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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 Eiffelovu 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 filmů, podívat se na 
známé kulisy a poodhalí, kolik práce a úsilí stojí za vytvořením celovečerního 
animovaného filmu. 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.

Na otočku do Paříže
a Disneylandu

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena

4 dny / 1 noc hotel 5.290 Kč

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zájezdovým busem s klimatizací a WC, ubytování se snída-
ní, průvodce, cestovní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, pojištění na storno 
zájezdu a připojištění na covid-19

CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v EUR, večeře, drobná EUR (tranzit)


