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Normandie - území v severozápadní Francii proslulé 
nejen starobylými katedrálami a památkámi na vylodění 
spojenců, ale především místo úzce spjaté s anglickou 
historií a korunou.

Program:
1. den odjezd ve večerních hodinách z ČR, tranzit SRN

2. den - Giverny - dům a  zahrady Clauda Moneta, Château Gaillard - hrad 
Richarda Lví srdce vysoko nad Seinou, výhledy na romantické meandry, Rouen 
- staré normandské hlavní město, proslulá gotická katedrála Notre Dame, 
středověké uličky s hrázděnými domy, tržnice na Vieux Marché (místo upálení 
Johanky z Arku), justiční palác a orloj
ubytování v okolí Rouen

3. den - cesta na  Alabastrové pobřeží La Manche přes Bretonský lanový 
most v  Caudebec-En-Caux, Étretat - kouzelné městečko na  Alabastrových 
útesech, procházka po  bílých křídových útesech Falaise d’Aval, Honfleur - 
kouzelné staré opevněné přístavní městečko, oblíbené místo umělců, místo 
vzniku impresionismu, historický přístav, dřevěná katedrála svaté Kateřiny, 
hrázděné domky s břidlicovými střechami, rodiště objevitele Kanady J.Cartiera, 
Jumièges- galerie středověké architektury, ruiny kláštera založeného v  7st. 
a  obnovené Vilémem Dobyvatelem, klášterní zahrady, venkovské hrázděné 
domky s doškovými střechami
Ubytování v okolí Rouen

4. den - výlet na  památná místa invaze z  roku 1944, pláže Arromanches – 
muzeum vylodění spojenců, americký hřbitov v  Colleville, Pointe du Hoc – 
ruiny německých opevnění nad křídovými útesy Bayeux - katedrála a Muzeum 
tapisérie s výšivkou z dob vlády Viléma Dobyvatele z 11. Století, dějiny Normanů 
(bitva Viléma dobyvatele s králem Haroldem), alternativně Muzeum vylodění 
zaměřené na vojenskou techniku
Ubytování v okolí St. Malo / Dinan

5. den - Dinan - pohádkové středověké bretaňské město nad řekou Rance se 
středověkými ulicemi a  hrázděnými domy (v  kostele srdce národního hrdiny 
Betrana Du Guesclin), podél řeky Rance s  největší přílivovou elektrárnou 
ve  Francii, Mont Saint Michel - klášter na  přílivovém ostrově, jedna 
z nejnavštěvovanějších památek zapsaná na seznamu UNESCO, pirátské město 
St. Malo zrekonstruované po  druhé svět. válce, přístav, pevnost a  katedrála, 
procházka po hradbách
Ubytování na cestě do Paříže

6. den - příjezd do  Paříže, Eiffelova věž a  její prohlídka. Procházka přes 
Trocadéro k  Vítěznému oblouku, nejdelší ulicí Paříže Champs-Elysées 
k  Náměstí svornosti. Poté přejezd do  čtvrti umělců Montmartre s  bazilikou 
Sacré Coeur, prohlídka.
V podvečer odjezd odjezd domů

7. den návrat do ČR v dopoledních hodinách

Francie - Normandie, Bretaň, Rouen, Dinan, St. Malo, Paříž  (Disneyland)

americký hřbitov - Normandie

Dolmen - poloostrov Penmarch

CENA ZAHRNUJE: dopravu zahraničním autobusem s klimatizací a WC, noc-
leh se snídaní, průvodce, kompletní pojištění na cesty do zahraničí, které ob-
sahuje i pojištění na léčebné výlohy a na STORNO, mapy navštívených míst

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena

6 dnů / 3 noci hotel 6.890 Kč

7 dnů / 4 noci hotel 7.690 Kč

CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v EUR

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 3x pedagogický dozor. 
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Možnost návštěvy Disneylandu.

útes Le Pouldu - Bretaň

Zahrady domu Clauda Moneta Kalvárie de Tronoen - Bretaň


