
MONAKO



DZIEŃ 1. 
Przylot do Nicei. Spotkanie z  przewodnikiem i  przejazd 
autokarem do hotelu położonego w samym sercu Nicei, (3 minut 
spacerem od Promenady Anglików i 100m od starego miasta). 
Hotel oferuje taras na dachu z  panoramicznym widokiem na 
miasto i morze. Cours Saleya, ze słynnym targiem kwiatowym, jest 
zaledwie 700 metrów od hotelu. Lunch w formie wykwintnego 
cocktailu z zakąskami słono – słodkimi w restauracji hotelowej. 
Wczesnym popołudniem, spacer z przewodnikiem na Wzgórze 
Zamkowe, skąd rozciąga się przepiękny widok na miasto i zatokę. 
Następnie udamy się na  stare miasto z  niezwykle pięknymi 
wąskimi uliczkami, barokowymi kościołami, malowniczymi 
fasadami domów w stylu włoskim i gąszczem sklepików, kafejek 
oraz restauracji; Quai des Etats-Unis i  Promenada Anglików 
biegnąca wzdłuż brzegu morza, Jardin Albert Ier i plac Massena. 
Czas wolny. Kolacja w  jednej z  urokliwych restauracyjek na 
starym mieście. Powrót do hotelu i nocleg.

DZIEŃ 2. 
Po śniadaniu, przejazd autokarem do Monte Carlo. Księstwo 
Monako, jedno z najmniejszych państw w Europie, zajmującego 
powierzchnię 1, 9 km². Poranne zwiedzanie MONAKO: Rampe 
Major, Place du Palais przed Pałacem Książęcym wzniesionym 
na szczycie Rocher, katedra św. Mikołaja, w której znajdują się 
groby biskupów i  monakijskich książąt, w  tym Gracji Patrycji 
i  Rainiera III. Czas wolny na filiżankę kawy w  Café de Paris, 
najbardziej znanym miejscu spotkań w  Księstwie, w  samym 
sercu Monte Carlo, tuż przy najsławniejszej budowli miasta 
- wspaniałym Grand Casino. Obiad w  urokliwej restauracji 
a następnie zajęcie miejsc na lożach obserwacyjnych położonych 
w jednym z najlepszych punktów, na przeciwko kasyna Monaco 
aby zobaczyć eliminacje do historycznego Grand Prix Monako 
z  zabytkowymi bolidami. Wyścigi historyczne Grand Prix  
w  Monte Carlo, z  zabytkowymi samochodami, istnieją od  
1997 roku i odbywają się co dwa lata, średnio na dwa tygodnie 
przed oficjalnym Grand Prix Monako F1 . Wyścig odbywa się na 
tym samym torze co Grand Prix Formuły 1, ale niezastąpione 
są wrażenia i urok starych, zabytkowych bolidów, które oferują 
nam wspaniałą retrospektywę wyścigów. Powrót autokarem do 
Nicei. Kolacja w restauracji i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 3. 
Po śniadaniu, czas wolny na spacer po mieście i zakupy pamiątek. 
(Bez przewodnika). Przejazd na lotnisko, powrót do Polski.
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