
PARIS - NICE 
CHALLENGE

Skala trudności wyjazdu to 3 w  5-stopniowej skali. Przeciętny uczestnik to osoba aktywna, pokonująca                
szosą średnie dystanse 70-80 km, ale będąca też w stanie przejechać okazjonalnie dystans w okolicy 100 km. 

MARZEC 5- 12 / 6-13  2023
EKSKLUZYWNY WYJAZD KOLARSKI NA LAZUROWE WYBRZEŻE



DLACZEGO
WYJAZD Z NAMI ?  

Wyjazdy z MJPro Tour to przede wszystkim klimat i ludzie. 
Maciej - główny założyciel i opiekun, w trakcie każdego wyjazdu 
dba o bezpieczeństwo i przewóz uczestników, logistykę, 
ciekawostki kulturowo-historyczno-geograficzne, lecz przede 
wszystkim - zapewnia doskonałą atmosferę i sprawia, że każdy 
wyjazd jest niezapomnianym przeżyciem. 

Od wiosny 2021 ruszyliśmy ze stałą współpracą z rowerową 
miłośniczką Francji - She’s a Cyclist. Od dwóch lat, Ola regularnie 
uciekała na południe Francji wraz z pojawieniem się szarówki i 
spadkiem temperatur w Polsce. Ostatnie wydarzenia 
polityczno-społeczne a także projekty na miejscu przypieczętowały jej 
decyzję o emigracji.  
 
Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się urokami Lazurowego 
Wybrzeża przez cały rok - a wiadomo przecież, że nic tak nie smakuje 
jak wycieczka z lokalnym przewodnikiem, mówiącym biegle w języku 
kraju i znającym trasy jak własną kieszeń.  Kolejne slajdy ukażą 
Waszym oczom, że Lazurowe Wybrzeże to nie tylko jachty i 
wszechogarniający luksus, ale fajne klimatyczne miasteczka, lokalna 
kuchnia i międzynarodowa społeczność kolarska.

https://www.facebook.com/shesacyclist/


LAZUROWER 
To połączenie trzech składników - miłości 
do wypraw rowerowych w nieznane, żyłki 
organizatora i piękna Riwiery Francuskiej, 
widzianej z perpektywy kolarskiego 
siodełka. Unikalne trasy rowerowe, wraz z 
degustacją lokalnych specjałów w 
najbardziej inside’owych miejscówkach, 
okraszona kolorytem lokalnym -  to właśnie 
myśl przewodnia projektu Krzyśka - kolarza 
romantycznego, wykorzystującego rower 
jako narzędzie do poznawania świata - 
krajobrazów, smaków, zapachów oraz 
głodnych przygód ludzi. 

http://www.youtube.com/watch?v=NoOdlbFwhgs


PARIS – NICE CHALLENGE 2023
DOSTĘPNE PAKIETY STARTOWE



LOCARNO 
HOTEL 

➔ Centralna lokalizacja blisko hotelu Negresco

➔ 20 min od lotniska, dosłownie kilka stacji tramwajem

➔ 500 m od plazy

➔ Rowery mogą być trzymane na parkingu, który będzie przeznaczony na 

tę okoliczność i niedostępny dla innych gości 

➔ Śniadania wliczone w cenę 

➔ Blisko LIDLa i innych usług

ACCOMODATION OPTIONS  : 

➔ Pokoje typu TWIN

➔ Pokoje typu SINGLE dostepne za dodatkowa oplata

HOTEL 3* w NICEI



NICE
NAJBLIŻSZE SĄSIEDZTWO  : CARRE D’OR -  NEGRESCO - COURS SALEYA (STARE MIASTO)



RESTAURACJA 
LOU’NISSART*   

➔ Typowa Kuchnia Nicejska, 100% świeżych i lokalnych składników w stylu 

tapas  (w cenie butelka wody i lampka wina / osoba)

➔ Przykładowe specjaly kuchni nicejskiej : Pissaladieres, panisses, socca, 

farcis nicoises, barbajuans, pans bagnants…

 

KOLACJA-INTEGRACJA, 6 Marca

Położona w sercu Nicei, dwa kroki od Placu Massena, Lou’Nissart to miejsce 
stworzone z miłości do sztuki kulinarnej. Nazwa miejsca kryje bowiem w sobie 
grę słów - art, po francusku znaczy sztuka, ale samo “Nissart” znaczy ni mniej ni 
więcej co “nicejski” w lokalnym dialekcie.

Szefowie kuchni w Lou Niss’Art dokładają wszelkich starań i sięgają po jedynie 
najświeższe składniki od sprawdzonych, lokalnych dostawców, by dania były 
“takie jak kiedyś”, podane w nowoczesnej, artystycznej odsłonie.

To prawdziwy raj dla zmysłów i hołd dla nicejskiej tradycji.
*Lub ekwiwalent

DESCRIPTION : 



LAZUROWA ROZGRZEWKA : COL D’EZE
DZIEŃ 1 - 7  Marca, 2022



LAZUROWA ROZGRZEWKA : COL D’EZE
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Lazurowa Rozgrzewka startuje w kawiarni-legendzie  
“Cafe du Cycliste”, a kończy się pamiątkową fotką 
pod słynnym znakiem #ILOVENICE. Po drodze 
zahaczymy o jedne z najbardziej malowniczych 
miejscówek, takie jak Villefranche-sur-Mer, czy La 
Turbie (gdzie spałaszujemy lokalna specjalność - 
sałatka nicejska w bułce, tzw. Pan Bagnat), a to 
wszystko w akompaniamencie zapierających dech 
w piersiach panoramicznych widokach.

Daniem Dnia jest jedna z przełęczy Tour de France – 
Col d'Eze, położona na 507 m.n.p.m. Jest to 
stosunkowo łagodny podjazd, o średnim nachyleniu 
4,9 %.

*sugerowany przylot w godzinach porannych  

LAZUROWA ROZGRZEWKA : COL D’EZE
DZIEŃ 1 - 7 Marca, 2023



LEGENDARNE PRZEŁĘCZE RIWIERY : COL DE LA MADONE
DZIEŃ 2 - 8 Marca, 2023
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Legendarna Przełęcz Col de la Madone 

Alpy Nadmorskie obfitują w wiele przełęczy - jednak 
prawdziwą wisienka na torcie jest własnie Col de la 
Madone. Kto widział - ten wie.

Startujemy rozgrzewkowo wzdłuż wybrzeża, jedziemy przez 
Monako aż do Mentony - ostatnie, graniczne miasto we 
Francji, gdzie posmakujemy croissanta i kawy. Po krótkiej 
przerwie zaczynamy podjazd - ok. 14 km ze średnim 
nachyleniem 6,5 %. Po pierwszej, wymagającej partii 
zatrzymamy się by odsapnąć i podziwiać widoki z najwyżej 
usytuowanej wioski w tej części Europy - Sw. Agnes, leżącej 
na słynnej linii maginota. 

Druga część podjazdu oferuje niezapomniane widoki na 
granicę z Włochami, Monaco i - co najważniejsze - jest w 
pełnym słońcu. Po tym wspaniałym i dającym nieco w 
kość doświadczeniu, pozostaje jedynie zjechać na sam 
doł… I to byłoby (prawie) wszystko - jeszcze ostatnia prosta 
na wzgórze Mont Boron, gdzie będzie już na Was czekał 
specjalny piknik “zwycięzcy” - w klimacie Tour de France, 
kraftowym piwem z lokalnej Nicejskiej warzelni i wiele 
innych smakołyków. Santé et Bon Appetit, a to wszystko z  
panoramicznym widokiem i zachodem słońca na port 
Nicei.

LEGENDARNE PRZEŁĘCZE RIWIERY : COL DE LA MADONE
DZIEŃ 2 - 8 Marca, 2023



LAZUROWE KOLORADO : CANNES & CO
Masyw Esterel, Czerwone Skały, Antibes



CANNES, ROCHER DE ST. BARTHELEMY, ANTIBES 
DZIEŃ 3 - 9 MARCA - LAZUROWE KOLORADO 

Pora na drobny reset dla nóg - w tym celu udajemy 
się w drugą stronę - odwiedzimy między innymi słynne 
z festiwalu filmowego Cannes i przekroczymy granicę 
departamentów. W Var znajduje się park narodowy 
obejmujący masyw górski Esterel, znany z czerwonych 
formacji skalnych zwanych tutejszym Kolorado. 
Ciekawostką jest, że wzięły one udział w jednej z 
ekranizacji Bonda. Wracając odwiedzimy również 
urokliwe Antibes - mekkę wszystkich anglojęzycznych 
fanów Lazurowego Wybrzeża.

https://www.strava.com/routes/23482063


LIKE A LOCAL : SKARBY RIWIERY FRANCUSKIEJ
DZIEN 4 - 10 Marca, 2022 



Szlak Lazurowych Skarbów - Poczuj jak bije serce 
Riwiery

“Nie wszystko złoto co się świeci”. Na Lazurowym 
zapleczu, nieco dalej od wybrzeża, z dala od plaż i 
wymuskanych jachtów kryją się prawdziwe skarby.  

Zaczynamy od miasteczka Vence - prawdziwego 
lokalnego klejnotu - mekki wielu światowej sławy 
artystów (w tym również Polskiego pochodzenia jak 
Gombrowicz)- malarzy, rzeźbiarzy - oddało temu 
miejscu dusze. Kolejne miejscowości takie jak 
Tourrettes-sur-Loup, czy Pont du Loup - w niczym nie 
ustępujące urokiem - będą wspaniałą przystawką, a 
na deser czekają wspaniałe wodospady - Cascades 
de Courme!

Po tych przyjemnych 70 km, oferujących wysiłek o 
umiarkowanej intensywności (w sam raz na “rest 
day”), skierujemy się do Nicei na pożegnalny lunch 
przed Waszym wylotem.

LIKE A LOCAL : SKARBY RIWIERY FRANCUSKIEJ
DZIEŃ 4 - 10 Marca, 2022 



LIKE A LOCAL : SKARBY RIWIERY FRANCUSKIEJ
DZIEŃ 4 -  10 Marca, 2022 



FUN DAY : PARIS NICE CHALLENGE
DZIEŃ 5 - 11 Marca 2023
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FUN DAY : PARIS NICE 
CHALLENGE

Idź na całość – ale pamiętaj – zabawa i przyjemność ponad 
wszystko!

Tego dnia wjeżdżamy w głąb lądu, przez który przebiega trasa 
wyjątkowego wyścigu Paryż - Nicea, odtworzona specjalnie na 
potrzeby wydarzenia Paris-Nice Challenge! Paris-Nice challenge “ to 
impreza inna niż wszystkie - nie jest to wyścig „sensu stricte”, ponieważ czas 
uczestników nie jest mierzony od startu, a jedynie na krótkich, ustalonych 
odcinkach.

Dzięki temu wydarzenie nabiera wyjątkowego charakteru, gdzie liczy się 
jedynie przejechanie malowniczej trasy we własnym tempie i integracja z 
uczestnikami w trakcie wspólnego biesiadowania na jednym z wielu bufetów. 
Rozpocznij sezon kolarski, biorąc udział w Paris-Nice Challenge! 

Trasa wyścigu obfituje w wiele przystanków-bufetów, gdzie można 
się posilić i skorzystać z toalet.
Pasta party na koniec wyścigu.

*Ze względu na COVID-19 wyścig nie odbył się w 2020 ani w 2021 
roku - będzie to to więc powrót po dwóch latach!
.  



RESTAURACJA 
LA FAVOLA   

➔ 3 daniowe menu (w cenie butelka wody i lampka wina / osoba)

 

KOLACJA  POŻEGNALNA , 12 Marca

MENU 

Przystawka do podziału : 
Pizza Bufala Tomate, mozzarella di bufala, bazylia

Danie Glowne do Wyboru  : 
Świeża ryba z domowym ratatouille z bakłażana

/
Połówka kurczaka, domowe Puree, Sos pieczeniowy

/
Wybor Deserow :

Ekler z nadzieniem z orzechów laskowych i wanilii
/

Ciastko typu “Shortbread” z truskawkami lub gruszkami (w zależności od 
sezonu)

Kawa 



CO ZA ILE ? 

KOSZT ZA OSOBĘ  : 3900 PLN* 

CENA OBEJMUJE :

● Codzienną opiekę przewodnika  + serwis techniczny
● Zakwaterowanie na całość wyjazdu
● Codzienne śniadania + kolacja powitalna
● Ubezpieczenie podróżne z iDuna

Dodatkowo płatne:

● Koszulka + spodenki Santini x Paris Nice Challenge
● Przekąski/kawa podczas podczas postojów na trasie 
● Wypozyczenie roweru szosowego (50€ / dzien)
● Pakiet startowy Paris-Nice challenge (dla chetnych)

Pamiętaj!

Skonsultuj się z nami przed rezerwacja lotu na miejsce

*Cena gwarantowana przy minimalnej dla realizacji imprezy liczby 6 uczestników. 

PARIS - NICE CHALLENGE, EKSKLUZYWNY WYJAZD KOLARSKI  
5-12 / 6 - 13 MARCA 2022   



JEST PYTANIE ? 
JEST ODPOWIEDŹ !

FRLIKEALOCAL@GMAIL.COM
ALEKSANDRA 

FRENCH RIVIERA LIKE A LOCAL

ORGANIZATOR FR 

MJPROTOUR@GMAIL.COM
MACIEJ PROFICZ, 

TOUR-OPERATOR PL

mailto:MJPROTOUR@GMAIL.COM

