To nejlepší z Paříže + LOUVRE + HŘBITOV PÈRE-LACHAISE (letecky z Prahy)
22.9. - 25.9. 2022

18 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/28620/

Průvodkyně:

Jitka Loučková

Specialista:

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

Nejslavnější nekropole světa, velkolepá projekce, jedinečné muzejní sbírky i neodmyslitelné ikony města nad
Seinou… Připraveni objevit, co skrývá Paříž? Projdete se uličkami hřbitova, který vám vezme dech. Vychutnáte si
fantastickou uměleckou show i honosné sály Louvru. Prozkoumáte Lucemburské zahrady, Montmartre i Latinskou
čtvrť. Dopřejte si Paříž jako místní – s průvodcem, který se vyzná!

Na co se můžete těšit
nejslavnější hřbitov na světě Père Lachaise
jedinečný výhled na město z Eiffelovy věže
romantická plavba lodí po Seině
odpoledne plné umění v muzeu Louvre

Co už máte v ceně?
letenka Praha – Paříž – Praha se všemi poplatky
kabinové zavazadlo dle podmínek pro přepravu zavazadel
transfer letiště – hotel – letiště
3x ubytování v Paříži ve 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 (20 EUR)
cestovní pojištění léčebných výloh
vstupné na místě
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?
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
Koop 60 Covid + STORNO
150 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč
Koop 100 Covid + STORNO
190 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč

Důležité informace

Aktuální okolnosti

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před
zájezdem.

Program není povinný

V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.

Prohlídky památek

Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Vstupné na místě:
Eiffelova věž – 3. patro: 25 €
Invalidovna: 11 €

Vstupné
L'Atelier des Lumières
Dítě: 350,00 Kč, Dospělý: 500,00 Kč
Louvre
Dítě: 0,01 Kč, Student: 0,01 Kč, Dospělý: 640,00 Kč
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Co vše zažijete: den po dni
Čtvrtek 22. září: První den nás čeká odlet do Paříže, ubytování a první seznámení s francouzskou metropolí. A kde
jinde začít než na pařížském kopci a umělecké kolébce Montmartru…
Odlet z Prahy, přílet do Paříže a následný přejezd na ubytování, kde se podle možností rovnou ubytujeme, případně odložíme
zavazadla.
Není na co čekat a tak hned vyrazíme poznávat krásy Paříže na Montmartre. Umělecký kopec doslova překypuje typickou
francouzskou atmosférou, bloudění uličkami proto bude samo o sobě zážitkem. Začneme u nejslavnějšího francouzského
kabaretu Moulin Rouge a dojdeme až k bělostné bazilice Sacré Coeur, která se jako kopec šlehačky majestátně tyčí nad Paříží.
Užijeme si jeden z nejkrásnějších pohledů na město a v některé z místních restaurací se poprvé seznámíme s francouzskou
kuchyní a ochutnáme některé ze specialit, které nám místní gastronomie nabízí.

Pátek 23. září: Čeká nás den věnovaný ikonám města. Začneme u Eiffelovy věže, nevynecháme ani nedaleká Martova
pole a komplex budov Invalidovny. Odpoledne se přesuneme na druhý břeh řeky Seiny a po Champs-Élysées se
projdeme až k Louvru.
Po snídani vyrazíme poznávat ty nejslavnější památky ve městě. Začneme ocelovou dámou – Eiffelovou věží, nejnavštěvovanější
památkou vůbec, ze které si užijeme krásný výhled na město.
Procházkou přes Martova pole se kolem budov Vojenské školy dostaneme až ke komplexu budov Napoleona I., k Invalidovně.
Volný čas můžete věnovat návštěvě expozic, můžete se také poklonit Napoleonovi v jeho hrobce nebo si třeba udělat piknik na
přilehlých trávnících.
Odpolední bloudění po nejslavnějším bulváru Champs-Élysées nás dovede až k nejproslulejšímu muzeu světa. Louvre se nachází v
bývalém královském paláci a na ploše více než 70 tisíc metrů čtverečních strávíme celý zbytek dne. Na své si zde přijde každý
– milovníci antického umění, italských a holandských mistrů i francouzských romantiků. Za pozornost stojí i samotné interiéry
muzea a rozhodně i zachovalé Napoleonovy komnaty.

Sobota 24. září: Dnešek zasvětíme především známým osobnostem nejen Paříže a Francie. Prozkoumáme
nejslavnější hřbitov světa a objevíme úžasné pomníky umělců. Užijeme si úchvatné audiovizuální umění a závěr dne
bude patřit plavbě lodí po Seině.
Po snídani vyrazíme do severovýchodní části města, k jednomu z nejnavštěvovanějších hřbitovů na světě. Hřbitov Père Lachaise
se rozprostírá na ploše 44 hektarů a krom velkého množství hromadných hrobek je zde pochováno i velké množství bohatých a
slavných lidí. Nemalá část hrobů a pomníků je tak sama o sobě uměleckým dílem a pouhé bloudění uličkami hřbitova je velmi
silným zážitkem.
Doporučujeme vyhledat hroby spisovatele Oscara Wildea, malíře Théodora Géricaulta nebo slavné francouzské
dvojice Héloïse a Abelarda. Ženy toužící po potomstvu by měly hledat hrob francouzského novináře Victora Noira.
V těsné blízkosti hřbitova se nachází relativní novinka z roku 2018, audiovizuální show v L'Atelier des Lumières. První svého
druhu se nachází na jihu Francie ve vesnici Les-Baux-de-Provence, kde jsou na stěny bývalého vápencového lomu promítány
slavná umělecká síla.
V pařížském 11. obvodu v prostorách bývalé slévárny vznikl prostor o ploše 3 300 metrů čtverečních, kde jsou díky 140
dataprojektorům nejvyšší kvality promítána díla slavných světových umělců. Zahajovacími umělci byli Gustav Klimt a Egon
Schiele.
Podvečer bude patřit nejstarší části města Paříže, ostrovu Cité. Nevynecháme katedrálu Notre Dame, budovu bývalé věznice
Conciergerie a budovu Justičního paláce, ve kterém se skrývá gotický klenot Sainte Chapelle.
Na závěr dne nás čeká oblíbená plavba lodí po Seině, při si budeme moci užít pohled na ta nejkrásnější místa metropole i z
hladiny Seiny.

To nejlepší z Pa?íže + LOUVRE + H?BITOV PÈRE-LACHAISE (letecky z Prahy)

Strana 3/4

14701-28620

Neděle 25. září: Než se s Paříží rozloučíme, odhalíme tajuplná zákoutí jejího intelektuálního srdce – Latinské čtvrti.
Vychutnáme si atmosféru kaváren, pohodu Lucemburských zahrad i výhled na město z památníku Panthéon.
Následně odletíme zpět do ČR.
Na levém břehu Seiny, převážně v 5. městském obvodu, se rozprostírá Latinská čtvrť. Procházkou uličkami čtvrti kolem restaurací
a kaváren plných studentů a intelektuálů dojdeme k budově nejslavnější francouzské univerzity, k Sorbonně.
Naším cílem v Latinské čtvrti bude zejména památník Panthéon, který slouží jako místo posledního odpočinku množství
francouzských velikánů (Victor Hugo nebo Voltaire). Doporučujeme vystoupat na kopuli a užít si jeden z nejhezčích pohledů na
město.
Na závěr nás čekají Lucemburské zahrady se sídlem senátu v Lucemburském paláci. Poslední volné chvilky tak můžeme využít k
relaxaci, pikniku nebo obědu v některé z restaurací v okolí.
Dle letových řádů odjezd na letiště a odlet zpět do Prahy.
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