POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2019

PAŘÍŽ -perla na Seině a Versailles
termín: 23. - 27. květen 2019

cena: 5.490,- Kč

Nejen nejstarší historie Paříže – francouzští králové a jejich milenky, Napoleon a jeho bitvy, umělci a
Montmartre s kankánem, ale i Šifra mistra Leonarda , Amélike z Montmartru, Nedotknutelní – to vše tvoří
dnešní Paříž.

Program zájezdu:
1. den:
odjezd v odpoledních hodinách z nástupních míst přes Německo do Francie.
2.den:
příjezd do Paříže - procházka po levém břehu Seiny od Pantheonu do Lucemburských zahrad s
Lucemburským palácem, odtud k nejstarší univerzitě Sorbonne, kolem starých římských lázní až
do Latinské čtvrti s mnoha hospůdkami, tavernami, obchody se suvenýry. Na ostrově La Cité, se
nadýcháme staré atmosféry kolem katedrály Notre Dame, podíváme se, kde kdysi žili francouzští
králové a kde Louis XVI. Q jeho žena Marie Antoinette přišli o svoji poslední důstojnost. Nejstarší
funkční nemocnice a Radnice města Paříže – Hotel de Ville nás zase vrátí do reality a od nich se
vydáme k Centre George Pompidou, jedné z nejkontroverznějších staveb Paříže. Pravý břeh
Seiny nás povede až k Louvru a tady se můžeme vydat buď na jeho návštěvu, nebo půjdete
obdivovat umělecká díla impresionistů do Musée d´Orsay. Na závěr dne nás čeká plavba po
Seině, při které uvidíte nejznámější památky Paříže. Přejezd do hotelu – nocleh.
3.den:
po snídani odjezd do městečka Versailles, kde se nachází snad nejznámější zámek Francie.
Kromě zámku je možné si prohlédnout úžasné francouzské zahrady se zpívajícími fontánami,
projít se ke dvěma zámečkům – Malý a Velký Trianon a ještě se projít půvabnou vesničkou M.
Antoinette. Poté přejedeme na La Défense – pařížská čtvrť kterou buď obdivujeme, nebo
zatracujeme. Večer už patří Montmartru – uličky plné obchůdků, vináren, taveren, restaurací,
hospůdek, ale také sladký bonbonek na vrcholu – kostel Sacré Coeur. Atmosféra, která se jinde
nenajde – to jsou schody a park pod tímto kostelem. Možnost navečeřet se v jedné z restaurací.
Na závěr – překvapení pro nás pro všechny. Poté návrat na hotel.
4.den:
snídaně a odjezd do Paříže. Eiffelova věž – 129 letá stará železná dáma nesmí chybět na
programu, vyhlídky ze všech pater na Paříž jsou prostě úchvatné. Malá procházka z Trocadera a
jeho paláce de Chaillot parkem k Eiffelce a dále přes Martova pole k Invalidovně. Přejdeme
Most Alexandra III. A jsme na Champs Elysées. Určitě bude ještě čas na Tuillerijské parky a další
památky. Večer možnost večeře v Latinské čtvrti. Večer odjezd do ČR.
5.den:
návrat v odpoledních hodinách.
V ceně: doprava busem, 2x ubytování ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, průvodce, mapy.
Příplatky: místní poplatek – vjezd do Paříže 5euro, pojištění léčebných výloh a storna zájezdu
170,- kč, 1lůžkový pokoj 1.170,-kč.
Sleva : pro 3.osobu na pokoji 320,- kč
Vstupné: vstupy cca 60 – 70 euro

Důležité informace:
Sleva při nahlášení do 31.1. 2019 500,- kč /osoba
Sleva při zakoupení do 15.3. 200,- kč/osoba
Sleva platí pro 1. a 2. osobu na pevném lůžku.
Úhrada zálohy jen 1000,- kč , doplatek zálohy do 50% ceny zájezdu do 15.3. 2019,

doplatek zájezdu měsíc před odjezdem.

Odjezdy na trase:
Trutnov, Dvůr Králové, Jaroměř, Úpice, Červený Kostelec, Náchod, Hradec Králové, dále
po trase směru jízdy.
Doporučujeme zakoupit komplexní pojištění vč. Pojištění storna. Nemusíte tak mít obavy,
že při brzkém uhrazení zálohy, v případě nemoci, přijdete o peníze.
Místenka v autobusu 100,-/osoba

pořadatel: cestovní kancelář LADA

