*

Borie*, kaland, Provence…
Kedves móriczos diákok!

*: A borie-k Dél-Franciaországban látható több száz éves, habarcs nélkül
készült rejtélyes, kúp alakú építmények.

Iskolánk a Baraka Utazási irodával dél-franciaországi utazást szervez a 2017. október 8-15. között.
Fontos lenne a szervezést már nyáron elkezdeni, ezért kérünk Benneteket, hogy a program és feltételek
elolvasása után, utazási szándékotokat az előleg befizetésével még június 30 előtt erősítsétek meg. Az
előleg összegét, 50.000,- forintot, június 30-ig, (vagy a beiratkozáskor) Fellner Máté tanár úrnak vagy
Buttyán Zita tanárnőnek, (ha minket nem találtok, esetleg a titkárságon) fizessétek be.
A program részvételi költsége: 129.900 Ft/ fő
Az ár a következőket tartalmazza:
• Szállás: 2 éjszaka szállodában, 4 éjszaka apartmanban
• Étkezés: a programban leírtak szerint
• Autóbusz közlekedés költségét
• Idegenvezetés: 1 fő Baraka túravezető
• Szervezési díj
A részvételi költség nem tartalmazza:
• Belépők
• Étkezés
• Személyes kiadások, borravalók
Szállás:
Utazásunk első éjszakáját az Olasz Riviéra egyik kisvárosának szállodájában, kétágyas szobákban
töltjük. Provence-ban összesen négy éjszakát töltünk apartmanokban, amik Malaucene mellett épültek.
Az apartmanok egy öthektáros, provence-i stílusban épült üdülőtelep modern épületeiben találhatóak.
Az apartmanok négyfősek. Az apartmanok felszereltsége: konyha (edények, evőeszközök, hűtőgép,
elektromos főzőlap, mikrohullámú sütő, mosogatógép), televízió, terasz, fürdőszoba, wc. Az
apartmanokhoz tartozik ágynemű, de törölközőt és konyharuhát magunknak kell vinni. A vendégek
ingyenesen használhatják a tenisz-, a pétanque-, a kosárlabda- és a röplabdapályát, az edzőtermet, a
szaunát és a wifi hálózatot. Az apartmanoktól alig pár perc séta Malaucene központja, ahol
élelmiszerboltot, pékséget és több éttermet is találunk.
Étkezés:
Az első, második és hetedik nap reggelit kapunk, de az utazás részvételi költsége ezen felül nem
tartalmaz étkezést. Ez azonban nem jelenthet problémát, mivel Provence-ban számtalan étkezési
lehetőség kínálkozik. Bőven lesz elég időnk élelmiszert vásárolni a piacokon vagy élelmiszerboltokban,
de esténként Malaucene éttermeiben is vacsorázhatunk, amik pár perc sétára találhatóak a
szállásunktól. Minden apartmanhoz tartozik egy felszerelt konyha, ahol egyszerű ételeket magunk is
elkészíthetünk.
Helyszínen fizetendő költségek (egy része választható):
Monaco, Óceánográfiai Múzeum: 13,5 €
Avignon, Pápai Palota: 13 €
Sénanque-i apátság: 8 €
Fontaine de Vaucluse, kajakbérlés: 13 €
Pont du Gard: 3 €
Gordes, szarvasgomba túra: 14 €-tól

1. nap: utazás:
Reggeli indulás, késő este érkezünk az Olasz Riviéra egyik tengerparti városába, ahol egy hotelben szállunk
meg éjszakára.
2. nap: Olasz Riviéra – Monaco – Provence – Malaucene
Monaco: reggel elhagyjuk az olasz Riviérát. Megállunk egy rövid városnézés erejéig Monacóban (Hercegi Palota,
Óceánográfiai Múzeum – akvárium)
A kora délutáni órákban indulunk tovább a provence-i szállásunkra, (Malaucene) ahová néhány órás utazás után
érkezünk meg. ,Ezen a helyen töltjük utazásunk összes hátralévő éjszakáját.
3. nap: Malaucene – Sénanque – Gordes – Malaucene
Sénanque-i apátság: délelőtt az 1148-ban alapított Sénanque-i apátságba látogatunk, amely Franciaország egyik
legszebb román kori cisztercita kolostora.
Gordes: az egyik legszebb fekvésű provence-i városka, ahol ezen a napon tartják a heti piacot. Mindenből
kétségbeejtően gazdag a választék. Szinte minden árustól kaphatunk kóstolót, hogy eldöntsük melyik a
legfinomabb sajt, vagy olívabogyó. Gordes nemcsak Provence, de egész Franciaország egyik legszebb települése.
Új ház az óvárosban néhány száz éve nem épült. A városka tetején pedig egy 11. századi kastély trónol. Nem
véletlenül Gordes a párizsi elit egyik kedvenc nyaralóhelye. Malaucene: a délután hátralévő része a pihenésé.
4. nap: Malaucene – Avignon – Pont du Gard – Rasteau – Malaucene
Avignon: ezen a délelőttön Avignonba látogatunk. A legérdekesebb nevezetességek a mintegy 4,5 km hosszú
városfalon belül találhatóak, amit nagyszerűen helyreállított bástyák és tornyok ékesítenek. A falakon belül
találjuk az óvárost, tele keskeny utcákkal, tágas terekkel és kávézókkal. Avignon leghíresebb látnivalója a 14.
században épült Pápai Palota, amelynek termei és tágas udvarai a pápaság felhalmozott kincseiről tanúskodnak.
Az Avignonban tett látogatásunk után a híres Pont du Gard háromszintes hídjához utazunk, amely az UNESCO
Világörökségek között is megtalálható. A hatalmas méretű építményt a rómaiak alkották i.e. 19-ben, és a Nimesbe vezető 50 kilométer hosszúságú vízvezeték-rendszer része volt. Ha kedvünk tartja, akár meg is fürödhetünk a
folyóban.
Délután Rasteau csendes kisvárosába látogatunk, amely messzeföldön híres borászatairól. A környéken nagyon
sokfajta szőlőt termesztenek, amikből a helyi borosgazdák neves és díjnyertes borokat készítenek. A nap végén
visszautazunk a szállásunkra.
5. nap: Malaucene – Fontaine de Vaucluse – Isle-sur-la-Sorgue – Gordes – Malaucene
Vaucluse-forrás: a mai első látnivalónk a világ ötödik legnagyobb vízhozamú forrása (Franciaországban az első),
amely hatalmas területről gyűjti össze a csapadékot. A hatalmas forrás egy barlangi folyóból tör a felszínre egy
230 méteres sziklafal lábánál.
Kajaktúra: egy fakultatív program keretében a Vaucluse-forrástól nem messze kétszemélyes kajakokba szállunk
és kényelmes tempóban, 2-3 óra alatt leevezünk a Sorgue-folyón egészen Isle-sur-la-Sorgue kisvárosáig.
Délután egy újabb izgalmas program következik; szarvasgomba „vadászatra” indulunk a Gordes környéki
erdőkben. A szarvasgomba különleges, titkokkal teli világába avat be minket két helyi szarvasgombász, akikkel
két külön csoportban gomba-keresésre indulunk. A program végén természetesen meg is kóstoljuk ezt az ízletes
csemegét.
6. nap: Malaucene - Olasz Riviéra
Utazás: a kora reggeli órákban indulunk szállásunkról. Egész napost utazás során érkezünk meg az olasz Riviéra
egyik tengerparti városába, ahol egy hotelben szállunk meg éjszakára.
7. nap: Olasz Riviéra - Budapest
Folytatjuk utunkat Budapest felé, érkezés a délutáni órákban Budapestre.

Az információk és további hírek megtalálhatók az iskola honlapján!

