
Kedves Érdeklődők! 
 
Iskolánk tanulmányi kirándulást szervez Provence környékére 2019 májusában. A kirándulás 
egyaránt szolgál természeti, kulturális és történelmi látnivalókkal. 
 
A legkiemelkedőbb helyszínek Provence középkori hangulatot árasztó falvai és kisvárosai mellett 
Nizza, Avignon, Aix-en-Provence, Marseilles, Cannes és Monaco lesznek. 
 
A részletes programot a következő oldalon találják, amiben azért még kisebb változtatások 
előfordulhatnak. 
 
További fontos tudnivalók 
 

- Fizetés ütemezése: 
1. 15.000 HUF a jelentkezéskor 
2. 45.000 HUF 2019. február 15-ig 
3. a teljes fennmaradó összeg 2019. április 5-ig.  

 

- Biztosítás: 
o nem kell feltétlenül az utazási iroda ajánlatát elfogadni, de mindenképpen kell 

egységesen közös utazásbiztosítást kötnünk (utánanézünk a lehetőségeknek). 
o Ezen kívül feltétlenül javasoljuk mindenkinek az Európai Egészségbiztosítási Kártya 

kiváltását (ingyenesen megtehető az OEP járási hivatalaiban). 
 

- Kísérő tanárok: Buttyánné Frajka Zita (francia), Fellner Máté (történelem-földrajz), + 1-2 tanár 
(egyeztetés alatt). 
 

- Étkezés: egyénileg, rendszeresen meg fogunk állni kisebb-nagyobb boltoknál, bevásárló 
központoknál, ahol akár több napra előre is lehet gondoskodni a „napi betevőről”.A holiday home-
okban lehetőség lesz főzésre-melegítésre, érdemes az együtt lakóknak megszervezniük a közös 
étkezéseket. (Kiváló lehetőség a csapatépítésre és az önállóság fejlesztésére!!!) A napközbeni 
étkezéseket általában szendvicsekkel oldjuk meg, de időnként lesz lehetőség szabad programok 
keretében napközben is élelmiszert venni, akár meleg ételt enni. 
 

- További költségek:  
o étkezés – lásd fent (kb. napi 20€-ból ki lehet jönni) 
o belépőjegyek: még egyeztetés alatt, de nagyságrendileg, szerintünk maximum 45€ 

várható 
o költőpénz – egyéni, de (az étkezési költségeken felül!!!) jó ha van a gyerekeknél 100-

200€ a felmerülő váratlan költségekre, szuvenírekre, stb. 
 

- Iratok: feltétlenül legyen mindenkinél érvényes (plasztik kártya formájú) személyi igazolvány 
vagy útlevél! (Érdemes már most megnézni a biztonság kedvéért.) 
 

- Viselkedési normák (biztos, ami biztos alapon…): 
o a kiránduláson való részvételhez minden esetben szükséges az osztályfőnök 

hozzájárulása, amit a jelentkezések összegyűjtése után fogunk kikérni. 
o a kiránduláson az iskola házirendjének szabályai érvényesek, és mivel a felelősség nagy 

része a kísérő tanároké, ezért azok alkalmazása az ő hatáskörükbe tartozik. 
 
 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Alulírott (név) ……………………………… engedélyezem, hogy …. osztályos gyermekem (tanuló 

neve) ……………………………..…. az iskola által szervezett provence-i kiránduláson 2019. május 

11 -18-ig részt vegyen. Vállalom, hogy a 119.800 HUF részvételi díjat 2019. április 5-ig befizetem. 

Aláírásommal kijelentem, hogy a fentiekben foglaltakat elfogadom, magamra és gyermekemre 

nézve kötelező érvényűnek tekintem. 

 
Kelt: …………………………………… 
        ………………………….. 
        szülő/gondviselő aláírása 
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Barangolás a Francia Riviérán – Provence-i látogatással  
 

Időpont: 2019. május 11 – 18. 

Utazás: autóbusszal 

Elhelyezés: 2 éj hotel*** 

5 éj holiday home Franciaország 

Ellátás:  önellátás, hotelben reggeli 
 

1. nap Indulás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Amennyiben időnk engedi 

rövid városnézés Rómeó és Júlia városában, Veronában. Este tranzitszállások elfoglalása Verona 

térségében. 
 

2. nap Reggel továbbutazunk Provence felé, útközben rövid városnézés a Cote d’Azur legnépszerűbb 

üdülőhelyén, Nizza-ban: Angol sétány, óváros, Bellada torony, virágpiac, Massena tér, Este 

szállások elfoglalása Cadenet környékén. 
 

3. nap Délelőtt látogatás a levendulamezővel körülvett Sénanque-i apátságba, mely az egyik 

legépebben maradt ciszterci kolostor. Ezt követően Gordes, a sziklák tetejébe épült falucskába 

látogatunk, mely Franciaország legszebb falva címet is megkapta! Délután Roussillon városába 

látogatunk, mely csodálatos vörös szikláiról és okker kőbányáiról híres. Este visszautazás a 

szállásra. 
 

4. nap Utazás az Unesco világörökségét élvező Avignonba, a pápák egykori székhelyére: pápai palota és 

a katedrális, falakkal körülzárt óváros, Pont du Gard völgyhíd megtekintése. Ezt követően 

Nimes városában híres római kori emlékekkel ismerkedünk: amfiteátrum, Maison Carré. Este 

visszautazás a szállásra. 
 

5. nap Utazás Cézanne szülővárosába, Aix – en Provence-ba, mely gyönyörű szökőkútjairól és 

palotáiról is híres. Délután a Földközi-tenger partján fekvő Marseille-be. Városnéző séta során 

megnézzük a régi kikötőt, a Notre Dame de la Garde székesegyházat, és a Városházát. Este 

szállások elfoglalása Frejus környékén. 
 

6. nap Délelőtt a film fővárosába, Cannes-ba vezet utunk, séta az óvárosban és a hírességek utcáján. 

Délután a festők és művészek paradicsomaként ismert Saint Paul de Vence-t keressük fel. A 

hegyoldalban fekvő erődített városka kanyargós kis utcái és ódon házai középkori hangulatot 

árasztanak. Pompás kilátás nyílik a ciprusfák uralta tájra és a pálmafákkal tarkított és 

úszómedencékkel felszerelt, vöröstetős villákra.  
 

7. nap Délelőtt később Monacoba, a kaszinók világába utazunk. Városnézés Monte Carloban: Hercegi 

palota, Casino. Óceonográfiai múzeum, Grace Kelly sírja. Délután továbbindulunk, folyamatos 

utazás rövid pihenőkkel. Az esti órákban tranzitszállások elfoglalása Verona térségében. 
 

8. nap Reggeli után hazaindulás, útközben rövid városnézés Trevisoban, a vizek városába. A házak itt 

is cölöpökre épültek, s az itteni palazzók is olyan díszesek, mint a velenceiek. Ezután folyamatos 

utazás, rövid pihenőkkel. Hazaérkezés az esti órákban. 
 

Részvételi díj holiday home – önellátás 115.900 Ft/fő 

Üdülőhelyi illeték 3.900 Ft/fő 
 

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás és az idegenvezetés költségeit. Nem 

tartalmazza a belépőjegyek, a hajójegy és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás 430 Ft/fő/nap. 
 

 
 

 


