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Provence titkai körutazás  
(2020. szeptember 30 – október 7.) 

 

(8 nap / 7 éj) 
  
Provence több mint a riviéra. A csodaszép fjordok fölé magasodó fehér sziklák a rómaiak óta mutatták az 
utat az ide érkező népeknek, akik rendre nyomot hagytak e vidéken. Olajligetek és fűszeres illatú vad 
hegyoldalak között csavargunk a rómaiak, az Anjou fejedelmek, majd Van Gogh és Cézanne nyomát 
kutatva. Les Baux-de Provence, Cassis fjordjai: a calanque-ok, a Toulon körüli természeti kincsek egyaránt 
sorra kerülnek Arles, Avignon, Marseille és Aix-en-Provence után. Szállásainkat úgy választottuk, hogy 
esténként a belvárosban tölthessük az időt akár sétával akár kellemes vacsorával lezárva a napokat. Az 
árak most is tartalmazzák az összes programot: motorcsónakot, felvonót, belépődíjakat, nincsenek rejtett 
kiadások. A repülőtértől 9 személyes kisbusszal utazunk végig.  A körutat a térséget jól ismerő, évtizedes 
idegenvezetői tapasztalattal rendelkező történész-muzeológus kollégánk, Száva Borbála vezeti. 

 
szept 30. Budapest – Marseille – Saint-Cyr-sur-Mer 
Elutazás Budapestről a Ryanair járatával Marseilles-be (11:50-14:05). Érkezés után buszba szállunk és első 
állomásunk Marseilles-ben az Öreg kikötő fölött álló románkori Szent Victor apátság lesz, amelynek 
altemplomában római szarkofágokat találunk. Az apátság fölött magasodó hegyen áll a Basilique Notre Dame 
de la Garde. Teraszáról bámulatos látványban lesz részünk: a délutáni nap fényében a Földközi-tengerre és a 
Marseille-i öbölre tekintünk le. A templomban tett látogatás után Saint-Cyr-sur-Merbe autózunk (40 perc), 
ahol a tengerparti szállásunkat elfoglaljuk.  
Szállás: Au Tapis de Sable Hotel. 
 
okt.1. Saint-Cyr-sur-Mer – Toulon – Le Castellet – Saint-Cyr-sur-Mer 
Reggeli után útnak indulunk Toulon felé (30 perc). Első megállónk Le Castellet, a középkori falak által őrzött 
apró városka. Délelőtt érkezve az ébredező város virággal befutott kőfalai között valóban úgy érezhetjük, hogy 
megállt az idő. Le Castellet és Bandol térsége híres a borászatairól, az egyik családi pincét meg is látogatunk 
egy kóstoló erejéig. Olajfa ligetek és szőlősök között kanyarogva Toulonba utazunk, ahol libegővel a Mont 
Faron hegyre emelkedünk fel. A vadon növő fűszernövényektől és fenyőktől illatos sziklákról letekintünk a 
Touloni öbölre és a világtörténelem egyik legfontosabb hadikikötőjére. Később meglátogatjuk a régi 
hadikikötő 18-19. századi épületeiből létrehozott Tengerészeti múzeumot. Toulon mellett található a térség 
legöregebb olajfa ligete és mellette egy olajmalom. Kóstolgatás közben érdekes bemutatófilmen tanulhatjuk 
meg az olívaolaj készítésének titkait. Visszautazunk Saint-Cyr-sur-Merbe (30 perc). 
Szállás: Au Tapis de Sable Hotel. 

 
okt. 2. Saint-Cyr-sur-Mer – Cassis – Marseille – Salon-de-Provence 
Cassis apró kikötője önmagában is gyönyörű, a városka azonban a mellette található mediterrán fjordokról, a 
calanque-okról vált világhírűvé. A 20 km hosszúságú partszakasz Cassis és Marseille között számtalan tarajos 
sziklafal között rejtőző, ragyogó kék vízű öblöt rejt, amelyeket jószerivel csak hajóval lehet megközelíteni. 
Ezen a délelőttön saját kis hajónkkal, 3 órás kirándulással bejárjuk a vidéket (jó idő esetén, fürödni is lehet). 
A délutánt Marseilles belvárosában töltjük, megnézzük az Öreg kikötőt, és az antik görög-római emlékeket. 
Szabad időnk alatt a híres hallevest, a bouillabaisse-t is megízlelhetjük. Késő délután indulunk Salon-de-
Provence-ba (40 perc), ahol a belvárosi szállásunkat elfoglaljuk. 
Szállás: L’Hotel de la Charme de Provence, Salon-de-Provence. 
  
okt. 3. Salon-de-Provence – Aix-en-Provence - Salon-de-Provence 
Aix-en-Provence, az elegáns polgárváros története szintén a római korban kezdődött. A reneszánsz korban az 
Anjou család  központjaként a térség kulturális központja lett, és azóta is tartja ezt a szerepet. Kellemes utcáin 
csavarogva és ma már múzeummá alakított palotáit csodálva töltjük a napot. Nem mulasztjuk el meglátogatni 
a Saint Sauveur székesegyház román kori kerengőjét és faragott kapuját sem. Aix környékének látványát jól 
ismerjük Cézanne festményeiről: Salon-de-Provence felé visszaúton a Sainte-Victoire hegy sokszor 
megörökített látványában gyönyörködünk majd.  
Szállás: L’Hotel de la Charme de Provence, Salon-de-Provence. 

 
okt. 4. Salon-de-Provence  - Les Baux-de-Provence – Arles - Salon-de-Provence  
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Reggeli után az Alpilles nemzeti park területére indulunk autóval (30 perc). Les-Baux-de-Provence nemcsak 
a nevében szép, a hegyoromra épült középkori városkát Franciaország egyik legszebbikének tartják. Hírnevét 
az itt felfedezett kőzet, a bauxit is öregbíti. Innen továbbutazunk a világörökségi helyszínekkel büszkélkedő 
Arles-ba. Az itteni számtalan római kori emlék közül a leghíresebb a ma újra működő, igen ép állapotban 
fennmaradt Aréna. Mellette található a híres „Sárga ház”, ahol Van Gogh a szobáját egy időre Gauginnel is 
megosztotta. Elsétálunk a középkori francia templomépítészet egyik legkülönlegesebb emlékéhez, a Saint-
Trophime székesegyházhoz, hogy oroszlános kapuján belépve újabb évszázadokat ugorjunk a történelemben. 
Ha nem is abszintra, de legalább egy kávéra betérünk a ma már Van Goghról elnevezett sárga kávéházba, 
amely egyébként az egykori római fórum terén áll. Visszautazunk Salon-de-Provence-ba, az estét itt töltjük. 
Szállás: Salon-de-Provence: Hotel de Charme le Provence 
 
okt. 5. Salon-de-Pce – Avignon – Pont-du-Gard – Saint-Rémy de Provence– Salon-de-Pce 
Reggeli után Avignonba indulunk (1 óra). A világörökségi helyszínnek nyilvánított híd és a Pápai palota 
meglátogatásával töltjük a délelőttünket. Délután egy újabb világörökség következik: a bámulatos épségben 
megmaradt kettős római vízvezeték-híd, a Pont-du-Gard. Visszafelé felkanyarodunk a hegytetőre épült Saint-
Rémy de Provence-ba. Itt található egy Augustus császár által emelt diadalív és Glanum római város romjai. 
Fotóstoppra megállunk az intézet épülete előtt is, ahol Van Gogh életének utolsó szakaszát töltötte.  
Szállás: Salon-de-Provence: Hotel de Charme le Provence 

 
okt. 6. Salon-de-Provence – Gordes – Sénanque apátság – Roussillon- Salon-de-Provence 
Ma Luberon nemzeti park területére autózunk, először Gordes városkába, ahol a kedd reggeli piacon 
nézelődünk. Innen gyalogos túrát teszünk (oda-vissza 6 km, 100 m szintkülönbség), amelynek célja a 
Sénanque cisztercita apátság meglátogatása. Bár októberben a levendula már nem virágzik, mégis kárpótol az 
apátság sziklák alatt megbújó kőépületének és az oda vezető túraút látványainak élménye. Visszasétálunk 
Gordesba és tovább autózunk a rozsdaszín köveiről híres Roussillon városába.  
Szállás: Salon-de-Provence: Hotel de Charme le Provence 

 
okt. 7. Salon-de-Provence – Marseille – Budapest 
Reggeli után a délelőtt szabad, Salon-de-Provence-ban kellemes kis üzletekkel tarkított sétálóutcák vannak, 
illetve a kastélymúzeum meglátogatható, amelyben az egykori lakó, Napóleon emlékkiállítása látható. Délben 
utazunk a repülőtérre, Marseille-be, ahonnan Budapestre repülünk (1430-16:25).  
 
 
 
Részvételi díj (6-7 fő):                               435.000Ft/fő 
+belépődíjak, programköltségek       130EUR/fő 
 
+Repülőjegyek (illetékkel):                         kb. 27 .500Ft/fő 
A jegy árának változtatása a légitársaság joga, azt a jelentkezéskor tudjuk véglegesíteni. Ez az ár tartalmaz egy db 40x25x20 cm-es és egy 
db 55x40x20 cm-es kézipoggyászt.  
 

A részvételi díj tartalmazza: szállást kétágyas elhelyezéssel 3*-os szállodákban, reggelis ellátással, utazási és 
hajóköltséget, a magyar és helyi csoportkíséretet.  
A részvételi díj nem tartalmazza:  a reggelin kívüli ellátást, a szabadon választható kombinált 
utazásképtelenségi és BBP biztosítást (19.300 Ft/fő), vagy csak BBP biztosítást (6.800Ft/fő), személyes 
kiadásokat, egyéni borravalókat, a belépő és programköltségeket (130EUR). 
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