
1.

  

Po nočni vožnji smo se zbudili v Monaku. 
Sprehodili smo se po tej 2. najmanjši državici na 
svetu, nato pa se odpravili v francosko vasico 
Eze, kjer smo se prepuščali prijetnim vonjavam 
mnogih dišav. Za konec smo prijeten čas 
preživljali še v mestu Nici. Ob vseh zanimivih 
stvareh, ki smo jih videli, nas dež ni popolnoma 
nič motil, svoje je dodalo tudi odlično vzdušje na 
avtobusu. Veselimo se naslednjega dne!

Monako

Nica



2. Obiskali smo mesto Orange, ki slovi po antičnem 
gledališču. Preverili smo njegovo akustičnost in ob 
spremljavi kitare zapeli nekaj pesmi, nato pa odšli še v 
muzej. Slavni trinadstropni viadukt, Pont du Gard, 
obsijan s soncem, nam je služil za čudovite fotke in tu 
smo izkoristili prosti čas za sprehod v naravi. V 
Avignonu pa smo na osnovi "obogatene resničnosti" z 
uporabo tablic raziskali papeško plačo.



3.Tretji dan smo obiskali Saint Remy, kjer se je rodil 
jasnovidec Nostradamus. Nato smo se sprehodili po 
slikovitih uličicah v kraju Les Baux, nad katerimi kraljujejo 
ostanki mogočne trdnjave. Na poti v Camargue, ki je 
območje slanih lagun, jezer in močvirij, med rokavoma 
Male in Velike Rone, smo imeli to srečo, da smo videli 
plamence, ki so v manjši jati stali v vodi blizu ceste. V 
obmorskem mestu Saintes-Maries de- la- Mer so se 
nekateri pogumneži v prostem času kopali v morju. Na 
koncu tega dne smo si ogledali Aigues Mortes, mesto, ki je 
bilo izhodišče za 7. in 8. križarske vojne. Tu nas je 
navdušilo dobro ohranjeno obzidje in nedaleč stran 
razsežne soline.



4. V Arlesu, ki slovi kot mesto, v katerem je 19. stoletju 
slikal Van Gogh, smo si ogledali amfiteater. Razliko med 
pravo sivko in lavandinom smo spozanli v muzeju sivke v 
kraju Coustellet. Zatem pa nas je očarala pot v 
Roussillonu, poznana kot cela paleta odtenkov okre, to je 
gline, ki vsebuje železov(III) oksid, Fe2O3. Med večerno 
vožnjo proti domu smo bili še zadnjič očarani nad 
pogledom na dišeče in navdihujoče kraje okoli nas, na 
avtobusu pa smo peli, si ogledali film ter se pogovarjali 
še dolgo v noč. Na ekskurziji so se spletla nova 
poznanstva in prijateljstva. Prepričani smo, da nam bo to
potovanje za vedno ostalo v lepem spominu.


