Tour Descriptions and prices
All tours are in English
Опис Турів та Їх Вартість
Супроводження під час
туру відбувається
англійською мовою
Please note that all tours have a minimum number of 10 participants. In case this minimum number is
not reached, the tours will be cancelled and the costs will be reimbursed to the respective participants

Зверніть, будь ласка, увагу, що мінімальна кількість учасників туру – 10 осіб. Якщо
не буде набрана мінімальна кількість бажаючих – тур буде відмінено, а кошти
будуть відшкодовані відповідним особам.

Sunday 11 May 2014:
Неділя, 11 травня 2014р.:
Tour Cannes (14h00 - 17h00)

Екскурсія до Канн (14:00 – 17:00)
During this amazing filmfestival city walking tour, your guide will
lead you to the most beautiful and interesting places in the city,
including the dock with the Film Festival Palace, the Provençal
market with its oyster stands, and up in the romantic old town
church.
Incl. transfer, guide, coffee break in Cannes

Під час цієї чудової пішої екскурсії по місту, що відоме на увесь світ завдяки
Канському кінофестивалю, ваш гід супроводить вас до найгарніших та найцікавіших
куточків міста, включно з пристанню, де розташований Палац Фестивалів,
Провансальським ринком з його прилавками з устрицями та романтичною церквою в
старому місті.
Тур включає: трансфер, послуги гіда, перерва на каву в Каннах.
Price per person: 100,00 EUR
Вартість для однієї особи: 100,00 євро

Boat trip to Island Ste Marguerite (09h30 - 18h00)
Прогулянка на човні до острова св. Маргарити (09:00 – 18:00)

Including: Guide, transfer per ferry boat, visit of the Old Fort, island
lunch, visit of the Museum of the Old Fort & Ancient Prison, where
the legendary « Iron Mask » was prisoner for some years.
Тур включає: послуги гіда, трансфер до парому, відвідини
Старого Форту, обід на острові, візит до Музею Старого Форту
та Старовинної В’язниці, що деякий час була місцем
перебування легендарного в’язня «Залізна Маска».
Price per person: 135,00 EUR
Вартість для однієї особи: 135,00 євро

Monday 12 May 2014:

Понеділок, 12 травня 2014р.
Petanque challenge and tour Juan les Pins (09h00 - 11h30)

Змагання з петанку та тур по Жуан-ле-Пен (09:00 – 11:30)
Incl. Guide, Petanque (boule) game competition, walking tour in
Juan les Pins and ice cream tasting at the best ice cream shop in
Juan les Pins.
Тур включає: послуги гіда, змагання з петанку, пішу екскурсію
по Жуан-ле-Пен та дегустацію морозива у найкращому
магазині морозива курорту
Price per person: 58,00 EUR
Вартість для однієї особи: 58,00 євро

Partner's Programme: tasting tour Nice (10h00 - 18h00)
Партнерська програма: дегустаційний тур у Ніцці
(10:00 – 18:00)
A unique experience for all the senses! The OLD NICE tasting &
walking tour is ideal to discover the romantic old town - With the
guide you will discover secret places, idyllic spots and much more.
Several times, during the tour, you will be invited to taste the
delicacies and specialties of the region as well as provencal wines.
Incl. transfer, Guide, wine tasting in Nice's old town, tasting of Nice
specialities

Унікальний досвід для всіх відчуттів! Дегустаційний тур з пішою прогулянкою по Старій
Ніцці – ідеальний, щоб відкрити для себе романтику старого міста – Разом з гідом ви
побуваєте в секретних місцях, ідилічних куточках та багато іншого. Упродовж екскурсії
декілька разів вам буде запропоновано скуштувати делікатеси та фірмові страви
регіону, а також провансальські вина.
Тур включає: трансфер, послуги гіда, дегустастації вина в старій частині міста,
куштування фірмових страв Ніцци.
Price per person: 170,00 EUR

Вартість для однієї особи: 170,00 євро

