To nejlepší z Paříže + VERSAILLES + REMEŠ (letecky z Ostravy)
2.10. - 5.10. 2014

12 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/23104/

Specialista:

Mgr. Jana Suchá, +420 596 111 602, france@radynacestu.cz

Nezapomenutelný eurovíkend s průvodcem, během kterého uvidíte to nejkrásnější z Paříže, navštívíte
zámek Versailles a monumentální katedrálu v Remeši. Zhlédnete slavnou Eiffelovu věž, chrám Notre-Dame a užijete si
plavbu po Seině. V regionu Champagne ochutnáte pravé šampaňské. Vydejte se s námi na cestu francouzskou
historií do Paříže a Remeše!

Na co se můžete těšit
katedrálu v Remeši
výhled z Eiffelovy věže
umělecký Montmartre
plavbu lodí po Seině

Co už máte v ceně?
letenka Ostrava - Paříž - Ostrava se všemi poplatky
přepravované zavazadlo 15 kg + kabinové zavazadlo 5 kg
transfer letiště - hotel - letiště
3x ubytování v Paříži ve 2* nebo 3* hotelu
3x snídaně
dopravu vlastním autobusem do Versailles a Remeše
průvodce po celou dobu zájezdu (od odletu do návratu, mimo volný program ve městě)
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
MHD v Paříži (15 EUR)
projížďka lodí po Seině (10 EUR)
cestovní pojištění léčebných výloh
vstupné na místě
vstupenky do muzea Louvre (15 EUR) a do zámku Versailles (15 EUR) budou k zakoupení přímo u průvodce
příplatek za jednolůžkový pokoj: 2 600,00 Kč

Kde budete ubytováni?
hotel v Paříži, poblíž metra (časový dojezd do centra Paříže cca 30 minut)
ubytování je v menších pokojích s vlastním soc. zařízením, Wi-Fi, TV

Jak je to s jídlem?
v hotelu jsou podávány kontinentální snídaně (bageta, croissant, máslo, marmeláda, čaj, káva)
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během dne bude možné zakoupit jídlo na místech s možností občerstvení
poblíž hotelu je možnost individuálního stravování v místních restauracích

Cestovní pojištění
EASY
35 Kč / den / osoba
UNIVERSAL + STORNO
60 Kč / den / osoba + STORNO 150 Kč

Důležité informace
Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před
zájezdem.
V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.
Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.
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Co vše zažijete: den po dni
Čtvrtek 2. října: Odlet z Ostravy, po příletu do Paříže transfer objednaným autobusem na hotel, ubytování. V závislosti na čase
příletu bude následovat program s průvodcem.

Pátek 3. října: Dnešní den strávíme ve známé oblasti Champagne s krajinou pokrytou vinohrady a středověkými městy.
Autobusem přejedeme do města Remeše, které hrálo významnou roli ve francouzské historii. Ve zdejší majestátní gotické
katedrále byl totiž korunován téměř každý francouzský král od 12. do 19. století. V biskupském paláci si zájemci budou moci
prohlédnout francouzské korunovační klenoty, uvidíme také ohromnou baziliku Saint Remi z 11. století, která je největší stavbou
svého druhu v severní Francii.
Po obědě v některé z malebných francouzských restaurací budete moci ochutnát pravé šampaňské v jednom z místních
vyhlášených vinařství. Součástí prohlídky je i malé muzeum výroby šampaňského a rozsáhlý butik, kde bude možnost zakoupit si
vína za výhodné ceny.
V podvečer návrat autobusem do Paříže.

Sobota 4. října: Po snídani návštěva rozsáhlého zámeckého areálu nedaleko Paříže, tzv. Versailles, který byl po několik století
sídlem francouzských králů a politickým centrem země. Vedle samotného zámku si vychutnáme hudební představení a hru
fontán v zámecké zahradě a uvidíme místa, kam panovník utíkal před dvorem a starostmi (Malý Trianon, Velký
Trianon a idylická vesnička Marie Antoinetty).
V podvečer možnost romantické plavby po Seině. Z paluby lodě se nabízí nevšední pohled na většinu pařížských památek včetně
Eiffelovy věže.
Návrat na hotel ve večerních hodinách s průvodcem nebo individuálně.

Neděle 5. října: Den zahájíme návštěvou největší dominanty Paříže – Eiffelovy věže. Z jejího vrcholu nás bude čekat nádherný
výhled na město. Procházkou po Martových polích dojdeme k budovám Vojenské akademie a Invalidovny, tedy místům spojeným s
osobností císaře Napoleona I. Po nejkrásnějším pařížském mostu Alexandra III. a nejznámějším pařížském bulváru ChampsÉlysées se dostaneme až na náměstí Svornosti (Place de la Concorde), tedy na místo, kde za revoluce stála obávaná gilotina.
V samém historickém jádru Paříže si prohlédneme fascinující chrám Notre-Dame, proslavený románem Viktora Huga "Zvoník u
Matky Boží v Paříži", středověký palác a vězení La Conciergerie a klenot gotické architektury, kapli Sainte-Chapelle, ukrytou v
areálu dnešního Justičního paláce.
Transfer na letiště, odlet zpět do Ostravy.
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