A TAGOZAT FENNÁLLÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL KŐRÖSINÉ
VATAI ÉVA ÉS RADVÁNYI KRISZTINA TANÁRNŐ MEGHIRDETI A MINDEN
ÉVBEN SZERVEZETT COTE D’AZURI UTAZÁST, EZÚTTAL FÜGGETLENÜL A 9.
KNY OSZTÁLY ÚTJÁTÓL. VÁRJUK AZOKNAK A VOLT ÉS JELENLEGI
DIÁKOKNAK, HOZZÁTARTOZÓIKNAK, KOLLÉGÁINKNAK, BARÁTOKNAK A
JELENTKEZÉSÉT, AKIK SZERETNÉNEK VELÜNK TARTANI.

COTE D’AZUR
2017. június 30-július 9.
1. nap: Indulás 2100-kor a Domus parkolóból, éjszaka a buszon
2. nap: Reggel rövid megálló a Doberdónál, az I. világháború olasz emlékművénél.
Délután érkezés Mandelieu-la-Napoule-ba, a Cannes melletti szállásra. Ismerkedés a campinggel,
fürdés - az érkezés idejétől függően – vagy a tengerben vagy a helyi úszómedencében.
3. nap: Kirándulás Antibes-ba: Picasso Múzeum, városnézés, marché provencal, fürdés
4. nap: Kirándulás Cannes-ba: hajózás Ste. Marguerite szigetére, városnézés (óváros, fesztiválpalota,
Croisette), szabadidő, strandolás Cannes-ban a homokos tengerparton.
5. nap: Kirándulás Grasse-ba egy parfümgyárba, ahol megismerhetjük a parfüm történetét, a gyártás
technológiáját, utána vásárlási lehetőség. Séta a történelmi belvárosban, nézelődés a galériákban, az arab
negyedben. Délután strandolás Mandelieu-la-Napoule-ban.
6. nap: Monaco - Monte Carlo: a hercegi palota, Óceonográfiai Múzeum Eze: séta az óvárosban,
fürdés
7. nap: Nice: Chagall Múzeum, séta az óvárosban, FNAC, délután fürdés a város kavicsos strandján .
8. nap: Otthoni pihenés: hosszú alvás, fürdés a kemping medencéjében vagy a tengerparton du.
Vallauris: a Picasso által festett Háború és béke-kápolna, séta (lehetőség olcsó ajándéktárgyak,
provence-i specialitások vásárlására)
9. nap: A szobák átadása, a kauciók felvétele. Indulás hazafelé. Rövid megállással összekötött
városnézés Sirmione-ban, a Garda-tó félszigetén. Utazás egész éjszaka.
10. nap: Érkezés Pécsre a reggeli órákban

Iskolánk volt és jelenlegi tanulói számára (akik a 26 évet nem töltötték be): 80.000 Ft
Felnőttek számára: 85.000 Ft, ami tartalmazza az utazási költségeket, a szállást, a
programokon való részvételt és az idegenvezetést: hely – és civilizációs ismereteinkkel
szeretnénk Nektek örömet szerezni a tagozat 15. születésnapján. (Amennyiben sikerül
támogatókat szereznünk az utazáshoz vagy sikeresen pályázni, ez az összeg a későbbiekben
csökkenhet.)
Szállás: a Cannes melletti Mandelieu-la-Napoule-ban (Camping Plateau des Chasses, 6 fős
teljesen felszerelt mobil-home-okban)
Jelentkezés: radvanyikriszti@hotmail.com vataienator@gmail.com
Előleg: 20.000 Ft (befizetés október 15-ig)

