
 

 

                              

 

FRANCIJA  in La Vie En Rose 

31. maj - 4. junij 2017 

Društvo ljubiteljev vrtnic v sodelovanju s turistično agencijo Maona vabi člane 

društva v Francijo. Obiskali bomo cvetoči mesti, kot sta Anncey in Lyon, in  

podeželje, kjer pridelujejo znamenito vino beaujolais. Na poti si bomo ogledali 

številne rožne vrtove in spoznali, da je Francija resnično ena vodilnih držav na 

področju gojenja, poznavanja in razširjenosti vrtnic. Naše potovanje bomo 

podkrepili s kulinaričnimi odkrivanji lokalnih dobrot.  

1. Dan: sreda, 31. maj 2017, Ljubljana - Koper – Annecy, 880 km 

Odhod iz Ljubljane ob 6.00 in iz Kopra ob 7.10. Vožnja z vmesnimi postanki preko Italije v 

Francijo, do mesta Anncy. Anncy spada med deset 

najlepših mest v Franciji, zato si je pridobilo vzdevek 

»Biser francoskih  Alp«.  Anncy ponuja veliko. Ima 

najčistejše jezero v Franciji, ki ga obdajajo razgibane 

francoske Alpe, staro mestno jedro z ozkimi 

tlakovanimi ulicami 

in kanali, grad, ki 

dominira nad 

mestom. Predvsem pa velja za najbolj cvetoče mesto v 

Franciji, zato je leta 2015 prejelo prestižno priznanje 

"Golden Flower« (Zlata roža). Namestitev v hotelu v centru 

mesta. Po krajšem sprehodu skozi mesto si privoščimo 

tipično francosko večerjo,  raclette. Nočitev.  

2. dan: četrtek, 1. junij 2017, Anncy – Lyon, 151km 

Po zajtrku ogled starega mestnega jedra in rožnega vrta v Anncyju, nato vožnja do Lyona. 

Najprej ogled parka Tete d'Or, kjer 

uspeva preko 30.000 vrtnic, od tega več 

sto različnih sort. V tem parku se nahajata  

dva rožna 

vrtova. Prvi je 

v botaničnem 

vrtu in s kar 

570 različnimi 

sadikami vrtnic predstavlja zgodovino vrtnic, drugi je rožnik, kjer 



 

 

so zasajene vrtnice za mednarodna tekmovanja. Po namestitvi v hotelu se odpravimo na 

večerjo in sprehod skozi staro mestno jedro Lyona, ki je na UNESCO seznamu svetovne 

kulturne dediščine. Nočitev.  

3. Dan: petek, 2. junij,  Lyon- Beaujolais  180km 

 

Po zajtrku obisk zasebnega vrta Masquelier, kjer se 

nahaja najbolj znana zbirka starih  vrtnic v Franciji. Po 

kosilu v vrtu se odpeljemo na podeželje v 

Beaujolais, razgibano pokrajino v južni Burgundiji, 

kjer na granitnih tleh 

odlično uspeva grozdje 

sorte gamay. Francozi 

so natančno predpisali postopek zorenja mladega vina 

beaujolais in v nekaj letih iz 

tega vina ustvarili ikono, ki jo 

ljubitelji vina vsako leto 

nestrpno čakajo po vsem 

svetu. Obiskali bomo zasebno 

vinsko klet  naše častne konzulke v Franciji, gospe Tatjane 

Dumas, ki nas bo sprejela s svojim možem in nam 

povedala zanimivosti o lokalnem vinu in življenju v Franciji. 

Sledi ogled vrta Jardins de Bionnay, ki obdaja staro graščino. Rožne oglede ta dan 

zaključimo v mestecu Cluny, kjer se ob benediktinskemu samostanu nahaja rožni vrt. 

Večerja v lokalni vinski kleti, nato povratek v Lyon in nočitev.  

4. Dan: sobota, 3. junij 2017, Lyon – Chamboeuf – Torino, 440 km 

Po zajtrku vožnja do katedrale Notre Dame de Fourvière, od koder je najlepši pogled na 

Lyon, s katerim se bomo poslovili od tega čudovitega mesta. Sledi vožnja do mesteca  

Chamboeuf, bogato 

odetega v vrtnice. Ob 

sproščenem sprehodu 

skozi rožno mesto si bomo 

ogledali vrtnice ene 

najstarejših družin 

žlahtniteljev v Franciji, 

Meilland, in si izbrali 

svojo najljubšo vrtnico, ki jo bomo lahko v vrtnariji tudi kupili.  Preden zapustimo Francijo, 

obiščemo še rožni vrt Galmmier, nakar se 

odpeljemo do Torina, mesta, ki je prava baročna 

prestolnica. Glavno ogrodje mesta sta zasnovala 

arhitekta Guarini in Juvarra. Njuna urbana 

navzočnost je še vedno vidna na neštetih hišah in v 

enotni pravilnosti stavb iz različnih obdobij. 
Sprehod po ulicah Torina je kot obisk muzeja na prostem. Namestitev v hotelu v centru 

mesta. Sprehod po starem mestnem jedru in nato prosto za večerjo. Nočitev.  



 

 

5. Dan: nedelja, 4. junij 2017,  Torino – Ljubljana,  650 km 

Po zajtrku obisk vrtnarije Anne Peyron, ki  se nahaja pri kraju Chivasso, nedaleč od 

Torina. Gre za izjemno vrtnarijo oziroma 

vrt, ki posveča posebno pozornost 

vrtnicam. Nato nadaljujemo pot proti 

domu. Na poti se ustavimo ob reki 

Mincio blizu Verone in ob dobri italijanski 

hrani zaključimo naše potovanje. Prihod v Ljubljano v večernih 

urah.  

Cena: 560€ 

(Za člane Društva ljubiteljev vrtnic Slovenije 540€) 

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim avtobusom s cestnimi pristojbinami,  

parkirnine, dva voznika, 4 nočitve v dvoposteljnih sobah z zajtrkom v hotelih****, 3 x 

večerje, 2 x kosilo, strokovno vodenje dipl. ing. agr. Brede Čopi, vodenje turističnega 

vodnika, organizacijo in pripravo potovanja. 

Doplačila:  enoposteljna soba 35 €/noč in vstopnine 

Minimalno število potnikov: 40 

Odpovedni riziko: 5% od vrednosti potovanja 

Rok prijave: konec februarja 2017, oziroma do zasedbe mest 

 

Foto: Meilland  

 

 

 

 

PRIJAVE in INFORMACIJE:                                                                                                          
Maona Piran, Cankarjevo nabrežje 7, Piran                                                                 

GSM: 031 630 680, tel: 05 6734520,  elektronska pošta: maona@maona.si 

mailto:maona@maona.si

