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Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy na kolejne już 33 zagraniczne Seminarium Terenowe 
organizowane przez naszą Sekcję.  

Tym razem naszym celem i tematem będzie Francja, a konkretniej wiosenna dzika 
przyroda Prowansji – Lazurowego Wybrzeża, Alp Nadmorskich ze słynnym kanionem rzeki 
Verdon, Parku Narodowego Luberon, oraz położonych w delcie Rodanu rozlewisk Camarque 
– największego obszaru bagiennego w Europie – raju ptaków, półdziko żyjących białych koni 
i czarnych byków. Drugim tematem będą wybrane najpiękniejsze ogrody francuskie - 
botaniczne, pałacowe i zamkowe -  w Prowansji, w mniej znanej a pięknej dolinie rzeki 
Dordogne, w sławnej dolinie Loary oraz w Alzacji. Współautorem tej części programu jest dr 
hab. Narcyz Piórecki – dyrektor Arboretum w Bolestraszycach, który zna dobrze francuskie 
ogrody. 

Orientacyjna cena naszego 14-dniowego wyjazdu wyniesie między 6300 a 6700 
zł. Niestety jest to Francja, która nie jest krajem tanim, no a inflacja też dołożyła swoje… Za 
to program jest bardzo bogaty. 

Podana cena jest orientacyjna, bo próbujemy jeszcze znaleźć tańsze noclegi, a 
zależy też od ostatecznej liczby uczestników – przewidujemy udział ok. 35 do 40 osób.  

 
Cena zawiera: 

- przejazd wygodnym autokarem wypróbowanej już firmy, z 2 kierowcami 
- 13 noclegów,  w tym:  

-  6 x noclegi + śniadanie + obiadokolacja 
-  4 x noclegi ze śniadaniem – tu nie ma możliwości obiadokolacji w hotelu, będzie 

możliwość zjedzenia czegoś w trakcie zwiedzania we własnym zakresie 
-  3 x noclegi bez wyżywienia – tu mamy noclegi w pięknej okolicy na campingach w 

domkach wyposażonych w zaplecze kuchenne, więc możemy sobie coś przyrządzić sami z 
przywiezionych lub zakupionych zapasów. Zdecydowaliśmy się na taki wariant by cena nie 
była jeszcze wyższa, ale w tym drugim campingu jest możliwość zjedzenia kolacji w 
miejscowej w restauracji, gdyby ktoś chciał… 
-ubezpieczenie KL i NNW 
- składkę na TFG i TFP 
 
Dodatkowo trzeba przygotować się na koszty wstępów, pewnie ok.150 Euro, postaramy się 
to dokładniej wycenić i podać w następnym komunikacie. 
 
Bardzo prosimy osoby zainteresowane o pilne zgłoszenia, bo musimy szybko 
potwierdzić rezerwacje w hotelach. 
W odpowiedzi wyślemy termin i sumę wpłaty zaliczki, oraz pozostałej kwoty. 
 
Program wyjazdu (jeszcze orientacyjny) podajemy w załączniku. 
 
Dr Maria Lankosz-Mróz                                   prof. dr hab. Bogdan Zemanek 
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Głównym tematem seminarium będzie wiosenna dzika przyroda Prowansji – 

Lazurowego Wybrzeża, Alp Nadmorskich, Parku Narodowego Luberon, oraz 
położonych w delcie Rodanu rozlewisk Camarque – największego obszaru 
bagiennego w Europie, a także najpiękniejsze zamki i ogrody francuskie w dolinie 
rzeki Dordogne i Dolinie Loary, a w drodze powrotnej zabytkowe miasteczka i 
pejzaże Alzacji, oraz jeden z najpiękniejszych ogrodów niemieckich w Wurzburgu. 

Poniżej zarys programu z najważniejszymi punktami, dokładniejszy program podamy 
po ostatecznym ustaleniu noclegów! 
 
1 dzień 30.04 nd 
Kraków – przejazd - nocleg okolice Wenecji  
 
2 dzień – 1.05 
Okol Wenecji – Genua - Ogród Botaniczny Hanbury (zwiedzanie) – nocleg 
Mentona na Lazurowym Wybrzeżu-   
 
3 dzień –2.05 
Mentona – ogrody Villa Ephrussi de Rothschild na półwyspie Cap-Ferrat – Grasse 
(światowa stolica perfum) - przejazd przez Alpy Nadmorskie (postoje botaniczne)  - 
miasteczko  Castellane  nocleg  
 
4 dzień – 3.05 
Castellane – Wielki Kanion Rzeki Verdon, najpiekniejszy kanion w Europie, 
przejazd wzdłuż kanionu, postoje i spacery botaniczno-widokowe -  niezwykły widok 
na  miasteczko Moustiers Sante Marie -  nocleg Manosque  
 
5 dzień – 4.05 
Manosque – przejazd przez Park Narodowy Luberon – pomarańczowe skały, 
kopalnie ochry, ścieżki przyrodnicze, pola lawendy i malownicze miasteczka – 
przejazd do Parku Camarque w delcie Rodanu   tu 2 noclegi!    
 
6 dzień - 5.05 
Camarque Park Regionalny -  zwiedzanie pieszo lub samochodami terenowymi 
Narodowy rezerwat przyrody Camargue założony w 1928 r. na powierzchni 
13117,50 ha jest jednym z największych rezerwatów przyrody w Europie. Na terenie 
Camargue żyje około 400 gatunków rzadkich w Europie ptaków (m.in. największa na 
kontynencie kolonia lęgowa flamingów), a także innych zwierząt, w tym słynne dzikie 
białe "konie z Camargue"  



  
7 dzień – 6.05 
Camarque - Akwedukt Pont-du-Gard - ogród bambusowy The Bamboo Cevennes, 
winnice Prowansji, przejazd malowniczą trasą Rodez - Conques (postoje widokowo-
botaniczne) - nocleg camping Terres de France - Les Hameaux de Miel (tu 2 
noclegi) -   
 
 
8 dzień – 7.05 nd 
Objazd doliny rzeki Dordogne – „doliny tysiąca zamków” - zamki, ogrody, miasteczka 
– m.in. Zamek Beynac -  ogrody Marqueyssac - Zamek Commarque -  
 

9 dzień - 8.05 
Przejazd do doliny Loary – po drodze zamki, widoki, postoje botaniczne - Tours w 
dolinie Loary (tu 2 noclegi!) -   

 
10 dzień - 9.05 
Objazd - zamki w dolinie Loary, m.in. Zamek Chenonceaux -  Zamek Villandry, ew. 
inne miarę czasu -  Tours  
 
11 dzień – 10.05 
Tours –-  zamek Chaumont sur Loire z ogrodami pokazowymi,  renesansowy 
zamek  Sully-sur-Loire - nocleg  okol. Nancy   
 
12 dzień – 11.05 
Nancy – przejazd przez Alzację – miasteczko Riquewihr, ogrody i postoje 
botaniczne,  nocleg okolice Colmar   
 
13 dzień – 12.05 
Przejazd do Wurzburga - ogrody pałacu Biskupiego w  Würzburgu  jeden z 
najznamienitszych zabytków architektury barokowej w Europie, porównywany często 
do pałaców Schönbrunn w Wiedniu oraz Wersalu, z barokowymi ogrodami. Nocleg w 
okolicy Wurzburga.   
 
14 dzień  - 13.05 sb 
Przejazd Wurzburg - Kraków  
………………………………………….. 
 

Adres mailowy do zgłoszenia udziału: 

m.lankosz-mroz@alumni.uj.edu.pl 

 


