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Wycieczka  autokarowa  na  Lazurowe  Wybrzeże 
18.08-25.08.2023 

 
 
1 dzień  Przejazd Koszalin-Cannes 

Wyjazd  z  Koszalina  o  godz.  12.00  (parking  przy  ul. Śniadeckich przy hali 
widowiskowo-sportowej). 

 
2 dzień  Pobyt  w  Cannes 

Przyjazd do  Cannes około południa. Zakwaterowanie. Popołudniowy spacer 
nad morze, kąpiel w Morzu Śródziemnym. 
 

 3 dzień  Pobyt w Cannes – wycieczka do Nicei 
Przejazd  do Nicei i zwiedzanie centrum,  m.in. starego miasta,  spacer po 
słynnym Bulwarze Anglików. Po południu plażowanie. 

 
4 dzień  Pobyt  w  Cannes – wycieczka do Grasse 

Plażowanie. Po południu przejazd do Grasse, miejscowości słynnej z 
przemysłu perfumeryjnego, działającego w okolicy od połowy XVIII wieku. 

 
5 dzień  Pobyt  w  Cannes 
  Plażowanie. Po południu zwiedzanie Cannes. 
 
6 dzień  Pobyt w Cannes – wycieczka do księstwa Monaco 

Plażowanie. Po południu przejazd do  Monte Carlo i Monaco i zwiedzanie 
jednego z najmniejszych państw Europy. Wejście do Oceanarium. Powrót na 
camping. 

   
7 dzień  Pobyt w Cannes 

Plażowanie do południa. Około 18 wyjazd do Koszalina.  
 
8  dzień Przyjazd do Koszalina w godzinach popołudniowych 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena :  1 650 zł i 60 euro(każdy zabiera ze sobą) 
- cena  w  złotówkach  obejmuje -  przejazd  autokarem  z  klimatyzacją 

śniadania  i  obiadokolacje, 
ubezpieczenie KL i NNW w Signal Iduna, 
noclegi na campingu  
namioty organizatora, 
pilotaż 
20zł na TFG i TFP 

 
- cena w euro obejmuje   przejazdy autostradami, 
    parkingi, 
    zwiedzanie Oceanarium w Monaco (do lat 18) 
Na campingu w Cannes jest basen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany programu z przyczyn niezależnych od niego, np. 
pogoda. 
 
Cannes – zdobyło sławę dzięki odbywającym się tu licznym festiwalom i innym 
wydarzeniom kulturalnym. Najgłośniejszy jest odbywający się w połowie maja 
Międzynarodowy Festiwal Filmowy, będący najbardziej ekstrawaganckim wydarzeniem na 
Lazurowym Wybrzeżu 
Grasse – górska miejscowość słynna z przemysłu perfumiarskiego działającego prężnie od 
połowy XVIII wieku 
Nicea – stolica Lazurowego Wybrzeża i piąte co do wielkości miasto Francji. Już od połowy 
XVIII wieku znany nadmorski kurort. 
Monaco i Monte Carlo – otoczone ze wszystkich stron przez terytorium Francji stanowi 
suwerenne państwo o powierzchni zaledwie 1,95 km kwadratowych. Od lat 70-tych XIX 
wieku do lat 30-tych XX wieku zmieniające się przepisy uczyniły z Monte Carlo europejską 
stolicę ruletki oraz wymarzone zimowisko milionerów.  
 


