinski predel ob reki Garronne ki se imenuje
Medoc in ki je znan vsem ljubiteljem žlahtne kapljice. Vinske kleti oziroma gradovi nosijo
imena kot so Chateau Margot, Chateau Latour in podobno. S predhodnim naročilom si bomo
ogledali izbrani vinski grad (kot recimo Chateau Lynch Bagh). Sledi vožnja do najstarejšega
vinskega mesta v Franciji St. Emilion, katerega vinogradi so celo zaščiteni s strani UNESCA.
Ogledali si bomo vasico ter čudovito podzemno cerkev, prav tako izbrano vinsko klet.
Popoldan se bomo zapeljali še do Atlantske obale in zaliva Arcachon, kjer si ogledamo farmo
Ostrig. Če bo lep večer (brez padavin) se bomo zapeljati do Atlantske obale do ogromne
sipine Pilatus. Vrnitev v Bordeaux, večerja in nočitev.
5. DAN: BORDEAUX – PARIZ
Zajtrk. Nato se bomo zapeljali na železniško postajo, od koder se bomo z hitrim vlakom
odpeljali do Pariza. Najprej bomo naredili krožno panoramsko vožnjo po Parizu, ki nam bo
razkrila mestne znamenitosti: La Defense, Slavolok Zmage, Elizejske Poljane, Opero Garnier,
Napoleonovo grobnico – Dome des Invalides, Luxemburško palačo, Panteon, Mestno hišo,
Pompidoujev center; kot tudi pariške trge Concorde, Bastille, Etoile in druge. Vožnja do
hotela in nastanitev. Zvečer vožnja z metrojem na Montmartre in Pigall , kej bomo lahko
občudovali dela pariških umetnikov pri cerkvi Sacre Coure ter doživeli radoživi utrip mesta
zaljubljenih. Sledi še večerja v lokalnem bistroju. Namestitev v hotelu ter nočitev.
6. DAN: PARIZ – IZBRANO LETALIŠČE - SLOVENIJA (Z)
Po zajtrku sprehod po Elizejskih poljanah do katedrale Notre Dame ter vožnja z ladjico po
Sieni Ustavili se bomo na trgu Trocadero ter se sprehodili do Eifflovega stolpa, na katerega
se bomo po želji in proti doplačilu tudi vzpeli. Če bo čas dopuščal nekaj prostega časa za
nakup spominkov nato pa vožnja na letališče od koder bomo v poznih popoldanskih urah
poleteli na izbrano letališče. Po pristanku še vožnja v Slovenijo, kamor bomo prispeli v
poznih večernih oz. zgodnjih jutranjih urah naslednjega dne.
CENA POTOVANJA: Prosimo vas, da nas kontaktirate za ceno, ki vam jo izračunamo glede
na želeno število potnikov, vključenih storitev in kategorijo hotela.
CENA VKLJUČUJE:













letalsko karto za polet Benetke –Lyon in Pariz – Benetke in letališke pristojbine,
prevoz na in z letališča.
prevoze po programu po Franciji,
hitri vlak na relaciji Bordeaux – Pariz,
ladjica po Sieni,
5 x nočitev z zajtrkom v dobrih hotelih po programu,
5 x večerje iz lokalne kuhinje,
Vstopnine: Lascaux II., Rocamadour grad,
Ogled vinskih kleti : 1x Medoc, 1x St Emilon in pokušina vina,
gosja farma in farma ostrig,
slovenski vodnik,
organizacija in izvedba programa.

MOŽNA DOPLAČILA:
 enoposteljna soba,
 zavarovanje rizika odpovedi,
 zavarovanje CORIS.
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