To nejlepší z Paříže + VINOBRANÍ (letecky z Prahy)
6.10. - 9.10. 2016

12 490,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/24364/

Průvodkyně:

Hana Volenová

Specialista:

Karolína Petrová, +420 596 111 602, petrova@radynacestu.cz

Nezapomenutelný gurmánský eurovíkend s průvodcem, během kterého uvidíte to nejkrásnější z Paříže a navštívíte
tradiční vinobraní na Montmartru. Nevynecháte proslulou Eiffelovu věž a užijete si plavbu po Seině.Vydejte se s námi
nasát atmosféru francouzské historie a umění, ochutnejte kvalitní vína i lahodnou čokoládu a poznejte Paříž, která
vám nabídne to nejlepší ze slavné francouzské gastronomie!

Na co se můžete těšit
vinobraní a ohňostroj na Montmartru
piknik pod Eiffelovou věží
muzea vína a čokolády
tradiční pařížské trhy

Co už máte v ceně?
letenka Praha - Paříž - Praha se všemi poplatky
kabinové zavazadlo zavazadlo dle podmínek pro přepravu zavazadel viz níže
transfer letiště - hotel - letiště
3x ubytování v Paříži ve 2* nebo 3* hotelu
3x snídaně
průvodce po celou dobu (od odletu do návratu, mimo volný program ve městě)
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
odbavované zavazadlo za příplatek (viz níže)
MHD v Paříži (17 EUR)
projížďka lodí po Seině (14 EUR)
příplatek za jednolůžkový pokoj
cestovní pojištění léčebných výloh
vstupné na místě
příplatek za jednolůžkový pokoj: 2 600,00 Kč

Kde budete ubytováni?
hotel 2* 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?
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snídaně v hotelu jsou podávány formou bufetu
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.
Vstupné na místě:
Eiffelova věž: 1. patro 7€, 2. patro 11€, 3. patro 17€
Louvre: 15€
Invalidovna: 11€
Versailles: 27€ (zámek + zahrady + hry fontán + Velký a Malý Trianon + vesnička Marie Antoinetty)
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Co vše zažijete: den po dni
Čtvrtek 6. října: Odpoledne odlet z Prahy, po příletu do Paříže transfer objednaným autobusem na hotel a ubytování. V
závislosti na čase příletu bude následovat program s průvodcem.

Pátek 7. října: Po snídani v hotelu se vypravíme k dominantě Paříže – Eiffelově věži. Z jejího vrcholu vás bude čekat nádherný
výhled na město. Pod železnou dámou, na přilehlých Martových polích, si uděláme společně nebo individuálně pohodlí a piknik s
typickými francouzskými dobrotami: křupavé bagety, nepřeberný výběr sýrů, čerstvé ovoce a zelenina, barevné makronky a
samozřejmě víno! To bude hrát hlavní roli i odpoledne v blízkém Muzeu vína.
Po jeho prohlídce a ochutnávce si odpočineme na nábřeží řeky Seiny – ať už u kávy, nebo při návštěvě muzeí v Palais de Tokyo,
ve kterém se skrývají sbírky moderního umění, nebo Musée du Quai Branly, v němž můžete obdivovat kolekce afrického a
zaoceánského umění.
K večeru se projedeme lodí po Seině. Z paluby se nabízí nevšední pohled na většinu kouzelně osvětlených pařížských památek.
Na hotel se vrátíme společně, nebo samostatně.

Sobota 8. října: Po snídani nás čeká prohlídka gurmánského muzea čokolády „Musée gourmand du Chocolat“. Ve třech
podlažích muzea odhalíme více než 4000 let historie kakaa a čokoládových výrobků. Dozvíme se o vývoji výrobního procesu a
používaných ingrediencích během staletí i o moderní technologii výroby této lahůdky. Jako sladká tečka na závěr pro nás bude
přichystaný hrníček horké čokolády podle tradičních receptur.
Nedaleko muzea čokolády se nachází jeden z nejkrásnějších obchodních domů v Paříži, Galeries Lafayette. Můžete si zde
projít butiky slavných značek, dát si dobrý oběd v místním bistru nebo si vychutnat kávu na terase s úžasným výhledem.
Odpoledne se vydáme na procházku na Montmartre. Uvidíme slavný kabaret Moulin Rouge, mlýn Moulin de la Galette a nasajeme
uměleckou atmosféru této čtvrti s nádherným výhledem na Paříž, baziliku Sacré-Coeur a malebné náměstí malířů Place de Tertre.
V podvečer se zde každoročně koná slavnost vinobraní, doprovázená hudbou, průvody a ohňostrojem. Ochutnáme speciality
regionální kuchyně a degustovat budeme vína z různých francouzských regionů. Večer si můžeme užít slavnostní ohňostroj a vír
oslav. Návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.

Neděle 9. října: Po snídani se vydáme na jeden z typických pestrobarevných trhů na Bulváru Raspail. Jako praví Francouzi si
tu můžete nakoupit ty nejlepší bio pochutiny. V blízkých Lucemburských zahradách si můžete zahrát pétanque, nebo se jen líně
toulat tímto krásným parkem.
Procházkou po Latinské čtvrti nám určitě vyhládne, a proto si zde vychutnáme klasický francouzský oběd v jedné z
osvědčených restaurací. Po výborných specialitách místní kuchyně se projdeme na ostrov Cité, kde si prohlédneme katedrálu
Notre-Dame nebo Justiční palác s klenotem gotické architektury, kaplí Sainte-Chapelle.
Odpoledne pojedeme objednaným transferem na letiště a odletíme zpět do Prahy.
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