To nejlepší z umělecké Paříže + NEJKRÁSNĚJŠÍ MUZEA (letecky z Prahy)
3.11. - 6.11. 2022

15 490,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/28622/

Průvodkyně:

Jitka Loučková

Specialista:

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

Romantická muzea plná jedinečného umění, neobjevená zákoutí nebo nádech historie s vůní La Belle Époque?
Pojďte obdivovat rozmanitá zákoutí francouzské metropole, toulat se uličkami ve čtvrti Marais a vychutnávat si dávku
umění v muzeích Orsay, Louvre či v Rodinově muzeu. Čekají vás nevšední výhledy z výšky i z paluby lodi.
Prožijte uměleckou Paříž bez starostí – s průvodcem, který se vyzná!

Na co se můžete těšit
jedinečné sbírky umění slavných muzeí
Rodinovy sochy v zahradách Hotelu Biron
nezapomenutelný výhled z Eiffelovy věže
bloudění malebnými uličkami čtvrti Marais

Co už máte v ceně?
letenka Praha – Paříž – Praha se všemi poplatky
kabinové zavazadlo dle podmínek pro přepravu zavazadel
doprava letiště – hotel – letiště
3x ubytování v Paříži
3x snídaně
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
odbavované zavazadlo dle podmínek pro přepravu zavazadel (viz níže)
doprava v rámci programu zájezdu (MHD Paříž cca 20 EUR)
cestovní pojištění léčebných výloh
vstupné do památek
příplatek za jednolůžkový pokoj: 3 000,00 Kč

Kde budete ubytováni?
hotel v Paříži, poblíž centra města
ubytování je v menších pokojích s vlastním soc. zařízením, Wi-Fi, TV

Jak je to s jídlem?
snídaně v hotelu jsou podávány formou bufetu
během dne bude možné zakoupit jídlo na místech s možností občerstvení
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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 v rámci dvoudenního Paris Museum Pass:

Musée Picasso
Musée du Louvre
Musée Rodin
Panthéon
Conciergerie
Sainte Chapelle
Vstupné na místě (mimo dvoudenní Paris Museum Pass):

Musée de Montmartre: 9,50–12 EUR
Eiffelova věž (3. patro): 25,50 EUR
Musée d'Orsay: 14 EUR
plavba lodí po Seině: 14 EUR

Vstupné
Paris Museum Pass (2 dny)
Dospělý: 1 550,00 Kč
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Co vše zažijete: den po dni
Čtvrtek 3. listopadu: Odlet z Prahy do Paříže, přesun na hotel a ubytování. Dle letového řádu odpolední prohlídka
Paříže, při které se projdeme po bulváru Champs-Élysées a objevíme Muzeum umění v paláci Petit Palais.
Dle letových řádů odlet z Prahy do Paříže, přesun objednaným transferem na hotel, možné ubytování. Pokud nám to letový řád
dovolí, vydáme se společně do centra Paříže objevovat jedinečnou atmosféru města a kochat se uměním.
V případě zajímavé expozice může být naší první zastávkou Muzeum umění města Paříže v paláci Petit Palais. Společně se
poté projdeme po nejslavnějším francouzském bulváru Champs-Élysées. Na jedné straně bulváru na Náměstí svornosti stojí slavný
luxorský obelisk, na druhé straně poté Napoleonův monumentální Vítězný oblouk.
Večer se společně nebo individuálně vrátíme na hotel.

Pátek 4. listopadu: Dnešní den bude patřit uměleckým čtvrtím města, navštívíme i nejoblíbenější muzea na
Montmartru, ve čtvrti Marais a nevynecháme ani slavný Louvre.
Po snídani se vydáme do centra pařížského umění a společně se vypravíme na tzv. pupek Paříže, do čtvrti Montmartre. Prohlídku
zahájíme u nejslavnějšího francouzského kabaretu Moulin Rouge, který si prohlédneme zvenku a poté se přesuneme k Muzeu
Montmartru. Muzeum se zabývá slavnými dějinami čtvrti, jsou zde vystaveny dokumenty, obrazy i předměty, které se váží
k rebelskému i bohémskému životu zejména 19. století.
Poté se společně přesuneme k bělostné bazilice Sacré Coeur, odkud se nám nabídne jeden z nejkrásnějších pohledů na město.
Společně si v restauraci v blízkosti baziliky vychutnáme typický francouzský oběd a načerpáme sílu na druhou polovinu dne.
Po obědě se vydáme směrem k další bohémské a umělecké čtvrti města, k Marais. Naší první zastávkou bude čerstvě
zrekonstruopvané fascinující muzeum Pabla Picassa Musée Picasso. Jedno z nejoblíbenějších pařížských muzeí sídlí v úžasném a
luxusním šlechtickém paláci ze 17. století a skrývá více než 3 500 umělcových děl, maleb, soch, rytin a jiných forem umění.
Blouděním v malebných uličkách Marais dojdeme až do centra čtvrti, na královské Vogézské náměstí (Place des Vosges).
Náměstí ve tvaru čtverce je plné zeleně a ze všech čtyř stran jej lemují identické symetrické domy s podloubím. V těchto městských
palácích žila i řada slavných osobností, jako např. Victor Hugo.
Na závěr dne nás čekají interiéry jednoho z největších muzeí na světě – Louvru. Sbírky starověkého Egypta, Řecka, Říma či
malby renesančních a barokních autorů (včetně obrazu Mony Lisy od Leonarda da Vinciho) mnohým vezmou dech i energii.

Sobota 5. listopadu: Dopřejeme si nejslavnější pařížské dominanty v samotném historickému centru města. Den
začneme u Eiffelovy věže, vychutnáme si atmosféru Latinské čtvrti a prohlídku zakončíme u katedrály Notre Dame.
Po snídani budeme pokračovat v prohlídce města. Den zahájíme návštěvou největší dominanty Paříže – Eiffelovy věže, z jejíhož
vrcholu nás bude čekat nádherný výhled.
Kolem budovy sídla UNESCO dojdeme až k Rodinovu muzeu, které ukrývá neuvěřitelné množství Rodinových děl, zejména
soch, kreseb a obrazů. Muzeum se nachází v interiérech jednoho z nejkrásnějších městských paláců, tzv. Hotelu Biron, jehož
součástí jsou i úchvatné zahrady.
Pozdní oběd si vychutnáme opět v jedné z typických francouzských restaurací v Latinské čtvrti. Začneme u kostela Saint-Sulpice,
který je veřejnosti znám zejména tzv. Pásem růže z knihy Šifra mistra Leonarda. Významnou dominantou této čtvrti je národní
památník Pantheon s hrobkami slavných francouzských osobností (jsou zde pochováni např. Voltaire, Alexandre Dumas nebo
Victor Hugo).
Na ostrově Cité navštívíme odpoledne i středověký palác a vězení Conciergerie a klenot gotické
architektury, kapli Sainte-Chapelle, ukrytou v areálu dnešního Justičního paláce.
Na závěr dne uvidíme snad nejslavnější svatostánek ve Francii, a to katedrálu Notre Dame de Paris. Katedrála je proslavená
mimo jiné románem Victora Huga „Zvoník u Matky Boží“. Bohužel po ničivém požáru z dubna 2019 uvidíme uvidíme tento
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architektonický skvost pouze z venku.

Neděle 6. listopadu: Poslední den bude patřit břehům i hladině řeky Seiny, užijeme si totiž nezapomenutelnou plavbu
a také jedinečná díla impresionistů, která jsou uložena v muzeu d´Orsay v historické budově nádraží.
Po snídani naposledy vyrazíme do centra města. Navštívíme oblíbené muzeum impresionismu Musée d'Orsay v úžasné historické
nádražní budově. Zde se nachází nejrozsáhlejší sbírka impresionistických a postimpresionistických děl na světě,
nesmíme tedy muzeum vynechat. Uvidíte zde takové klenoty, jako je Dáma s vějíři od Édouarda Maneta, Degasovy baletky,
Hvězdná noc od Vincenta van Gogha nebo jeho neméně slavný autoportrét.
Poslední den zakončíme společně plavbou lodí po Seině. Z paluby lodě se nabízí nevšední pohled na většinu pařížských památek
včetně Eiffelovy věže.
Dle letových řádů odjezd na letiště, odlet zpět do Prahy.
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