
PO RHÔNE KE STŘEDOZEMNÍMU MOŘI 

Viviers  

BIKE TOUR THROUGH PICTURESQUE ARCHÈDE 

Pojedete podél břehů Rhôny z Vivivers k hezkému městečku Donzère, kde začne být trasa o 

něco náročnější a čekat vás bude stoupání na jedné z původních tras Tour de France. Snaha 

se ale vyplatí a po cestě zpátky si užijete jízdu téměř bez šlapání kolem zámku Châteauneuf-

du-Rhône. 

CENA ZA OSOBU: € 44 | DÉLKA CCA: 2,5 h | VZDÁLENOST CCA: 19 km 

SOUTHERN ARDÈCHE AND LAVENDER SCENT 

Vápencová oblast Ardèche tvořena v průběhu milionů let patří k nejkrásnějším krajinám na 

jihu Francie. Tato exkurze vám nabídne pohled na několik malebných jeskyní v oblasti 

Grottes des Madeleines s 25 podzemními halami a Grotte Chauvet s nejstaršími jeskynními 

malbami na světě. Po prohlídce jeskynní následuje návštěva levandulového průmyslu v 

oblasti Ardèche, kde budete mít možnost dozvědět se něco víc o různých druzích levandule a 

jejich využití v lékařství, výrobě parfémů a různých dalších odvětví. 

CENA ZA OSOBU: € 65 | DÉLKA CCA: 5 h | Teploty v jeskyních jsou pouze okolo 15° C. 

Avignon 

BIKE TOUR THROUGH AVIGNON'S MORNING 

Objevujte Avignon v ranním světle, dokud je tichý a klidný. Po východu slunce nad Rhônou 

vás ohromí Papežův palác a mnohé další památky. Přesunutí papežova sídla do Avignonu ve 

14. století provázela také výstavba gotických kostelů, klášterů a dalších skvostných budov. Na 

kole se projedete jak městem, tak jeho okolím a uvidíte i nádherný ostrůvek Barthelasse. 

CENA ZA OSOBU: € 39 | DÉLKA CCA: 2 h | VZDÁLENOST CCA: 20 km 

AVIGNON CITY WALKING TOUR WITH A VISIT TO THE POPES PALACE 

Přes příjemné aleje, kolem nespočtu malých městských paláců, kapliček a kostelů Vás 

exkurze zavede k slavné Papežskému paláci v Avignonu. Prohlídka vás zavede do obrovských 

sálů, kaplí, terasu s ohromujícím výhledem a do soukromých pokojů papeže. Každým rokem 

se zde v červnu se zde koná jeden z největších divadelních festivalů na světě. Na čtyři týdny 

se ulice Avignonu promění do barevného trhu tvořivosti. Prohlídka vás zavede kolem kostela 

St. Agricol, dále na výhlídku Rocher des Domes, kde si budete moci vychutnat jedinečný 

panoramatický výhled na údolí řeky Rhôny a slavný Avignonský most. 

CENA ZA OSOBU: € 35 | DÉLKA CCA: 2,5 h 



AVIGNON BY NIGHT 

Starobylé město Avignon je okouzlující nejen ve dne, ale své osobité kouzlo má i v nočních 

hodinách. Centrum Avignonu a Apoštolský palác osvětlený tisíci světly si nemůžete nechat 

ujít. Nezažijete pouze nádhernou noční scenérii, ale také si poslechnete zajímavé příběhy o 

městě, papeži a historii. Jsme si jistí, že si to užijete. 

CENA ZA OSOBU: € 19 | DÉLKA CCA: 1,5 h 

Arles 

BIKE TOUR THROUGH THE WILD CAMARGUE 

Přitažlivé vesničky, divocí bílí koně a růžoví plameňáci – to je Camargue. Poznejte 

nedotknuté zaplavené planiny ze sedla kola. Pojedete kolem obrovských rýžových polí se 

slavnými býky až do Étang de Vaccarčs, kde při troše štěstí uvidíte plameňáky ve slané vodní 

laguně. Další zastávkou bude Arles, známé díky Van Goghovu veledílu. Během pauzy si 

můžete prohlédnout impozantní románský amfiteátr. 

CENA ZA OSOBU: € 54 | DÉLKA CCA: 4 h | VZDÁLENOST CCA: 43 km 

THE CAMARGUE - A WONDER OF NATURE 

Tam, kde se potkává moře s pevninou, objevuje se přírodní div – mokřady Camargue. Máte 

skvělou možnost vstoupit do země bílých koní a vychutnat si nádherné prostředí unikátní 

fauny. Pokračovat budeme do Saintes-Maries-de-la-Mer hlavního poutního a turistického 

centra Camargue. Kostel Notre Dame de la Mer z 9. století ukrývá svaté pozůstatky Marie 

Saloné a Marie Jacobé. Od 1448 se zde dvakrát ročně pořádá pouť. Na konci exkurze budete 

mít volný čas sami pro sebe. 

CENA ZA OSOBU: € 47 | DÉLKA CCA: 4 h 

JEEP TOUR THROUGH THE CAMARGUE 

Camargue je jedna z posledních oblastí Středozemního pobřeží, kde můžete nalézt stále 

nezkaženou přírodu. Camarague je Eldoradem pro milovníky přírody a svobody. Jakmile 

sjedete z hlavní cesty, začne jeepové dobrodružství. Hledejte divoké bílé koně a užívejte si 

pohledy do nekonečné divočiny. Autobus vás také zaveze do Les Saintes-Maries-de-la-Mer, 

kde si můžete odpočinout na pláži nebo nakupovat suvenýry. 

CENA ZA OSOBU: € 89 | DÉLKA CCA: 4 h | Řidič je zároveň průvodce. 

HORSE RIDE THROUGH THE CAMARGUE 

Camargue je rájem nejen pro divoké bílé koně, ale také pro ty, kdo na koních rádi jezdí. Jižně 

od Arles je několik rančů, které vám tento zážitek rádi zprostředkují, ať si přejete vyjížďku na 

hodinu s doprovodem, nebo celodenní vyjížďku pro zkušené. Lodní manažer vám domluví 

vyjížďku na vámi požadovaný čas včetně transferu. 



CENA ZA OSOBU: Záleží na velikosti skupiny, délce a sezóně. | Exkurze je dostupná pouze na 

vyžádání. 

MARSEILLE – CAPITAL OF TEH MEDITERRANEAN SEA 

Milovníci kultury Marseille prostě musí zbožňovat. Nejstarší francouzské město má spoustu 

muzeí, divadel a architektonických skvostů k objevování. Po hodině a půl jízdy se dostanete 

do starého přístavu, kde vedle sebe kotví jak obrovské lodě tak moderní jachty. Čeká vás 

prohlídka nejvýznamnějších památek jako baziliky Notre Dame de la Garde. Během výletu 

budete mít i chvíli volna pro sebe, než vás autobus odveze zpět na loď. 

CENA ZA OSOBU: € 47 | DÉLKA CCA: 5,5 h 

Tournon 

DREAMY TOURNON AND GARDEN OF EDEN 

První zmínka o vesničce Tournon pochází z 8. století a je to zde na budovách v historické 

čtvrti také znát. Určitě stojí za návštěvu muzeum a gotický kostel. Zahrada Eden se nachází 

uprostřed pevnosti a je populární zelenou oázou. Po krásném výhledu na vinice Tain 

l'Hermitage vás čeká také ochutnávka. 

CENA ZA OSOBU: € 35 | DÉLKA CCA: 3 h | Ochutnávka vín v ceně. 

Lyon 

BIKE TOUR THROUGH LYON 

Chcete zažít klasické lyonské centrum s úzkými uličkami labyrintem domů, dvorků a 

schodišť? Potom nasedněte na kolo a pojeďte. Hlavní zastávkou bude na trhu Les Halles, kde 

jsou nabízeny místní výrobky a suroviny. Jakmile si projdete trh a zaženete neustále hladové 

holuby, naskytne se vám nádherný výhled na celé město z Fourvière Hill. 

CENA ZA OSOBU: € 49 | DÉLKA CCA: 3 h | VZDÁLENOST CCA: 10 km 

CITY OF SILK – TOUR OF LYON 

Dechberoucí město Lyon se nachází na soutoku řek Rhône a Saône. Jedno z nejstarších měst 

ve Franci, je široko daleko proslavené díky svým vysoce kvalitním výrobkům z hedvábí a také 

díky skvělé gastronomii. Budete se moci projít historickou částí Lyonu nazývané Vieux Lyon, 

která je zařazena do světového dědictví UNESCO. Uvidíte budovy postavené v italském 

renesančním stylu, románské divadlo a baziliku Notre-Dame de Fourvière. Během návštěvy 

starobylého obchodu s hedvábím se dozvíte několik základních informací o francouzském 

„hedvábném“ průmyslu, které Lyon nejen že obohatilo, ale také proslavilo po celém světě. 

CENA ZA OSOBU: € 39 | DÉLKA CCA: 3,5 h 



LYON BY NIGHT 

Více než dvě stě lyonských památek, mostů a monumentů je po západu slunce zvýrazněno 

speciálním osvětlením, díky kterému vynikne jejich osobité kouzlo a vytvoří tak pohled na 

Lyon ve zcela jiné dimenzi. Bazilika Notre-Dame de Fourvière a Opéra de Lyon Vám a mnoho 

dalších památek, náměstí a starobylých uliček se najednou rozsvítí a vytvoří 

nezapomenutelný zážitek. 

CENA ZA OSOBU: € 39 | DÉLKA CCA: 1,5 h 

SEGWAY TOUR THROUGH LYON 

Průvodce vás seznámí s používáním segway už na lodi a pak v malé skupince vyrazíte 

objevovat krásy staré části Lyonu a francouzského životního stylu. 

CENA ZA OSOBU: Záleží na velikosti skupiny a sezóně. | DÉLKA CCA: 1,5 h | Exkurze je 

dostupná pouze na vyžádání. 

DISCOVER LYON ON YOUR OWN 

Lyon nabízí spoustu kulturních i kulinářských pokladů k objevování. Ať už se chcete jet 

podívat na klenot města – baziliku Fourvière, starou čtvrť, malé zapomenuté uličky nebo 

slavné malby na fasádách, je to na vás. Řidič vás zaveze kamkoliv a průvodce odhalí skrytá 

tajemství a příběhy Lyonu. 

CENA: Minivan (7 osob) na 4 hodiny s řidičem € 420. Průvodce na 4 hodiny € 239. | Exkurze 

je dostupná pouze na vyžádání. 


