
City Break - Nica z Monakom 
 

potovanje z letalom 3 dni, 
zagotovljeno, odhod: 01.11.2019 
 
 največ 30 potnikov v skupini 
· slovenski vodnik – concierge 
· počitniško vzdušje Francoske riviere 
· izjemna lokalna kulinarika 
· plaža in sprehodi po Angleški promenadi 
· dovolj časa za doživetje Monaka 
· hotel **** v centru Nice 
· dovolj časa za samostojne ogled 
 
1. dan: BENETKE–NICA (nočitev) 
Zgodnji popoldanski let nas bo iz Benetk popeljal na Azurno obalo. Nica, največje mesto na francoski rivieri, nas bo vsa 
ponosna pričakala v popoldanskem petku. Proti koncu 19. stoletja so umetniki prihajali na sredozemsko obalo, ker so jih 
privlačile tamkajšnja posebna svetloba in barve. Umetniki višje družbe so si izbrali Nico in njeno bližnjo okolico, Angleži pa 
uredili obmorsko promenado po svojih zamislih. Naš hotel bo v središču mesta, zato bo sprehod v stari del Nice kratek in 
sproščujoč. Ogledali si bomo glavne znamenitosti in se prepustili petkovemu večeru. Lokali v starem delu mesta se 
napolnijo z glasbeniki in obiskovalci, Angleška promenada pa se spremeni v največjo izložbo ekstravagantnosti, pomešane z 
milo jesensko klimo. Nočitev. 
 
2. dan: NICA–MONAKO–NICA (zajtrk, nočitev) 
Ta dan bomo izkoristili za ogled Kneževine Monako. Z javnim prevozom se bomo odpravili v mesto, kjer je vsak centimeter 
drobne kneževine Grimaldijeve družine zaseden. Razen proti nebu, kamor se še vedno nezadržno širi. Knežji del se ponaša s 
prijetnimi uličicami, ki so obogatene z različnimi muzeji, med njimi je vsekakor vreden obiska Oceanografski muzej. Videli 
bomo tudi menjavo straže in se sprehodili do mondenega Monte Carla, kjer je središče igralništva in zabave. Tudi del proge 
prireditve Formule 1 bomo, sicer ne tako bliskovito, prehodili in se za trenutek v mislih prelevili v dirkače. Popoldne se 
bomo vrnili v Nico in nadaljevali z ogledi in doživetjem prelepega mesta. 
 
3. dan: NICA–BENETKE (zajtrk) 
Za muzejske navdušence je Nica meka moderne umetnosti. Svojevrstna umetnost je tudi cvetlična tržnica Cours Saleya, ki 
ponuja množico pisanih barv. Do popoldanskega odhoda na letališče bo dovolj časa za individualne sprehode. Če bo vreme 
lepo, lahko traja kopalna sezona tudi v pozen november, zato nikar ne pozabite kopalk in brisače. Proti večeru nas bo letalo 
že pripeljalo v Benetke in napolnjeni z barvami ter soncem se boste lahko pobahali pred domačimi. 
 
Predvideni leti: 

 
 
1. 11.:   easyJet, Marco Polo Benetke–Nica         15:15–16:35 
3. 11.:   easyJet, Nica–Marco Polon Benetke       17:05–18:10  
 

  
JE ZAGOTOVOLJENO 100 % ZAGOTOVLJENO? 
Res redko – se pa zgodi, da zaradi okoliščin pride do odpovedi že zagotovljenega potovanja. V tem primeru prijavljenim 
potnikom za potovanja organizatorjev Sonček in Icar priznavamo »odškodnino« v eni od dveh oblik: 
  • alternativni program z 10 % popusta oz. 
  • vrnitev denarja z dodatnimi 25 € odškodnine po osebi. 
A resnično se trudimo, da je takšnih primerov čim manj – za prste ene roke na leto. Brez fige v žepu. 
 

Cena vključuje 
Letalski prevoz v obe smeri, letališka in varnostna pristojbina, ročna prtljaga (maksimalne mere: 56 cm x 45 cm x 25 cm, ki 
vključujejo kolesa in držalo), prevoz od letališča v Nici do hotela in nazaj, celodnevni izlet v Monako, dve nočitvi z zajtrkom v 
hotelu Ellington Nice Centre**** v središču mesta, vodenje in organizacija potovanja, nezgodno zavarovanje 
 
Možna doplačila ob prijavi 



Oddana prtljaga – 60 € do 15 kg in 80 € do 23 kg; enoposteljna soba – 99 €; povratni prevoz na letališče Marco Polo 
Benetke s prevoznikom GoOpti (od 20 €); parkiranje na letališču Marco Polo Benetke (od 18 €). 
 
Možna doplačila na poti 

Vstopnine 10–15 €. 
 
CENA: 349 € 
 
Minimalno število potnikov: 12       
 
 


