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Program:
1. den  Odjezd z ČR v pozdních odpoledních hodinách, tranzit SRN

2. den  Od Palais de Chaillot a Trocadéra se nám vyskytne 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.

3. den  Dopoledne si necháme na  prohlídku Louvru - jednoho z  největších 
muzeí na  světě. Venku si u  skleněné pyramidy připomeneme film Šifra 
Mistra Leonarda a  uvnitř nezapomeneme obdivovat tajemný úsměv Mony 
Lisy. Odpoledne se přesuneme do  sídla Krále Slunce, do Versailles. V  paláci 
na nás bude čekat Zrcadlový sál, dvojitá kaple či ložnice krále a královny. Čas 
si necháme i na obrovské zahrady, Malý a Velký Trianon a do jiného světa se 
dostaneme ve vesničce Marie Antoinetty. 

4. den  Od Pantheonu se projdeme Lucemburskými zahradami až k nejstarší 
univerzitě světa, Sorboně. Uličkami Latinské čtvrti dorazíme až 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 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.

5. den  Příjezd do ČR v dopoledních hodinách

Paříž - Eiffelova věž, Louvre, La Défense, Versailles, Disneyland
Užijte si neopakovatelnou atmosféru města nad Seinou, 
tichá zákoutí Montmartru, rušné bulváry, ale i  moderní 
architekturu.

Navštivte Paříž před Vánoci 
a poznejte úžasnou atmosféru 
města nad Seinou

Proč se nevrátit zpátky do světa pohádek 
a kreslených příběhů? Navštivte s námi 
DISNEYLAND! 
Celý den zábavy s figurkami z filmů Walta Disneye, 
jízda vláčkem okolo Hromové hory, dobývání 
vesmíru, piráti z Karibiku a další dobrodružství 
na dohled od Paříže.

Montmartre - Sacré Coeur Disneyland

La Défense

Eiffelova věž

katedrála Notre Dame

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

CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v EUR

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor. 
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

4 dny / 1 noc hotel 3.890 Kč

5 dnů / 2 noci hotel 4.890 Kč

6 dnů / 3 noci hotel 5.890 Kč


