
 

 

 

 

MGR. PAVLÍNA FORMÁNKOVÁ  

CK Slunečnice  

služby cestovního ruchu, průvodcovská činnost 
Mimoňská 631 • 190 00 Praha 9 • tel. / fax: 286  883 315 
e-mail: pavlina.formankova@email.cz • mobil: 603  981º122 
 

na vytvoření obrazu jižní Francie se podíleli už staří Římané, všudypřítomný katalánský ráz připomíná blízkost Španělska, 

je to kraj od milostné poezie trubadúrů až po Fréderica Mistrala odjakživa spjatý s literaturou, jeho krása a magické světlo 

přitahovaly mnohé věhlasné malíře, vydejte se i vy za poznáním krásných míst 

PROVENCE   a   LANGUEDOCU  
(program s výukou francouzštiny v jazykové škole)  

 

TERMÍN: 17. – 24. září 2022 CENA: 14 900 Kč 

PROGRAM:  
 

1. den – odpoledne odjezd z ČR, noční přejezd Německem. 
2. den – naší první zastávkou bude Avignon, projdeme se historickým 

centrem, prohlédneme si impozantní papežský palác, ve kterém se 

odehrály události významné i pro naše dějiny, a zatančíme si na mostě 

sv. Bénezeta. Odpoledne přijedeme do Montpellier, seznámíme se 

s centrem města, ve kterém se nachází i naše škola, a ubytujeme se 

v rodinách.  
3. den – dopoledne: výuka v jazykové škole (4 vyučovací hodiny). 

Odpoledne výlet do přírodního parku Camargue – nádherná krajina, bílé koně, černí býci a růžoví 

plameňáci. Navštívíme opevněné městečko Aigues Mortes, během exkurze na Salins du Midi budeme 

mít příležitost vylézt si na kopec ze soli.  

4. den – dopoledne výuka v jazykové škole (4 vyučovací hodiny). Montpellier je město „mezi horami a 

mořem“, a tak dnešní odpoledne strávíme na pláži v jednom z přilehlých letovisek – Carnon nebo 

Palavas.    

5. den – dopoledne výuka v jazykové škole (4 vyučovací hodiny), odpoledne výlet do Arles, které je baštou 

provensálských tradic. Najdeme zde také hodně římských památek, nádherný románsko-gotický kostel 

sv. Trofima a připomeneme si pobyt malíře Vincenta van Gogha.   

6. den – dopoledne výuka v jazykové škole (4 vyučovací hodiny), odpoledne výlet do Sete, jemuž se 

přezdívá „francouzské Benátky“, zavítáme také na jednu farmu, kde se chovají ústřice. 
7. den – dopoledne výuka v jazykové škole (4 vyučovací hodiny), odpoledne odjezd z Montpellier, cestou 

zpět se ještě zastavíme u slavného aquaduktu Pont du Gard, který 

Římané pokládali za jeden z nejlepších důkazů o velikosti své říše.  Noční 

přejezd přes Německo do ČR 

8. den – dopoledne příjezd do Prahy  
 

Cena obsahuje: dopravu autobusem, 5x nocleh s polopenzí v hostitelských 

rodinách, 20 hodin výuky francouzštiny v jazykové škole v Montpellier, 

služby průvodce, komplexní cestovní pojištění (u Generali České pojišťovny, 

pojištění Turista 2020 zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění odpovědnosti za 

škodu občana, úrazové pojištění a pojištění storno cesty)  + zákonné pojištění CK  

Cena neobsahuje: vstupné dle programu a jízdné tramvají v Montpellier 

cca 50 €  

Upozornění: hostitelské rodiny poskytují doprovod při příjezdu a odjezdu, 

během pobytu je nutné dojíždět do školy a na ubytování tramvají. 

 

 


