
PROVANSA  
Datum: 16.-21. junij 2023 
Nosilec programa GJP: Polona Končar 
Agencija : TA TRUD  
 

Provansa velja za najbolj romantično francosko pokrajino, ki je 
od vedno navdihovala številne pesnike, pisatelje in slikarje. 

Obiskali bomo naravni rezervat Camargue, spoznavali antične 
spomenike, se sprehajali po živahnih mestih in vasicah, pozabili 

ne bomo niti na parfume, ki so eden od zaščitnih znakov 
dežele.  

 
1. dan (petek): Ljubljana-Italija-Francija 

Večerni odhod iz Ljubljane (cca ob 22.00) in vožnja skozi Italijo proti Genovi in Azurni 

obali.  
 
2. dan (sobota): Monako-Cannes-Aix en Provence 

V dopoldanskih urah nas pričakuje slavna kneževina Monako, kjer ne živijo le 

Grimaldijevi ampak še cela kopica slavnih osebnosti iz vseh sfer družabnega življenja. Vsi 

poznamo slike prestižnih jaht v monaški marini in najbolj slavne zavoje v karavani 

formule ena. Videli bomo knežjo palačo, stolnico, zanimal nas bo tudi Monte Carlo s 

slavno igralnico. Ogledamo si Oceanografski muzej. Pot ob Azurni obali nas nato pelje 

mimo Nice in Cannesa do Aix en Provenca. Večerja in nočitev.   

 

 
 

3. dan (nedelja): Aix en Provence-Camargue-Arles  

Zajtrk. Aix en Provence je mesto fontan in rojstno mesto enega od velikanov slikarske 

umetnosti, Cezana, zato si ogledamo njegov atelje. Nato se zapeljemo v naravni rezervat 

Camargue ob izlivu reke Rone, kjer bomo lahko videli flaminge, kamarške konje in bike 

ter veliko število raznih ptic. Prispeli bomo do znamenite vasice St. Maries de la Mer, kjer 

se v maju na romanju pri relikvijah črne Sara zberejo cigani iz različnih koncev. Posebno 

doživetje bo vožnja z ladjico po kanalih reke Rone in opazovanje pestrega naravnega 

okolja. Obiskali bomo tudi srednjeveško mestece Aigues Mortes, ki je obdano z 

mogočnim obzidjem. Popoldan prispemo v Arles, ki se kar šibi pod težo antičnih in 



srednjeveških spomenikov: amfiteater, Konstantinove terme, gledališče, Cerkev St. 

Trophima… Večerja in nočitev. 

 

 
 

4. dan (ponedeljek): Arles-Nimes-Pont du Gard-Orange-Avignon 

Zajtrk. Odpeljemo se do Nîmesa, zelo elegantnega mesta z bogato rimsko dediščino. 

Ogledali si bomo Dianin tempelj in areno, ki zaradi velikosti predstavlja izreden dosežek 

rimskih graditeljev. Vožnja v Le Pont du Gard, kjer stoji eno izmed čudes antičnega 

sveta: trinadstropni akvedukt v dolžini 49 km, veličastna zgradba obokov in stebrov, ki je 

oskrbovala rimski Nîmes z vodo. Nadaljevanje poti v Orange, nekoč keltsko prestolnico, 

kasneje pa pomembno rimsko središče. V 16. stoletju je bilo mesto v lasti rodbine 

Orange - od tod tudi ime. Mesto se ponaša z odličnima rimskima spomenikoma - 

slavolokom zmage ter velikanskim, dobro ohranjenim antičnim gledališčem. Dan 

zaključimo v Avignonu. Večerja in nočitev. 

 

5. dan (torek): Avignon-Grasse-Italija 

Zajtrk. Ogled Avignona z opevanim mostom in papeško palačo ter živahnim središčem 

mesta, ki je simpatično zbirališče obiskovalcev z vsega sveta… Ob koncu se ustavimo še 

v Grassu, svetovno znanemu mestu pridelave parfumskih esenc. Nekaj časa si bomo vzeli 

za ogled in nakup. Odhod proti Sloveniji in nočna vožnja.  

 

6. dan (sreda): Ljubljana 

Prihod v Ljubljano v jutranjih urah.  

 

CENA: 420 evrov (najmanj 45 udeležencev), 

435 evrov (najmanj 35 udeležencev); 
 

VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom in vse pripadajoče stroške, 3 x prenočevanje v hostlih 

ali hotelih (najmanj) 2** (tri- ali 4- posteljne sobe), tri polpenzione, strokovno vodstvo, 

vstopnine (Oceanografski muzej, Cezanov atelje, ladjica v Camargu, arena v Nimesu, 

Pont du Gard, antično gledališče v Orangu, papeška palača), spremstvo profesorjev, 

nezgodno zavarovanje; 

 

ODSTOPNINA (PO ŽELJI): 21,75 evrov (v primeru bolezni); 

 

PLAČILNI POGOJI: 135 (ali 120) evrov akontacije, preostanek lahko po želji na 5 

obrokov (5 x 60 evrov od februarja do junija 2023). 


