
NA SKOK DO EVROPSKÝCH METROPOLÍ

PAŘÍŽ – město světel
Noční přejezd do Francie. Druhý den se probudíme 
v Paříži, kde nás čeká celodenní prohlídka. Od Palais 
de Chaillot a Trocadéra se nám naskytne pohled na 
Eiffelovu věž, kam se také necháme vyvézt. Naše 
kroky dále povedou k  vojenské škole École Militaire, 
Invalidovně, kde odpočívá nejznámější francouzský 
císař a vojevůdce Napoleon, přes Palais Bourbon až 
ke Grand a Petit Palais. Přes Avenue des Champs 
Élysées dorazíme k Vítěznému oblouku. Odtud 
se metrem přesuneme do čtvrti Montmartre. 
Vyšplháme se k bazilice Sacré Coeur a procházkou 
romantickými uličkami kolem náměstí malířu Place 
du Tertre, jediné pařížské vinice nebo pomníku lásky 
Le mur des je t’aime dojdeme až k Moulin Rouge, 
kde náš den bude končit (přejezd na ubytování v okolí Paříže).

Třetí den v Paříži se projdeme od Pantheonu Lucemburskými zahradami až k nejstarší univerzitě světa, 
Sorboně. Uličkami Latinské čtvrti dorazíme k Île de la Cité, kde nás čeká Justiční palác, květinový trh a Sainte 
Chapelle. Navšítívíme i katedrálu Notre Dame, kam byl posazen děj Hugova románu Zvoník od Matky Boží. Kolem 
radnice Hôtel de Ville se projdeme až k Le Centre Pompidou, kde si necháme nějaký čas na odpočinek a nasávání 
pařížské atmosféry. V případě zájmu budeme v Musée d’Orsay obdivovat impresionisty - Moneta, Degase, 
Renoira, Cézanna a další. Na závěr dne se rozloučíme s Paříží projížď kou lodí po Seině. Noční přejezd zpět do ČR.

ŘÍM – věčné město
Noční přejezd do Itálie. Ráno příjezd do Říma 
a zahájení dvoudenní prohlídky: Piazza di Spagna 
- Španělské náměstí - prohlídka a posezení na 
Španělských schodech, Fontana di Trevi, Piazza 
Venezia, Památník Viktora Emanuela II. – symbol 
sjednocené Itálie, Kapitol a Kapitolské náměstí, odkud 
je překrásný výhled na město, Forum Romanum 
– nejstarší místo v Římě – prohlídka pozůstatků 
staveb (chrámů, vítězných oblouků,…), Koloseum – 
nejznámější symbol Říma, starověké závodiště Circus 
Maximus a další památky. V podvečer krátké osobní 
volno v centru Říma (přejezd na ubytování ). 

Po snídani se přepravíme do centra Říma a budeme 
pokračovat v prohlídce - Vatikán – nejmenší stát světa, 
sídlo hlavy katolické církve, náměstí a Bazilika Sv. Petra 
– jeden z největších kostelů na světě, výstup na kupoli 
- krásný výhled na Řím z výše 132 m, Andělský hrad, 
Andělský most vyzdobený sochami andělů, Piazza 
Navona – krásné barokní náměstí se třemi fontánami, 
mnoha kavárničkami a pouličními umělci, Pantheon 
– starověký chrám, jeden z nejvýznamnějších 
a nejzachovalejších antických chrámů vůbec, v případě 
zájmu návštěva Vatikánských muzeí a Sixtinské 
kaple, krátké osobní volno a noční přejezd zpět do ČR. 

Cena od:  4.750 Kč / osoba

4 dny/1 noc

Cena od:  5.750 Kč / osoba

4 dny/1 noc

Ceny zahrnují:
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