
ZÁJEZDY

ZA POZNÁNÍM

CK INTERTRANS s. r. o.
Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČ: 29161053

Tel.: 377 246 995, 377 431 337, Fax: 377 449 631, e-mail: ck@intertrans.cz
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: odjezd z Plzně v 16.00 hod. (z Prahy 14.30 hod.), tranzit Německem do Francie.
2. den: ráno příjezd do půvabného přístavního města La Rochelle, které je spojeno s Třemi mušketýry a kar-
dinálem Richelieu – návštěva místních proslulých trhů s regionálními produkty, prohlídka starého přístavu, 
pevnosti hugenotů, velkolepého akvária, odpočinek u moře a koupání nebo fakultativně výlet lodí k legendární 
pevnosti Boyard. Vpodvečer ubytování.
3. den: ráno odjezd do opevněného městečka Brouage u Atlantiku, zastávka v starobylém městě Saintes 
s bohatým architektonickým dědictvím – románská katedrála, vítězný oblouk, rozvaliny římského amfiteá-
tru… Odjezd do oblasti Cognac s návštěvou palírny koňaku spojenou s degustací. Přejezd přes malebnou 
oblast vinic, kde dozrávají slavná bordeauxská vína, se zastávkou v pitoreskní středověké vesničce St. Emi-
lion, degustace vín z této oblasti. Ubytování.
4. den: průjezd tzv. Stříbrným pobřežím se zastávkou na písečné duně Pilat, která patří svou výškou přes 
100 m mezi nejvyšší v Evropě, možnost koupání. Procházka po mondénním lázeňském letovisku Biarritz, 
návštěva rybářské vísky St. Jean de Luz s honosným baskickým kostelem, ve které měl okázalou svatbu 
i francouzský král Ludvík XIV. Ubytování.
5. den: po snídani si prohlédnete pozoruhodné historické centrum Bordeaux (UNESCO) s jeho románskou 
katedrálou, gotickou bazilikou St. Michel, Muzeem vína, projdete se po malebném nábřeží řeky Garonny. 
Krátce po poledni odjezd zpět do ČR, tranzit Francií a Německem.
6. den: předpokládaný návrat do 8.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), 3 noci se snídaní v hotelu (2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím), služby průvodce, komplexní pojištění viz str. 98.
Sleva: 3. osoba na přistýlce – sleva 300,- Kč/os./zájezd.
Doporučená částka na vstupy a loď: 80,- EUR.

KRÁSY ATLANTICKÉHO POBŘEŽÍ

Termín cena č. zájezdu
22.06.–27.06. 8 830 17LJFR01

www.intertrans.cz

99 s koupáním v Atlantiku
99 ochutnávka vín a koňaku
99 návštěva typického farmářského trhu

Odjezdová místa: 
Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, České Budějovice, Vodňany, Protivín, Písek, Strakonice, Horažďovice, 
Nepomuk, Domažlice, Horšov. Týn, Staňkov, Holýšov, Stod, Kdyně, Klatovy, Švihov, Přeštice, Pardubice, Hradec 
Králové, Poděbrady, Klášterec n. Ohří, Ostrov, Karlovy Vary, Bečov, Toužim, Úněšov, Liberec, Turnov, Mladá 
Boleslav, Brandýs n. Labem, Chodov, Loket, Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně, Planá, Tachov.


