To nejlepší z Paříže + VERSAILLES (autobusem z Bratislavy)
23.9. - 27.9. 2015

5 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/23605/

Specialista:

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

Nezapomenutelný poznávací zájezd s průvodcem, během kterého uvidíte to nejkrásnější z Paříže a navštívíte
nejslavnější zámek ve Versailles. Nevynecháte proslulou Eiffelovu věž a můžete si užít večerní plavbu po Seině.
Vydejte se s námi nasát atmosféru francouzské historie, umění, gurmánských pochutin, módy i vůně parfémů a
poznejte Paříž!

Na co se můžete těšit
nezapomenutelný výhled z Eiffelovy věže
romantickou plavbu po Seině
umělecký Montmartre
nejkrásnější francouzský zámek Versailles

Co už máte v ceně?
autobusová doprava
2x ubytování v Paříži v hotelu 2* (dvoulůžkové pokoje, jednolůžkový pokoj s příplatkem 1 500,-)
2x snídaně
průvodce po celou dobu (mimo volný program ve městě)
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
cestovní pojištění léčebných výloh
vstupné na místě
vstupenky do muzea Louvre a zámku Versailles je možné zakoupit přímo u průvodce v Paříži

Kde budete ubytováni?
hotel 2* na okraji Paříže
pokoje jsou menší s vlastním soc. zařízením na pokoji, denně uklizeny

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

Cestovní pojištění
EASY
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35 Kč / den / osoba
UNIVERSAL + STORNO
60 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč

Důležité informace
Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Ubytování je vždy možné po 14. hodině, do této doby je možné si
na hotelu uschovat zavazadla.
Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

To nejlepší z Pa?íže + VERSAILLES (autobusem z Bratislavy)

Strana 2/3

14097-23605

Co vše zažijete: den po dni
Středa 23. září: Odjezd z Bratislavy, možnost nástupu po trase. Ve večerních hodinách přejezd hranice s Rakouskem a
Německem. Přesné časy dle nástupních míst budou upřesněny 7 dní před odjezdem.

Čtvrtek 24. září: V ranních hodinách hygienická přestávka, ráno příjezd do centra Paříže. Prohlídku města začneme na náměstí
Svornosti. Odtud se vydáme přes Tuilerijské zahrady k jednomu z největších muzeí na světě, Louvru (jsou zde uloženy slavné
sbírky včetně obrazu Mony Lisy od Da Vinciho). Zastavíme se u kontrovezní budovy George Pompidoua a zamíříme do
historického centra města, na ostrov Ile de la Cité. Zde uvidíme chrám Notre-Dame, proslavený zejména 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.
Po obědě v jedné z malebných francouzských restaurací se vydáme na další část prohlídky města. Počínaje Pantheonem,
tedy národním památníkem Francie s hroby slavných francouzských osobností (je zde např. hrob Voltaira, Alexandra Dumase nebo
Viktora Huga), vás Latinská čtvrť okouzlí i dalšími historickými budovami. Uvidíte slavnou univerzitu Sorbonnu, Clunyjský palác či
pozůstatky antických lázní. Zasloužený odpočinek si vychutnáme v Lucemburských zahradách.
Závěr dne si užijeme během romantické plavby po Seině. Z paluby lodě se vám nabídne nevšední pohled na největší skvosty
města, včetně Eiffelovy věže.
Večer ubytování v hotelu.

Pátek 25. září: Po snídani se vydáme navštívit rozsáhlý zámecký areál Versailles, který byl po několik století sídlem francouzských
králů a politickým centrem země. Vedle samotného zámku se zasníme v nádherné zámecké zahradě a uvidíme místa, kam
panovník utíkal před dvorem a starostmi (Malý Trianon, Velký Trianon nebo idylická vesnička Marie Antoinetty).
Ve večerních hodinách si pak užijeme uměleckou atmosféru čtvrti Montmartre s nádherným výhledem na Paříž, bazilikou SacréCouer, malebným náměstím malířů a posledním zdejším mlýnem Moulin de la Galette. Nevynecháme ani slavný kabaret Moulin
Rouge.
Večer odjezd zpět do hotelu.

Sobota 26. září: Prohlídku Paříže zahájíme na náměstí Trocadero, odkud je nádherný pohled na dominantu města - Eiffelovu věž.
Milovníci výšek a krásných rozhledů se mohou na její vrchol vydat buďto po schodech nebo proskleným výtahem.
Procházkou po Martových polích dojdeme k budovám Vojenské akademie a Invalidovny, tedy místům spojeným s osobností císaře
Napoleona I. Po nejkrásnějším pařížském mostě Alexandra III. a nejznámějším pařížském bulváru Champs-Élysées se dostaneme
až na náměstí Svornosti (Place de la Concorde), kde byla za francouzské revoluce umístěna obáváná gilotina.
Odpoledne v rámci individuálního volna možnost návštěvy kteréhokoli z řady pařížských muzeí nebo nákup suvenýrů.
V podvečer odjezd z Paříže, cesta do SR.

Neděle 27. září: Příjezd do Bratislavy v ranních až poledních hodinách.
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