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FOTOGRAFICKÁ EXPEDICE

Za krásami levandule a Provence 2019
Francie

v termínu: 4.–11. 7. 2019
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Miroslav Deneš
jednatel společnosti a vedoucí expedice

Vážení,

jsem velmi mile potěšen, že vás mohu přivítat
na další fotografické expedici, pořádané naší
společností AMAL DIGITAL, s.r.o., v roce 2019.

Strávíme spolu několik výjimečných dnů v nád-
herné a výjimečné přírodě jihovýchodní Fran-
cie, a to v oblasti Provence, která je předurčena
pro skvělé focení. Budu se snažit, aby pro vás
byla tato akce přínosem. Rád bych, abyste si od-
nesli z našeho setkání jen ty nejlepší dojmy a
užili si do sytosti fotografování s partou lidí, které
spojuje stejný zájem a vášeň.

Záměrně jsme vybrali místo letní expedice 
v této krajině, která je citlivě poznamenaná lid-
skou činností. Na začátku léta je maximální
šance fotografovat lány levandule. Zdejší lokality
známe a máme je výborně zmapovány. Místa
budeme navštěvovat podle toho, zda je na nich
dobré fotografování dopoledne, nebo odpo-
ledne. Jediné, co nejsme schopni ovlivnit, je po-

časí. To je tady naštěstí poměrně stálé, ale i tak
vám kladu na srdce, abyste otázku počasí ne-
podceňovali. Zvláště je nutné mít pokrývky hlavy
a sluneční brýle. Každopádně mimo vybraných
míst máme v záloze ještě další.

Na tuto expedici máme připraveno několik 
novinek. Věřím, že se vám bude líbit trochu po-
změněný program proti jiným cestám, přede-
vším v systému ubytování, a bude vás motivovat
k lepším výsledkům a snaze po získání co nejkva-
litnějších fotografií. Jedeme sem na začátku se-
zony sběru levandule a budu doufat, že se nám
podaří najít místní pěstitele při její sklizni. Tato
podívaná stojí za trochu hledání.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy a připomínky
před cestou nebo v jejím průběhu, kontaktujte
mě, prosím, ihned. 

Naším cílem jste vy, spokojený klient. 
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Dějištěm evropské politiky se Provence stala ve
14. století, kdy došlo k přesídlení papeže z Říma
do Avignonu. Příčinou této etapy, známé také
pod názvem avignonské zajetí papežů, se stal
spor mezi francouzským králem Filipem Slič-
ným a římským papežem Bonifácem VIII. Filip
nechal papeže zajmout a prosadil zvolení novým
papežem arcibiskupa z Bordeaux, který přijal
jméno Klement V. Ten roku 1309 na Filipův ná-
tlak přesunul své sídlo z Říma do Avignonu.
Všech sedm papežů zvolených v tomto období
byli Francouzi. Avignonské zajetí končí rokem
1378, tím ale problémy církve zdaleka neskon-
čily. V následujících letech dochází k papež-
skému schizmatu – tj. existence avignonského
i římského papežství a od roku 1409 po kon-
cilu v Pise fungovali dokonce tři Svatí otcové.
Papežské schizma vyřešil teprve král Zikmund.

Provence neboli Provensálsko je historická ze-
mě, která se nachází v jihovýchodní Francii. Je
součástí administrativního celku Provence-Alpes-
Côte d'Azur. Do Provence tradičně spadají de-
partmenty Var, Vaucluse, Bouches-du-Rhône a
některé oblasti departmentů Alpes-de-Haute-
Provence a Alpes-Maritimes. Jméno pochází 
z latinského slova provincie – Provence se totiž
stala první mimoitalskou provincií Římanů.
Oblast byla původně osídlena ligurskými kmeny.
V 6. století před Kristem bylo pobřeží během
velké řecké kolonizace kolonizováno řeckými
Ióny s centrem v dnešní Marseille. Během 4. sto-
letí před naším letopočtem  se zde usadili Kelto-
vé a v 2. století před naším letopočtem ovládli
část Provence Římané a založili zde první za-
alpskou provincii, ke které roku 49 před naším
letopočtem připojili území Massalie.
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místo srazu na Letišti Václava Havla, Praha–Ruzyně – Terminál 2
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Místo srazu - prostor před odbavovacími
přepážkami ČSA

příjezd z centra Prahy, Brna, Plzně
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Cesta do Provence, 4. 7. 2019

sraz na Letišti Václava Havla, Praha–Ruzyně 04.30

let Praha (PRG) – Amsterdam (MRS) 06.20 – 07.50 operuje KLM

čas na přestup 01.40

let Amsterdam (AMS) – Marseille (MRS) 09.30 – 11.35 operuje KLM
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mapa oblasti

V Provence se nachází řada historických památek
i přírodních zajímavostí. Ze zdejších pamětihod-
ností jsou čtyři uvedeny na Seznamu světového
dědictví UNESCO. Mimo amfiteátru a vítězného
oblouku v Orange navštívíme zbylé tři:
Arles
Staré město v Avignonu
Římský akvadukt Pont du Gard

Přírodní zajímavosti:
Camargue
Pohoří Luberon
Mont Ventoux
Grand canyon du Verdon

Jestliže považujeme Přímořské Alpy na hranici
s Itálií za součást Provence, jedná se o nejvyšší
pohoří v regionu. Tento masiv tvoří hranici mezi
francouzským departmentem Alpes-Maritimes
a italskou provincií Cuneo. 

To, co nás v této oblasti zajímá nejvíce, jsou 
levandulové pole. Ty budeme fotografovat pře-
devším mezi městy Manosque a Riez. Dále pak
okolo městeček Banon a Sault. Úplně jiná pole
jsou u městeček Roussillon a především okolo
opevněného městečka Gordes, kde se také na-
chází asi nejznámější levandulové pole u kláš-
tera Abbaye Notre-Dame de Sénanque.
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program 4. 7. 2019

Praha – Bauduen

Po velmi brzkém vstávání se sejdeme na letišti Praha–Ruzyně a přes Amsterdam odletíme ranní
linkou KLM do Marseille. Tady vyzvedneme naše auta a provensálské putování může začít.

Dnešní den je věnován především cestě a během odpoledne se přesuneme z letiště Marseille do
městečka Bauduen na jihovýchodním břehu jezera Lac de Sainte-Croix. Po příjezdu a ubytování
bude po zbytek odpoledne osobní volno, které můžete využít především koupáním v jezeře. V
podvečer se vydáme na pěší průzkum městečka a focení. Stativy budou nutností, protože nás
čeká západ slunce a především noční focení během modré hodinky.  

Celková denní vzdálenost 1 694 km (1 052 mil)
časová náročnost na let 5,15 hod.

Celková denní vzdálenost 126 km
časová náročnost na jízdu 2 hod.
ubytování Les Jardins de l'Ermitage



0.50.60.8125
8

program 5. 7. 2019

Bauduen – Manosque

Kdo nebude schopen dospat, může se brzy ráno vydat do ulic městečka, kde se bude velmi prav-
děpodobně chystat klasický provensálský trh. K vidění, nákupu a ochutnávání je zde úplně
všechno. Sušená levandule, víno, sýry, klobásky, olivy... Stačí si jen vybrat.

Po snídani naložíme naše zavazadla a vydáme se východním směrem okolo kaňonu du Verdon.
Ten je velmi rozsáhlý a na mnoha místech budeme zastavovat a fotit zdejší srázy s řekou Verdon.
Nejlepší výhled je asi z restaurace Le Relais des Balcons. Ve druhé části kaňonu se zastavíme
přímo u řeky, kde je krásný starobylý kamenný most.

V pozdních odpoledních hodinách se přesuneme okolo levandulových polí do Manosque, kde
budeme nocovat. Čeká nás příprava na zítřejší focení a také focení starobylého centra města při
umělém osvětlení.

Celková denní vzdálenost 174 km
časová náročnost na jízdu 4 hod.
ubytování Hotel CAMPANILE Manosque ***
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program 6. 7. 2019

Manosque – Riez – Manosque

Dnešní den začne brzy, abychom stihli ranní světlo na levandulových polích nedaleko městeček
Valensole a Riez. Tato lokalita patří mezi ty nejnavštěvovanější v celé oblasti a musíme počítat s
tím, že okolo nás bude mnoho turistů, kteří si budou chtít udělat typické fotky pro tuto oblast.

První focení před snídaní bude v pohodě a na to dopolední si vybereme nějaké odlehlejší pole, kam
nezajíždějí zájezdové autobusy a náhodní turisté. Polední čas se pokusíme strávit v městečku Riez
pod platany, kde se hraje mezi místními každodenní turnaj v pétanque. 

Odpoledne budeme věnovat dvěma polím kde jsou zajímavé rozpadlé domy, které vypadají v
podvečerním světle velmi dobře a romanticky. Večer se vrátíme do Manosque.

Celková denní vzdálenost 93 km
časová náročnost na jízdu 2 hod.
ubytování Hotel CAMPANILE Manosque ***
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Manosque – Roussillon

Po vydatné snídani přejedeme do blízké vesnice Saint-Michel-l'Observatoire. Ve vesnici je hezká
observatoř, ale také mnoho hezkých uliček s květinami, hřištěm na pétanque a typickou jihofran-
couzskou pohodou. Mimo levandulí se tady také pěstuje slunečnice, která vypadá na fotkách 
výtečně.

Oběd bychom si mohli dát dnes formou pikniku. Ve vesnici Banon mají úžasné uzenářství a sý-
rárnu. Takový kousek klobásky spolu s místním sýrem... Už teď se mi sbíhají všechny sliny a chu-
ťové pohárky běží napřed...

Celková denní vzdálenost 94 km
časová náročnost na jízdu 2 hod.
ubytování Les Sables d'Ocre ***
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Roussillon – Avignon

Pro dnešek nás čeká jenom asi 60 km, ale určitě nám to nebude trvat hodinu, jak to vypadá na
mapě. První velkou zastávkou dneška bude opevněné městečko Gordez a několik vyhlídek na něj.
Dále zastavíme nadlouho u kláštera Abbaye Notre-Dame de Sénanque. Nejde navštívit Provence
a nezastavit se tady. Budova kláštera s levandulovým polem je velmi typická a najdete ji téměř na
všech pohlednicích. Nedaleko od kláštera je zajímavě řešené pole levandule, které je namícháno
dohromady s vinohradem. Na fotce to vypadá velmi zajímavě.

Pokusíme se přijet do Avignonu brzy, protože nás čeká večerní focení papežského města. A co
teprve avignonský most na řece Rhôna?! Zbytek mostu je při modré hodince nasvícen a fotky vy-
padají velmi luxusně. Okolí papežského paláce vypadá, jako by se z něj papež právě odstěhoval.
Škoda jen té dlažby... Ta tady v jeho době asi nebyla.

Celková denní vzdálenost 60 km
časová náročnost na jízdu 1 hod.
ubytování Hotel Cristol ***
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Avignon – Remoulins

Celé dnešní dopoledne strávíme v historickém centru Avignonu. Budeme se toulat centrem okolo
papežského paláce a možná se nám opět podaří natrefit na místní bleší trhy. Na nich se dá kou-
pit naprosto cokoliv od lyží a přeskáčů po vzácné nádobí a nábytek. Centrum města vybízí k pro-
cházce a fotografování života okolo nás.

Po obědě se vydáme kousek na západ do města Remoulins. To samo o sobě není až tak zají-
mavé, ale je výchozím bodem pro návštěvu Gardského mostu. K němu se vydáme večer, kdy
tady nejsou davy turistů a je tu klid. Most se každou noc rozsvítí a noční fotografie se světly vypadají
velmi zajímavě.

Celková denní vzdálenost 36 km
časová náročnost na jízdu 0,5 hod.
ubytování Le Colombier ***
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Remoulins – Arles – Vitrolles

Dnešní den by se dal klidně nazvat: 
“
Ve stopách umění a UNESCO”. Ráno budeme vstávat velmi

brzy a fotit budeme již před snídaní. Vrátíme se zpět ke Gardskému mostu, který je na seznamu
chráněných památek, protože tady ještě nebudou turisté a budeme mít klid na focení při východu
slunce. Po osmé hodině se vrátíme do hotelu na snídani a zabalení zavazadel.

Druhou dnešní zastávkou bude historické město Arles ze seznamu památek UNESCO. Navíc
město Arles je známé také díky malíři Vincentu van Goghovi. Ten zde dlouho žil a maloval zdejší
krajinu a život. Určitě se zastavíme u 

“
jeho” kavárny, kterou zvěčnil na jednom ze svých obrazů. Pro-

jdeme se centrem starého města a navštívíme místní každodenní trh. Starému centru dominuje
zápasnická aréna a divadelní amfiteátr. 

Když nám zbude čas, mám pro vás připraveno jedno milé překvapení! Chcete vědět jaké? Pojeďte
s námi a možná jej zažijete! Pozdě večer přejedeme do městečka Vitrolles, kde máme zajištěn
nocleh v příjemném hotelovém řetězci společnosti Campanile.   

Celková denní vzdálenost 115 km
časová náročnost na jízdu 1,5 hod.
ubytování Campanile Marseille Vitrolles Griffon ***
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Vitrolles – Praha

Dnes nás čeká dlouhé cestování, a tak se budeme snažit trochu si přispat. Po vydatné snídani a
dobalení zavazadel se přesuneme na nedaleké letiště Marseille (MRS) a odletíme přes Amsterdam
zpět do Prahy. Po vyzvednutí zavazadel na letišti Praha–Ruzyně naše putování za krásou levandule
a Provence bohužel končí. 

Ale nezoufejte, připravujeme pro vás další nové a zajímavé cesty.

Celková denní vzdálenost 8 km
časová náročnost na jízdu 0,15 hod.

Celková denní vzdálenost 1 694 km (1 052 mil)
časová náročnost na let 2 hod.

Zpáteční cesta do ČR

příjezd na letiště 07.45

let Marseille (MRS) – Praha (PRG) 09.45 – 11.50 operuje Volotea
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Doporučení aneb co nezapomenout Co nezapomenout z fototechniky

� nepromokavou lehkou bundu

� kvalitní boty do terénu (stačí sandále)

� pantofle

� oblečení do terénu (které nebudete mít
strach ušpinit)

� psací potřeby

� notebook nebo externí disk na ukládání
snímků

� dobíječku na mobil a notebook

� poznámkový blok

� věci si zabalte do klasického kufru a ne
do batohu (špatně se s ním manipuluje)

� dobrou náladu a motivaci!!!

� fotoaparát a náhradní akumulátory do něj,
základ jsou alespoň 2 akumulátory

� blesk a akumulátory do něj

� objektivy – hlavně široká skla, teleobjektiv
do 200 mm 

� filtry, zvláště nezapomeňte na polarizační
a šedé!!!

� všelijaké možné další příslušenství

� prostředky na sušení a čištění techniky

� stativ, monopod

� dálkovou spoušť, lepší je kabelová s areta-
cí než bezdrátová

� filmy (pro analogové přístroje a znalce)

� batoh, brašnu

� datové karty

� USB čtečku karet
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Volutová 4
158 00  Praha 5

Tel.: 732 303 243
E-mail: expedice@krasysveta.cz

sídlo: Rybná 716/24, 110 00  Praha 1


