Květinová Paříž + BOULOŇSKÝ LESÍK (letecky z Ostravy)
22.6. - 25.6. 2017

11 490,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/25067/

Průvodkyně:

Ludmila Pelková

Specialista:

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

Nezapomenutelný eurovíkend s průvodcem, během kterého uvidíte to nejkrásnější z květinové Paříže a navštívíte
Bouloňský lesík. Vychutnáte si rozkvetlé zahrady, parky a arboreta. Užijete si atmosféru místních květinových trhů,
výhled z mrakodrapu Montparnasse i večerní plavbu po Seině. Sbalte kufry a prožijte s námi Paříž s vůní květin, na
kterou se nezapomíná!

Na co se můžete těšit
nezapomenutelný výhled z Eiffelovy věže
voňavý květinový trh Marché aux fleurs
rozkvetlé Lucemburské a Tuilerijské zahrady
Bouloňský lesík se zahradami a skleníky

Co už máte v ceně?
letenka Ostrava (Krakov) – Paříž – Ostrava (Krakov) se všemi poplatky
transfer z Ostravy na letiště a zpět (v případě odletu z Krakova)
kabinové zavazadlo dle pravidel 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?
zavazadla za příplatek dle podmínek pro přepravu zavazadel (viz. níže)
MHD v Paříži (17 EUR)
projížďka lodí po Seině (14 EUR)
cestovní pojištění léčebných výloh
vstupné do památek
příplatek za jednolůžkový pokoj: 3 000,00 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?
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v hotelu jsou podávány kontinentální snídaně (bageta, croissant, máslo, marmeláda, čaj, káva)
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 0 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 22. června: Odlet z Ostravy nebo Krakova (odletové místo bude upřesněno v závislosti na letových řádech – v případě
odletu z Krakova je transfer z Ostravy na letiště a zpět v ceně zájezdu), po příletu do Paříže se přesuneme objednaným
transferem na hotel, kde se ubytujeme.
V samém historickém jádru Paříže si prohlédneme fascinující gotický chrám Notre-Dame, proslavený románem Victora Huga
„Zvoník u Matky Boží“, uvidíme středověký palác a vězení La Conciergerie a klenot gotické architektury kapli Sainte-Chapelle,
ukrytou v areálu dnešního Justičního paláce. Uličkami v okolí katedrály dojdeme na náměstí Place Louis-Lépine, kde se nachází
jedno z nejstarších tržišť ve městě, tzv. Marché aux fleurs. Otevřeno je denně od 8 do 19 hodin a od pondělí do soboty si tady
můžete přičichnout k nepřebernému množství květin.
Den zakončíme společnou večeří v nedaleké typické francouzské restauraci.

Pátek 23. června: Ráno se vydáme za centrum Paříže, do Bouloňského lesíku. Bouloňský lesík je přes den rájem všech
místních, kteří obzvláště o víkendech tráví čas právě zde. Vyrazíme prozkoumat zahrady a skleníky v Auteuil, dále budeme
pokračovat kolem jezer Lac Superieur a Lac Inferieur, která jsou spojená kaskádovitým vodopádem. Zájemci si zde mohou
pronajmout loďku a projet se po jezeře, případně si udělat piknik na břehu.
Naší další zastávkou budou zahrady Bagatelle, které vás uchvátí zejména v červnu, kdy tady rozkvétá přes devět tisíc keřů
šípkových růží. Prohlédneme si také leknínovou a kosatcovou zahradu. Návštěvu Bouloňského lesíku zakončíme u
budovy nadace Fondation Louis Vuitton, která zde stojí od roku 2014 a schraňuje velmi zajímavou sbírku moderního umění.
Hlavní architekt Frank Gehry se mimo jiné podílel na návrhu pražského Tančícího domu.
V podvečer si užijeme uměleckou atmosféru čtvrti Montmartre s malebným náměstím malířů Place de Tertre. Bělostná bazilika
Sacre-Coeur poskytuje nádherný výhled na Paříž i příjemné místo k odpočinku. Při procházce romantickými uličkami této čtvrti
uvidíme i slavný kabaret Moulin Rouge.
Návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.

Sobota 24. června: Po snídani v hotelu přejedeme metrem do centra Paříže ke kostelu Saint-Sulpice, známému tzv. Pásem růže z
knihy Šifra mistra Leonarda. Procházkou kolem slavné univerzity Sorbonny a Clunyjského paláce dojdeme k pozůstatku antických
lázní. Významnou dominantou této čtvrti je národní památník Pantheon s hrobkami slavných francouzských osobností (jsou zde
pochováni např. Voltaire, Alexandre Dumas nebo Victor Hugo).
Naší další zastávkou budou Lucemburské zahrady, jeden z nejkrásnějších pařížských parků, v jehož areálu v Lucemburském
paláci sídlí francouzský senát. Tato zelená plocha má rozlohu 23 hektarů a nachází se v ní přes dva tisíce jilmů, množství
květinových záhonů a ovocné sady plné jabloní a hrušek. V areálu zahrad se také nachází slavný včelín. Putování Latinskou čtvrtí
zakončíme u katolického vojenského kostela Val-de-Grâce, který dnes slouží jako vojenská nemocnice, jeho součástí je také
vojenská zdravotnická škola a muzeum.
Odpoledne se přesuneme k mrakodrapu Montparnasse, v jehož blízkosti leží slavný hřbitov. Montparnasský hřbitov je ze všech
tří pařížských hřbitovů ten nejmenší, nicméně jsou zde pochováni velikáni francouzské inteligence a umělecké elity – například
Charles Baudelaire, Jean Paul Sartre nebo Serge Gainsbourg. Na střeše budovy nedalekého nádraží Montparnasse
navštívíme Jardin Atlantique, městskou zeleň, místo odpočinku Pařížanů a několik tematických zahrad.
Večer si pak užijeme vyhlídku na noční Paříž právě z mrakodrapu Montparnasse.

Neděle 25. června: Po snídani přejedeme metrem do centra a budeme pokračovat v prohlídce. Den zahájíme návštěvou největší
dominanty Paříže – Eiffelovy věže. Z jejího vrcholu vás 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 Champs-Élysées se dostaneme až na náměstí
Svornosti (Place de la Concorde). Právě zde, pod ostřím gilotiny, skončila za Velké francouzské revoluce hlava krále Ludvíka XVI. i
jeho ženy Marie Antoinetty.
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Následně se vydáme směrem ke kostelu Madeleine, který bývá často dějištěm svateb celebrit, pohřbů a mší. Zjistíme, jak je
impozantní exteriér budovy v kontrastu s pochmurným interiérem, a navštívíme místní květinové trhy.
V odpoledních hodinách odjezd objednaným transferem na letiště a odlet zpět do Ostravy, popř. do Krakova a z Krakova
transfer zpět do Ostravy.
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