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Francie - Paříž, Versailles, zámky na Loiře
Objevte skvosty Francie - největší, nejkrásnější, 
nejnavštěvovanější zámky podél řeky Loiry, které Vás 
uchvátí svou monumentálností, architekturou i příjemnými 
zahradami a parky.

Program:
1. den  Odjezd z ČR, tranzit SRN. 
2. den Ráno příjezd do  Paříže, Ei� elova věž, prohlídka centra: náměstí 
Concorde, Champs Elysées, Vítězný oblouk, Louvre – prohlídka expozice 
nebo nedalekého Musée d´Orsay.
V podvečer odjezd na ubytování do hotelu.
3. den  Versailles – zámek krále Slunce, v paláci se nachází Zrcadlový sál, dvojitá 
kaple či ložnice krále a královny, procházka obrovskými zahradami paláce, Malý 
a Velký Trianon a do jiného světa se dostaneme ve vesničce Marie Antoinetty. 
Odpoledne přejezd do moderní čtvrti La Défense s unikátními stavbami např. 
Arche de la Défense, CNIT…,  možnost nákupů.
Ubytování do hotelu.
4. den  Okruh po zámcích na Loiře. 
Chambord - renesanční zámecký skvost, největší zámek na  Loiře, který je 
duchovním dítětem výstředního Františka I., uvnitř je celkem 440 místností, 80 
schodišť a na stovkách věží má 365 komínů.
Cheverny z doby Jindřicha IV. a Ludvíka XII, který proslavily elegantní a vkusně 
zařízené interiéry, oranžérie, pečlivě udržovaný anglický park, psinec a lovecké 
Ubytování do hotelu.
5. den Amboise - zámek je jednou z  historicky nejvýznamnějších budov 
Francie, své dětství zde prožila řada francouzských králů a  své dny tu završil 
Leonardo da Vinci, jehož pobyt tu připomíná zdejší muzeum. 
Chenonceau – nádherný renesanční zámek s  malebnými francouzskými 
zahradami.
Chartres – prohlídka města s úžasnou gotickou katedrálou.  
Ubytování do hotelu.
6. den Pokračování prohlídky Paříže. Procházka přes Lucemburské zahrady 
kolem Pantheonu a Sorbonny,  Latinskou čtvrtí ke katedrále Notre Dame, volno 
na oběd, radnice, Centre Pompidou, Montmartre – procházka romantickou 
čtvrtí, basilika Sacré Coeur, větrné mlýny a náměstí malířů.
V případě zájmu navečer projížďka lodí po Seině, odjezd z Paříže ve večerních 
hodinách, noční přejezd do ČR.
7. den Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

CENA ZAHRNUJE:  Dopravu zahraničním busem s klimatizací a  WC, ubytování v hotelu 
se snídaní, průvodce, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění 
proti STORNU zájezdu

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena od

CENA NEZAHRNUJE: vstupné a kapesné v EUR, večeře

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 3x pedagogický dozor. 
Sleva až 500 Kč / osoba, viz katalog strana 54.

6 dnů / 3 noci hotel 6.890 Kč

7 dnů / 4 noci hotel 7.890 Kč

Lucemburský palác a zahrady

Zámek Chenonceau

Získejte slevu až 500 Kč 
výběrem termínu od listopadu 2019 

do března  2020
Zámek Chambord

La Défense


