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Amsterdam, Brusel, Paříž - canal cruise, Atomium, Eiffelova věž
Navštivte 3 metropole během 3 dní a  zjistěte, čím jsou si 
podobné a v čem rozdílné.

Program:
1. den Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den Amsterdam - město prošpikované grachty (kanály) je nejlepší poznat 
přímo z  vody. Hodinová plavba loďkou nám ukáže mnohé pamětihodnosti 
a  my se na  ní naladíme na  další prohlídku. Poté už naše cesta povede 
malebnými uličkami kolem kostela Oude Kerk a  neblaze proslulé čtvrti 
červených luceren až na  náměstí Dam, kde uvidíme královský Koninklijk 
Paleis i  národní památník. Zde ochutnáme místní specialitu a  nakoukneme 
i  do  mnohých sýráren, které k  Nizozemí neodmyslitelně patří. Možnost 
návštěvy NEMO Science Museum – největší vědecké muzeum v Nizozemí, 
Dům Anny Frankové – jedno z  nejvýznamnějších muzeí v  Amsterdamu 
věnované památce židovské dívky, která zemřela za  druhé světové války. 
Prohlídka místa úkrytu, kde se s rodinou skrývala před nacisty a psala deník, 
který ji po  její smrti proslavil po  celém světě, výstava o  jejím životě a  další 
expozice.
Ubytování v hotelu.
3. den Brusel – tzv. „hlavní město Evropy“, sídlo Evropské komise a  Rady 
EU. Grande Place - jedno z  nejpůvabnějších náměstí na  světě s  bohatě 
zdobenými cechovními domy a dominantní radnicí, známý symbol města – 
soška „čůrajícího” chlapečka, procházka uličkami starého města. Atomium - 
model molekuly železa 165 miliardkrát zvětšený a Mini Europe – miniatury 
významných evropských staveb (v  měřítku 1:25), více než 300 objektů 
zpracováno do nejmenších detailů.
Ubytování v hotelu.
4. den Paříž – prohlídku začneme u Palais de Chaillot a Trocadéra, odkud 
se nám naskytne krásný pohled na Eiffelovu věž. 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.
Ubytování v hotelu.
5. den Pokračování prohlídky Paříže - od  Pantheonu se projdeme 
Lucemburskými zahradami až k nejstarší univerzitě světa, Sorboně. Uličkami 
Latinské čtvrti dorazíme až 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 nasátí pařížské atmosféry. V Musée d’Orsay budeme obdivovat 
impresionisty- Moneta, Degase, Renoira, Cézanna a  další. Na  závěr dne nás 
bude čekat projížďka lodí po Seině a poté cesta domů.
6. den Návrat do ČR v brzkých ranních hodinách.

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zájezdovým busem s klimatizací a WC, v hotelu ubytování se 
snídaní, průvodce, cestovní pojištění na storno zájezdu a připojištění na covid-19,
mapy navštívených míst.

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 51.

4 dny / 1 noc hotel  4.190 Kč

5 dnů / 2 noci hotel 5.500 Kč

6 dnů / 3 noci hotel   6..600 Kč

Amsterdam 

Paříž - Louvre

Brusel - AtomiumBrusel - Grande Place


