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Na otočku do Paříže a Disneylandu

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, v hotelu ubytování 
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, drobná EUR (tranzit)

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

4 dny / 1 noc hotel 4.390 Kč

Program:
1. den Odjezd z ČR v pozdních odpoledních hodinách, tranzit SRN.
2. den Ráno příjezd do Paříže.
Prohlídka Paříže - Od Palais de Chaillot a Trocadéra se nám vyskytne pohled 
na  Ei� elovu věž, kterou se v  případě zájmu pokusíme zdolat  buď výtahem 
nebo po  svých a  necháme se unést nádherným výhledem na  celé město. 
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 malířů 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.
Večer ubytování v hotelu v okolí Paříže.
3. den Po  snídani přejezd do  Disneylandu - celodenní návštěva zábavního 
parku. Park se rozděluje na  2 části - Disneyland Park, kde jsou soustředěny 
všechny atrakce inspirované klasickými kreslenými pohádkami z  dílny Walta 
Disneye. Ten se pak dělí na dalších 5 pohádkových oddílů, které jsou umístěny 
okolo zámku Šípkové Růženky.  Druhá část parku – Walt Disney Studios – 
vám umožní nahlédnout do zákulisí tvorby � lmů, podívat se na známé kulisy 
a poodhalí, kolik práce a úsilí stojí za vytvořením celovečerního animovaného 
� lmu. Odpočinek po  náročném dni pak najdete v  zábavním centru Disney 
Village s  množstvím obchodů a  restaurací. Ve  večerních hodinách odjezd 
do ČR.
4. den Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Program:

1. den Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, tranzit SRN, Belgie, Francie.
2. den v ranních hodinách přeprava trajektem do Velké Británie
Poznávání Londýna zahájíme vyhlídkovou jízdou lanovkou přes Temži, ze 
které se nám naskytne neobvyklý pohled na O2 Arénu a severní Greenwich. 
Následuje přejezd nadzemní dráhou (DLR) kolem nejmodernější čtvrtě 
Docklands až do  oblasti City of London – navštívit můžeme Tower of 
London (bývalé královské sídlo, vězení a popraviště, dnes výstava královských 
korunovačních klenotů a  historických zbraní) nebo zvedací most Tower 
Bridge, kde budeme mít možnost se projít po pěší prosklené lávce, vysoko 
nad londýnskou dopravou. Podíváme se také k  bitevnímu křižníku HMS 
Belfast, od kterého budeme mít výhled na nejmodernější stavby podél Temže 
(např. Gherkin - okurka nakládačka či Shard – nejvyšší stavba Velké Británie 
s 310 metry). Následuje procházka kolem The Monument - místa, kde vypukl 
ničivý Velký požár v roce 1666, až k St. Paul’s Cathedral, mistrovskému dílu 
architekta Sira Christophera Wrena ze 17. století. Na závěr dne přejdeme přes 
Millennium Bridge k divadlu Shakespeare’s Globe, které si v případě času 
a  zájmu můžeme prohlédnout i  zevnitř a  seznámit se s  životem slavného 
anglického dramatika, který zde svého času působil.  Zbude-li čas a  síly, 
můžeme nahlédnout i do sousední galerie Tate Modern, která nám poskytne 
zajímavý pohled do světa moderního a současného umění. 
V podvečerních hodinách ubytování v hotelu v okolí Londýna
3. den Po  snídani se vydáme metrem do Westminsteru, kde strávíme celý 
den. V  případě zájmu si můžeme prohlédnout Londýn z  ptačí perspektivy, 
a  to přímo ze slavného 135 metrů vysokého kola London Eye. Případně 
můžeme navštívit London Dungeon - kombinace skutečných dějin, hororu 
i  humoru, jež vás provedou nazpět časem do  nejtemnějších momentů 
v historii hlavního města. Odpoledne se projdeme kolem budov Parlamentu 
s  věhlasným Big Benem a  vyfotíme si také Westminster Abbey, kde jsou 
již od  časů Viléma Dobyvatele korunováni panovníci Anglie. Dále nás čeká 
St. James‘s Park, kterým dojdeme k  sídlu královské rodiny Buckingham 
Palace. Vyfotíme si památník „Královny Matky“ a vydáme se přes třídu The 
Mall na Trafalgar Square, jemuž vévodí Nelsonův sloup s fontánami, a kde 
Angličané vítají nový rok. S Londýnem se rozloučíme v samém centru zábavy 
na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti Soho a Covent 
Garden. V podvečer nasedneme na katamarán a poplujeme po Temži kolem 
nejznámějších londýnských staveb až k O2 Aréně, kde nasedneme do našeho 
autobusu a vyrazíme na zpáteční cestu domů.
Ve večerních hodinách přeprava trajektem/tunelem do Francie.

4. den Návrat do ČR v odpoledních hodinách. 

Na skok do Londýna

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, v hotelu ubytování 
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 GBP, večeře, drobná EUR (tranzit)

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

4 dny / 1 noc hotel 4.990 Kč
Na Vaše přání Vám 
připravíme program 

i v 5 - 6ti denní variantě. 

Paříž - Disneyland

Paříž -  La Défense

Londýn - Big Ben 


