Cote d´Azur
Nevedeli sme sa dočkať toho dňa, keď sme sa mohli vydať na cestu po Azúrovom pobreží.
Rodné Slovensko sme opúšťali v tropickej horúčave, takže sme veľmi ocenili klimatizovaný
autobus, ktorý sa stal naším domovom na šesť dní a ktorý nás cez Rakúsko a Taliansko
priviezol do našej destinácie.
Exkurziu sme začali v meste Nice, kde sme sa poprechádzali po luxusnej Anglickej
promenáde so známym hotelom Negresco a po starobylej tržnici Cour Saleya. Celé mesto sme
mali ako na dlani z vyhliadky zrúcanín hradu.
Návšteva parfumérie v mestečku Grasse omámila naše čuchové zmysly a zaujala nás aj
výrobou mydiel a parfumov rôznych značiek. Autobus plný vôní nás potom previezol do
malebného mestečka Antibes, v ktorom sme na Chateau Grimaldi obdivovali v múzeu Pabla
Picassa jeho obrazy, sochy a keramiku. No a to nás už čakala stredoveká dedinka St.Paul de
Vence s množstvom malých provensálskych domčekov so súkromnými galériami a vo
večerných hodinách Cannes s palácom festivalového filmu a odtlačkami dlaní slávnych
osobností.
Výlet do provensálskych Álp k Verdonskému kaňonu, najhlbšiemu kaňonu v Európe
a druhému najväčšiemu kaňonu na svete, bol zážitkom z iného súdka, pozerať sa na šialených
odvážlivcov ako skáču bungee jumping ....! Pobrežnou cestou sme sa dostali do St-Tropez,
kde sme sa pofotili pred policajnou stanicou, v ktorej sa natáčali komédie s Louis de
Funesom. Cestou späť do hotela nás čakala krátka zastávka v mestečku Port Grimaud
známom ako francúzske Benátky.
V posledný deň sme si prezreli Monaco, záhrady sv. Martina, katedrálu, kniežací palác
a potom sme sa ponorili do podmorského sveta v oceánografickom múzeu, ktoré nás ohúrilo
rozmanitosťou morských živočíchov, koralov a ostatnými expozíciami o živote v mori.
V Monte Carle si pani profesorky odskočili do kasína pokochať sa architektúrou Garniera
a keďže všetko sa raz skončí, tak aj nás čakal návrat domov.
Myslím si, že všetci sme ocenili vysokú profesionalitu našej sprievodkyne p.Katky
Grančičovej z cestovnej agentúry Frantour, bezpečnú jazdu a mini-diskotéky organizované
našimi šoférmi, a to všetko popretkávané francúzskymi slovíčkami a geografickými
poznámkami vytvorilo úspešný vzdelávací pobyt so študentmi, ktorých treba pochváliť za
disciplinovanosť. Ostáva nám si len zaželať, aby nám spomienky na tú nádhernú azúrovú
farbu mora a príjemné zážitky vydržali čo najdlhšie.

