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NORMANDIE A BRETAŇ
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ZAHRADY A STŘEDOVĚKÁ MĚSTEČKA
SENLIS • CHANTILLY • BOIS DES MOUTIERS •
HONFLEUR • CAEN • BRÉCY • GRANVILLE •
MONT ST. MICHEL • FOUGERES • VITRÉ •
JOSSELIN • VANNES

Honfleur

Bois des Moutiers
• •
• Chantilly
Granville •
• Senlis
Mont Saint Michel •
Fougéres
•
•
• Vitré
PAŘÍŽ
Vannes • • Josselin

BB

Brécy

••

Caen

Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Večer odjezd z ČR (odjezd z ČR viz text).
2. den: Průjezd Francií, na hranicích Pikardie a Normandie
navštívíme středověké městečko Senlis, dlážděné uličky, galorománské hradby, katedrála Notre-Dame. Odpoledne prohlídka honosného vodního zámku Chantilly, knihovna, sbírka světového malířství, nádherné zahrady s jezírky a Velkým
kanálem, Královské konírny a slavné dostihové dráhy.
3. den: Ráno pokračujeme na sever Normandie k návštěvě
Bois des Moutiers, nádherná anglická zahrada navržena na
konci 19. stol. na rozloze 12 ha. Brány veřejnosti otevřela r.
1970 a ročně ji obdivuje na 30000 návštěvníků. Po
květinovém představení přejedeme přes most Normandie
do starého pitoreskního přístavního městečka Honfleur,
atmosféra přístavu nás vrátí do časů, kdy odtud vyplouvali
piráti i objevitelé, večerní Caen, město Viléma Dobyvatele.
Ubytování.
4. den: Prohlídka zámku a zahrad Brécy. Tato vznešená
francouzská zahrada s terasami, schodišti a bazénky pochází z pera slavného architekta Ludvíka XIV. J. H. Mansarda.
Pokračujeme do Granville, zde navštívíme dům a zahradu
Christiana Diora situovanou na útesu nad mořem a s
Normandií se rozloučíme prohlídkou opatství Mont-St.Michel UNESCO, impozantním gotickým klášterem na ostrůvku, který je obklopen mořem pouze v době přílivu.
5. den: Jedinečná atmosféra opevněných měst. Fougeres s
mohutným hradem z 11. stol., které dodnes spojují
masivní hradby se Starým městem, gotický kostel St-Sulpice
s klínovou věží, procházka městem kde se odehrávala i
velká část Balzakova románu Rebelové. Opevněné Vitré se
zachovalým centrem a uličkami plnými hrázděných domů,
exteriér hradu z 11. stol., katedrála ve stylu plaménkové
gotiky. Oblastí kolem Paimpontského lesa, plné legend o
králi Artušovi, kouzelníku Merlinovi, víle Vivian dojedeme k
prohlídce monumentálního hradu Josselin, rodové sídlo
Rohanů, útočiště mnoha bretaňských vévodů, pohádkové
věže, bohaté interiéry, krásné podhradí.
6. den: Středověké město Vannes, vstupní brána k ostrovům v Morbihanském zálivu. Projdeme se jedním z nejslavnějších vévodských měst, jež se pyšní bohatou středověkou architekturou. Staré město je nádhernou směsicí
hrázděných domů a sídel obchodníků, labyrinty úzkých
uliček, bretaňské kavárničky a restaurace s místními
specialitami, kamenná dlažba a rytiny, městské hradby,
gotická katedrála St. Pierre ze 13 st., francouzská zahrada
pod hradbami u zámku Chateau-Gaillard, který je dnes historickým a archeologickým muzeem. Možnost projížky
turistickým vláčkem historickým městem či lodního výletu
Morbihanským zálivem k ostrůvkům l’Île d’Arz nebo
l’Île-aux-Moines. V odpoledních hodinách odjezd do ČR.
7. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.
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Ubytování: Je zajištěno v hotelech**/*** ve 2lůžk.
pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální.
Cena zájezdu obsahuje:
• 4 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• pobytovou taxu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
230 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
cca 80 EUR
• vstupy, MHD, lodní výlety, fakul. služby:
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Plzeň, Brno, Svitavy, Litomyšl,
V. Mýto, Holice (Chrudim), Pardubice, Hr. Králové, Poděbrady ZDARMA;
Olomouc 250 Kč; Hranice, Fr. Místek, Nový Jičín, Ostrava 500 Kč

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q FE 25 07
18.6. - 24.6.
9 990,viz text
+2 990 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.
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

8%

do 31. 1.18 až

6%

do 1. 3.18 až

4%

NORMANDIE
A VÝLET NA OSTROV JERSEY
GIVERNY • ROUEN • FÉCAMP • ÉTRETAT • FALAISE
D’AVAL • HONFLEUR • CAEN • ARROMANCHES •
COLLEVILLE-SUR-MER • OMAHA BEACH • MONT ST.
MICHEL • CANCALE • ST. MALÖ • OSTROV JERSEY • PAŘÍŽ

BB

Fécamp
Honfleur •• Étretat
Jersey Bayeux •
•
•
•
Caen • Rouen
Mont Saint-Michel •
• Giverny

•

PAŘÍŽ

Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odpoledne odjezd z ČR (odjezd z ČR viz text).
2. den: Ráno příjezd na sever Francie do Giverny, prohlídka
domu a zahrady Clauda Moneta, nám známé především
její japonskou částí s leknínovým jezírkem. Zde Monet
maloval svou sérii Lekníny nebo Japonský most. Sérii
Leknínů dnes můžeme vidět v pařížském muzeu Orangerie.
Starobylý Rouen, historický střed města s hrázděnými
domy, Vieux Marché (místo upálení Johanky z Arku),
katedrála Notre Dame, zachycena na mnoha Monetových
obrazech, justiční palác, orloj. Ubytování ve městě,
individuální volno, večerní město.
3. den: Oblast Horní Normandie – Alabastrové pobřeží.
Přímořské městečko Fécamp, jehož kořeny sahají až do
římské doby, destilační závod a muzeum „benediktinky“,
gotický kostel sv. Štěpána. Skalní oblouky a městečko
Étretat, procházka na Falaise d’Aval, bílé útesy nad mořem
vysoké až 70 m. Přes futuristicky řešený most Pont de
Normandie, dojedeme do Honfleuru, jedno z nejstarších a
nejzachovalejších měst Normandie, oblíbené místo
umělců, hrázděné domy, historický přístav. Večerní Caen,
město Viléma Dobyvatele, ubytování.
4. den: Ráno historické centrum Caen s hrázděnými domy,
Mužský a ženský klášter, hrad nad řekou Orne. Pokračujeme
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k břehům Atlantiku do Arromanches, pláže vylodění, bitva o
Normandii za 2. svět. války, pozůstatky přístavu Mulberry,
návštěva Muzea vylodění. Zastávka u německé dělostřelecké baterie u města Longues-Sur-Mer, která byla součástí
opevnění Atlantického valu, americký hřbitov v Colleville-SurMer a nejznámější pláž vylodění Omaha Beach.
5. den: Gotický klenot Francie klášter Mont St Michel
UNESCO, staré opatství „na ostrově“ ve stejnojmenném
zálivu. Návštěva rybářského městečka Cancale, právě v
tomto přístavu můžeme ochutnat ploché ústřice, nejproslavenější ve Francii. Ubytování v opevněném městě St Malo,
prohlídka Starého města, hradby zbudované vojenským
architektem Vaubanem, katedrála St. Vincent.
6. den: Fakultativní lodní výlet na britský ostrov Jersey, největší z Normanských ostrovů, nedotčená krajina a nevšední
historie. Vylodění v St. Helier, hlavní město s viktoriánským
koloritem, městská tržnice, historická i moderní architektura,
jachetní přístav, náměstí Royal Square, hrad Elizabeth Castle
na skalnatém ostrůvku, ale i příležitost k levnému a
bezstarostnému nakupování nebo možnost celodenního
autobusového výletu kolem ostrova se zastávkami podél pobřeží (cca 20 EUR), variantně individuální volno v St. Malo,
koupání, prohlídka města. Návrat na ubytování do St. Malo.
7. den: Ráno odjezd do Paříže, prohlídka města - Latinská
čtvr, La Cité, katedrála Notre Dame, Eiffelova věž aj. variantně možnost návštěvy muzeí (Louvre, Orsay...), fakultativně večerní projížka lodí po Seině s úžasným pohledem
na pařížské památky, večerní město. Večer odjezd do ČR.
8. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v hotelech**/*** 2lůžk. pokoje
s vlastním příslušenstvím. Možnost ubytování 3. osoby na
přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální.
Cena zájezdu obsahuje:
• 5 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• pobytovou taxu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje
260 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
1 900 Kč
• výlet na ostrov Jersey:
• vstupy, místní dopravu, ochutnávky, fakultativní služby:
cca 80 EUR
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Plzeň, Brno, Svitavy, Litomyšl,
V. Mýto, Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady ZDARMA;
Olomouc 250 Kč; Hranice, Fr. Místek, N. Jičín, Ostrava 500 Kč.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q FI 28 08
15.7. - 22.7.
10 990,viz text
+3 600 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.
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

8%

do 31. 1.18 až

6%

do 1. 3.18 až

4%

