
Õppereis Lõuna – Prantsusmaa kalanduspiirkonda 

13. - 20.oktoober 2021 

 

13.oktoober, kolmapäev 

Kohtumine reisiseltskonna ja tõlk-reisisaatja Hannela Tamagno’ga Tallinna Lennujaamas kl. 13.45 

väljuvate lendude terminalis (AirBaltic check-in leti juures) 

Air Baltic otselend Tallinn – Nice (Nizza) 15.45 – 18.10 (ajavahe -1 tund) 

Salongipagas kuni 8 kg (kott + isiklik ese) ja äraantav pagas kuni 23 kg  

Transfeer lennujaamast hotelli Hotel Apogia Nice****  www.apogia-hotel-nice.com 

Samas hotellis kõik ööd 

Hotellis hommikusöögid, õhtusöögid hotelli kõrval restoranis kõikidel hommikutel ja õhtutel. 

 

14.oktoober, neljapäev 

Nice – Monaco – Monte-Carlo-Nice 

Väljasõit hotellist kl. 9 

Monaco vürstiriik – vaba aeg vanalinna ja printispaleega tutvumiseks; lõuna omal käel 

Monaco okeanograafia muuseum (13 EUR lisatasu) 

Monte-Carlo F1 vormelirajal jalutamine. Monte-Carlo kuldne väljak – soovijatele kasiino külastus (kaasa 

fotoga isikut tõendav dokument) 

Austrite ja teiste mereandide degustatsiooni baaris ja kasvatuses Les Perles de Monte-Carlo. PS! 

Mereandide degustatsioon on arvestatud lõunasöögina. 

 

15.oktoober, reede 

Nice – Cros de Cagnes - Antibes – Chateauneuf de Grasse – Nice 

Väljasõit hotellist kl. 9 

Kalur Jean-Louis ja tema abikaasaga kohtumine Cros-de-Cagnes sadamas ja kalaturul 

Näidiskokkamine ja lõunasöök ateljees http://crea-t-yvesculinaire.com - Chef, kes teeb süüa kohalike 

lilledega.  

Spirulina Cote d’Azur külastus Chateauneuf de Grasse’is – mikrovetikate kasvatus vesifarmis 

 

http://www.apogia-hotel-nice.com/
http://crea-t-yvesculinaire.com/


16.oktoober, laupäev 

Nice – Villefranche – St Paul de Vence – Nice 

Väljasõit hotellist kl. 9.45 

 

Kalur Steve’iga kohtumine Nice’i sadamas  

Kalur Jean-Paul’iga kohtumine Villefranche-sur-Mer’i sadamas 

Lõunasöök Cosmo restoranis Villefranche’is 

Petanque’i mängimine St Paul de Vence’i keskaegses külakese peaväljakul plaatanipuude all (4 eurot 

inimene lisatasu) 

 

17.oktoober, pühapäev 

Nice – Antibes – Greolieres – Pont sur Loup – Nice 

Väljasõit hotellist kl. 10 

 

Kohtumine ja ühine lõunasöök Antibes’i sadamas APPA harrastuskalameeste ühingu liikmetega 

Greoliere’is forellikasvatuse külastus ja degustatsioon 

Kommivabrik Florian külastus ja ekskursioon Pont sur Loup’s 

 

NB! Kahel viimasel päeval võtab meie gruppi vastu kohalik kalanduse algatusrühm: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/esterel- 

cote-dazur-flag 

 

18.oktoober, esmaspäev 

Nice – St Raphael - Cannes – Nice  

Väljasõit hotellist kl. 8 

 

St Raphaeli sadam ja kala- ning mereandide pood. Kohtumine kaluritega ja kohaliku algatusrühma 

presidendi Christian Decugis’iga 

Lõunasöök restoranis Orso 



Cannes’i kalasadam, kohtumine kohalike kaluritega, kogemustevahetus 

Cannes Aquafrais – kalakasvatuse külastus 

 

19.oktoober, teisipäev 

Nice – La Seyne sur Mer – Nice 

Väljasõit hotellist kl. 8 

 

Kalakasvatuse külastus La Seyne sur Mer’is 

Saint-Elme’i kalasadama külastus. Kohtumine Manon Ranc’iga, kes kokkab haruldaste ja vähetuntud 

kalaliikidega 

Lõunasöök 

Mereteemalise muuseumi Villa Tamaris külastus 

 

 

20.oktoober, kolmapäev 

11:00 Soovijatele tunnine kruiis Vahemerel vaadetega Nice’ile ja Villefranche’i lahele (16 eurot inimene 

lisatasu eest) 

Vaba aeg Nice’is 

16:00 transfeer hotellist lennujaama  

Air Baltic otselend Nice – Tallinn 18.40 – 22.55 (ajavahe +1 tund).  

Salongipagas kuni 8 kg (kott + isiklik ese) ja äraantav pagas kuni 23 kg.  

 

Kohapealsed kulud: 

- 13 eurot - Monaco okeanograafia muuseum (hind rakendub, kui soovijaid on vähemalt 20) 

- 4 eurot - Petanque’i mängimine 

- 16 eurot – Kruiis Vahemerel (hind rakendub, kui soovijaid on vähemalt 15) 

Kui soovid kõikidest lisatasu eest programmis olevatest tegevustest, külastustest osa võtta, siis palun 

tasu 33 eurot Hannela kätte saabumisel sularahas.  

 

 


