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PAŘÍŽ A ZÁMEK VERSAILLES
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách .
2. den: Ráno příjezd do Paříže. Prohlídka města v samém
historickém jádru Paříže na ostrově Ile de la Cité - katedrála
Notre Dame - 800 let stará gotická katedrála, Prefektura,
Justiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou radnici, centrum
Pompidou, Les Halles, Královský palác a Louvre, čtvr Opera
s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd na
ubytování do hotelu. Večer individuální volno ve městě.
3. den: Snídaně. Dnešní den bude věnován prohlídce
nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury
a královské moci Versailles, královské rezidenci Ludvíka XIV.
Symbol velikosti krále a vzor snad pro každého „zámeckého
architekta“ Evropy – to jsou Versailles. Když se Ludvík XIV.
(1638–1715) rozhodl, že přestaví malý lovecký zámeček
svého otce ve Versailles 20 km západně od Paříže na
nádherný palác, bylo králi Slunce právě 23 let. Od roku
1661 se Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a absolutním mocenským centrem. Poté odjedeme na náměstí La
Défense - moderní čtvr třetího tisíciletí. Večerní Montmartre
s krásnou bazilikou Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin
Rouge. Návrat na ubytování a individuální volno v Paříži.
4. den: Snídaně. Celodenní prohlídka dalších pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monument města Eiffelova věž, navržená architektem Gustavem
Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a
Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, Vítězný
oblouk - 50 m vysoký Arc de Triomphe byl vystavěn na
příkaz Napoleona, třída Champs Elysées, nábřeží
Bukinistů… Podvečerní fakultativní projížka lodí po Seině s
neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd do ČR.
5. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
*Program přizpůsoben vánoční atmosféře města.
Ubytování: Je zajištěno v centru Paříže ve čtvrti
Montmartre nebo Montparnasse, v hotelu ve 2lůžk.
pokojích s vlastním příslušenstvím. Možnost ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy.
Cena zájezdu obsahuje:
• 2 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
170 Kč
• vstupy, MHD, fakul. služby, pobytové taxy: cca 100 EUR
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Plzeň, Brno, Holice (Chrudim), Hradec
Králové, Litomyšl, Poděbrady, Pardubice, Svitavy, Vysoké Mýto ZDARMA.
Frýdek Místek, Hranice, Nový Jičín, Ostrava 500 Kč, Olomouc 250 Kč

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q FV 18 05
4.5. - 8.5.
5 990,viz text
Q FV 22 05
30.5. - 3.6.
5 990,viz text
Q FV 34 05
22.8. - 26.8.
5 990,viz text
Q FV 39 05
26.9. - 30.9.
5 990,viz text
Q FV 49 05* 5.12. - 9.12.
5 990,viz text
+1 890 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

PAŘÍŽ A ZÁMEK VERSAILLES
Vydejte se s námi na prodloužený eurovíkend do Paříže.
Poloha hotelu nám umožní individuálně navštívit večerní
Paříž - kouzelné procházky městem, posezení v kavárničkách na břehu Seiny a vstřebání té pravé atmosféry města. Frédérik Chopin před více než 150 lety napsal: „Paříž
je všechno, co chceš!“ a platí to dodnes. Pro Ernesta
Hemingwaye byla tato metropole „oslavou života“.
Klikaté uličky a velkolepé bulváry, proslulé stavby, mondénní obchody a prvotřídní restaurace, ošuntělé hospody,
honosné operní scény a sebevědomí občané. Žádné jiné
evropské město není tak obdivované, jako právě Paříž.
Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy do Paříže, transfer na ubytování.
Prohlídka čtvrti Montmartre, náměstí malířů Place du Tertre,
krásná bazilika Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge.
Individuálně nebo s průvodcem večerní město.
2. den: Snídaně. Celodenní prohlídka hlavních pamětihodností města s průvodcem - Vítězný Oblouk, Champs Elysées,
přes náměstí Concorde pokračujeme k Opeře a k ostrovu La
Cité - katedrála Notre Dame, Sainte Chapelle, Justiční palác,
Prefektura. Individuální volno v Latinské čtvrti (kavárničky,
restaurace, nákupy nebo vznešený Pantheon, Sorbona a
Lucemburské zahrady). Večerní fakultativní projížka lodí po
Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky.
3. den: Snídaně. Fakultativní výlet k prohlídce zámku a
zahrad Versailles - symbol francouzských králů, demonstrující
bohatství a velikost francouzské monarchie (příměstský vlak
rer cca 10 EUR). V pozdních odpoledních hodinách
navštívíme Invalidovnu a podvečerní Eiffelovu věž.
4. den: Snídaně. dopoledne rozloučení s Paříží - návštěva
muzea Louvre, individuální volno, odpoledne transfer na
letiště a odlet zpět do Prahy.
*Program přizpůsoben vánoční atmosféře města.
Ubytování: Je zajištěno v hotelu*** v pařížské čtvrti Clichy
ve 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím. Možnost
ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy. Hotel se nachází
cca 1000 m od centrální Paříže, před hotelem cca 50 m
stanice metra. Snídaně formou bufetu.
Cena zájezdu obsahuje:
• 3 ubytování se snídaní
• leteckou přepravu Praha/Paříž/Praha
• kabinové zavazadlo dle podmínek letecké společnosti
• letištní taxy a poplatky, transfer z/na letiště v Paříži
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
140 Kč
1 400 Kč
• odbavené zavazadlo do 20 kg:
• vstupy, MHD, fakul. služby, pobytové taxy: cca 100 EUR

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk.
odlet ČR
Q FT 13 04
29.3. - 1.4.
12 790,PRAHA
Q FT 17 04
27.4. - 30.4.
12 790,PRAHA
Q FT 36 04
6.9. - 9.9.
12 790,PRAHA
Q FT 48 04* 29.11. - 2.12.
12 790,PRAHA
+2 900 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

V případě včasného přihlášení do 2 měsíců před odjezdem se
zájmem o doobsazení nebude účtován příplatek za 1/1 pokoj.

V případě včasného přihlášení do 2 měsíců před odjezdem se
zájmem o doobsazení nebude účtován příplatek za 1/1 pokoj.

FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

44

8%

do 31. 1.18 až

6%

do 1. 3.18 až

4%

do 10.12.17 až

6%

do 31.1.18 až

4%

Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR večer (odjezd z ČR viz ceník).
2. den: Cestou Paray le Monial, středověké opatství na
Svatojakubské cestě, krajinou kraje Quercy, ubytování.
3. den: Zeleným srdcem kraje Dordogne, středověké
kamenné město Sarlat La Caneda s vyhlášenýmy trhy (kozí sýry, husí játra a víno) nejvíce středověkých a renesančních fasád domů a paláců v celé Francii, údolí řeky
Dordogne, Marqueyssac francouzské zahrady a turistická
procházka v přírodním parku s výhledy na meandry řeky
Dordogne, možnost oběda, údolí řeky Vezére UNESCO,
jedna z nejhezčích vesnic na nedobytné skále s hradem
Beynac et Cazennac, procházka městem k hradu, variantně
koupání v řece, přes Cromagnon, oblast osídlení člověka
cromagnonského, replika světoznámé jeskyně s pravěkými
malbami Lascaux UNESCO, pravěké a středověké sídliště
pod skalními převisy St-Christophe, návrat na ubytování.
4. den: Perigueux, historické centrum kraje Périgord, stará
čtvr La Cité (kdysi galořímská osada Vesunna), kostel St.
Étienne na Svatojakubské cestě, impozantní románská katedrála, trhy města lanýžů. Bergerac, město d’Artagnana a
Cyrana, náměstí Place Pélicier, kostel Saint Jacques založený benediktiny ve 12. stol., ulice s hrázděnými domy,
renesanční měšanské domy, muzeum vína s ochutnávkou,
historie pěstování tabáku, palác Peyrarede ze 17. stol.,
jedna z nejkrásnějších vesnic Francie - opevněná „bastides“
Monpazier se středověkým náměstím s podloubími a
prádelnou, cesta krajem tabáku. Odjezd na ubytování.
5. den: Condom, město proslavené obchodem s armagnacem, gotická katedrála, ochutnávka likéru armagnacu a flocu
v letním sídle biskupů s daňčí oborou, cesta gaskoňskou
krajinou, nejmenší opevněná vesnice Francie Larressingle s
hradem, donjonem a stylovou hospůdkou, event. opatství
Flaran, Auch UNESCO, staré město na skalnatém výběžku
nad řekou Gers, Tour d’Armagnac, monumentální schodiště
k řece s 234 schody, ulice Dessoles s pozoruhodnými domy,
katedrála s úžasně vyřezávanými lavicemi v chóru a vitrážemi
ze 16. st., muzeum indiánského umění z předkolumbovské
doby v bývalém Couvent des Jacobins, můžete ochutnat
typická vína kraje a zavzpomínat na slavného Gaskoňce
D´Artagnana u jeho sochy, Agen UNESCO, město proslulé
švestkami, Place Goya, boulevardy, kostel Notre Dame,
středověké domy v Rue Voltaire, Maison du Sénéchal s
otevřenou lodžií, ochutnávka specialit ze švestek, krajina se
švestkovými sady, pozdní návrat na ubytování.
6. den: Auvillar, jedna z nejkrásnějších vesnic Francie, Place
de Halle s malebnými starými domy, kruhová tržnice na
toskánských sloupech, kostel St. Pierre, La tour d’Horloge,
Moissac UNESCO, skvostné opatství St. Pierre mezi vinicemi
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