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PAŘÍŽ - nabídka pěti programů
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PAŘÍŽ - kouzelné město

PAŘÍŽ A ZÁMEK VERSAILLES

*V červencovém termínu je program obohacen
o možnost podívat se na dojezd poslední etapy
Tour de France, která končí na bulváru Champs-Elysées.

*V prosincovém termínu program přizpůsoben
vánoční atmosféře
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách (odjezd z
ČR viz ceník).
2. den: Ráno příjezd do Paříže. Čeká nás pěší prohlídka
na ostrově 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 zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách (odjezd z
ČR viz ceník).
2. den: Příjezd do Paříže v ranních hod., dopoledne
prohlídka města (Notre Dame, Tuillerijské zahrady,
náměstí Svornosti, Centre Pompidou, Královský palác),
odpoledne volný program, večer ubytování.
3. den: Dopoledne okružní projížka městem
(Lucemburské zahrady, Champs Elysées), proslulé
muzeum parfémů s možností výhodného nákupu,
odpoledne prohlídka moderní čtvrti La Défense,
Montmartre, Pigalle, Sacré Coeur, zastavení u Eiffelovy
věže, fakultativní projížka lodí po Seině, projížka
noční Paříží, návrat do hotelu.
4. den: Dopoledne výlet do Versailles, odpoledne návštěva Louvru (** poslední etapa Tour de France, bulvár
Champs-Elysées), večer návrat do hotelu.
5. den: Dopoledne prohlídka Latinské čtvrti a čtvrti Saint
Germain, odpoledne volný program s doporučením
dalších zajímavostí, v podvečerních hodinách odjezd,
zastávka v Remeši (exteriér katedrály).
6. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v hotelu kat.**, 2lůžk. pokoje s
vlastním příslušenstvím. Možnost ubytování 3. osoby na
přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální.
Cena zájezdu obsahuje:
• 3 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• exkurzi s výkladem do muzea parfémů
• základní vybavení orientačním plánem Paříže
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 200 Kč
• vstupy do objektů při prohlídkách (**info viz Paříž)

Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy do Paříže. Po příletu okružní jízda
Paříží: proslulou třídou Champs Élysées s Vítězným
obloukem, nám. Svornosti s luxorským obeliskem,
malebným nám. Vendome, vedle Garnierovy Opery,
největšího muzea na světě - Louvru, okolo novorenesanční radnice Hotel de la Ville až na východ města do
míst původní středověké pevnosti Bastilly. Na levém
břehu Seiny kouzelné Lucemburské zahrady a okolí
majestátního Pantheonu, podél jednoho z nejstarších
kostelů v Paříži St. Germain-des-Pres, návrat zpět k
Seině, na závěr okružní jízdy zastávka u Trocadera s
nádhernou vyhlídkou na Eiffelovu věž. Přejezd do
hotelu a ubytování, kratší odpočinek a info schůzka s
průvodcem v recepci hotelu. Večerní program v okolí
Eiffelovy věže - individuálně možnost vyjet až do
3. patra výtahem. Pro zájemce plavba lodí po Seině
(cca 1 hod.) - krásný pohled z řeky na historické
budovy a monumenty na obou březích. Návrat zpět do
hotelu v pozdních večerních hodinách metrem.
V případě posunu charterového letu bude okružní
jízda realizována následující den dopoledne.
2. den: Snídaně, pěší procházka s prohlídkou staré části
Paříže, oblasti ostrova Cité - katedrála Notre Dame,
klenot gotické architektury St. Chapelle (prohlídka individuálně), procházka k novorenesanční budově
Radnice (původně vystavěné italským mistrem zvaným
Bocador). Přes centrum Paříže do míst, která byla v 70.
letech kompletně přebudována a změnila tak celkově
tvář této části města k Louvru. Odpoledne individuální
volno, možnost návštěvy některých muzeí či galerií
(např. impresionistů v Musée d´Orsay či klasických
sbírek umění ukrytých v Louvru a mnoho dalších - doporučí průvodce v místě). Navečer společná prohlídka
pitoreskní čtvrti Montmartru s nám. malířů Place de
Tertre a bazilikou Sacré Coeur s úžasným pohledem na
celou Paříž. Návrat na ubytování metrem.
3. den: Snídaně, možnost individuálního výletu do
Versailles, možnost prohlídky zámku se slavnou zrcadlovou galerií, zahrad (chlouba francouzského
zahradního umění), indiv. výletu do Disneylandu, individuální volno v Paříži či další společný program s
průvodcem. Nocleh.
4. den: Snídaně, individuální volno do setkání v hodinu
určenou průvodcem na recepci. Transfer na letiště,
odlet do Prahy. Přílet do Prahy v pozdě večer.

Ubytování: Je zajištěno v centru Paříže ve čtvrti
Montparnasse či Montmartre, v hotelu ve 2lůžk.
pokojích s vl. příslušenstvím. Možnost ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy.

*Doporučené vstupné v Paříži (z roku 2016):
12 EUR
15 EUR / 9 EUR
15 EUR
5 EUR
11 EUR
7,5 EUR
13 EUR
9,5 EUR
8,5 EUR
7,5 EUR
13 EUR
9,50 EUR
8,50 EUR
cca 40 až 80 EUR

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. 1): 170 Kč
• vstupy do objektů při prohlídkách (**info viz Paříž)
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Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň,
Rozvadov, Brno, V. Bíteš, V. Meziříčí, Jihlava (Pávov), Humpolec: ZDARMA.
viz str. 1
Svitavy, Polička: 600 Kč. Chrudim, Pardubice, Hr. Králové: 500 Kč.
Chlumec n/C, Poděbrady: 400 Kč.

⌧

až 1
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q FS 21 06
25.5. - 30.5.
6 990,viz text 
Q FS 29 06* 20.7. - 25.7.
6 990,viz text 
+2 190 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.

14

až 9
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
31.5. - 4.6.
5 990,viz text
Q FV 34 05
23.8. - 27.8.
5 990,viz text
Q FV 37 05
13.9. - 17.9.
5 990,viz text
Q FV 39 05
27.9. - 1.10.
5 990,viz text
Q FV 49 05* 6.12. - 10.12.
5 990,viz text
+1 590 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

Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Plzeň, Brno, Holice (Chrudim), Hradec
Králové, Litomyšl, Poděbrady, Pardubice, Svitavy, Vysoké Mýto ZDARMA.
viz str. 1
Frýdek Místek, Hranice, Nový Jičín, Ostrava 500 Kč, Olomouc 250 Kč

CE

Muzeum Louvre:
Versailles - zámek / zahrady:
Eiffelova věž lanovkou na vrchol:
Eiffelova věž 2. patro pěšky:
Muzeum Orsay:
Orangerie muzeum:
Beaubourg:
Vítězný oblouk:
Notre Dame - věže:
Pantheon:
Montparnasse - výtah nahoru:
Muzeum Picasso:
Consiergerie:
Doporučené kapesné:

PAŘÍŽ - LETECKY

