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1. den              V pozdních odpoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN 

 
2. den Ráno příjezd do Paříže. 

Od Palais de Chaillot a Trocadéra se nám vyskytne pohled na Eiffelovu věž, kam se také 
necháme vyvézt. Naše kroky dále povedou k  vojenské škole École Militaire, Invalidovně, kde 
odpočívá nejznámější francouzský císař a vojevůdce Napoleon, přes Palais Bourbon až ke 
Grand a Petit Palais. Přes Avenue des Champs Élysées dorazíme k Vítěznému oblouku. Odtud 
se metrem přesuneme do čtvrti Montmartre. Vyšplháme se k bazilice Sacré Coeur a 
procházkou romantickými uličkami kolem náměstí malířu Place du Tertre, jediné pařížské 
vinice nebo pomníku lásky Le mur des je t’aime dojdeme až k Moulin Rouge, kde náš den 
bude končit. 

 Ubytování v hotelu v okolí Paříže. 
 
 

3. den Ráno po snídani přejezd do Disneylandu. 
 Disneyland – celodenní návštěva zábavného parku. 
 Ubytování v hotelu v okolí Paříže. 
 

 
4.den Od Pantheonu se projdeme Lucemburskými zahradami až k nejstarší univerzitě světa, 

Sorboně. Uličkami Latinské čtvrti dorazíme až Île de la Cité, kde nás čeká Justiční palác, 
květinový trh a Sainte Chapelle. Navšítívíme i katedrálu Notre Dame, kam byl posazen děj 
Hugova románu Zvoník od Matky Boží. Kolem radnice Hôtel de Ville se projdeme až k Le 
Centre Pompidou, kde si necháme nějaký čas na odpočinek a nasávání pařížské atmosféry. 
V Musée d’Orsay budeme obdivovat impresionisty- Moneta, Degase, Renoira, Cézanna a další. 
Na závěr dne nás bude čekat projížďka lodí po Seině, všechny atrakce naposledy shlédneme a 
vydáme se na cestu domů. 

 Odjezd do ČR. 
 
 

5.den  Příjezd do ČR v ranních hodinách. 

CENA:   6 890 Kč / osoba     

     Cena je platná při min. počtu 50ti účastníků. 
   
     
CENA ZAHRNUJE: Dopravu zájezdovým busem s WC a klimatizací, 2 noci ubytování v hotelu se snídaní, 
pobytová taxa v hotelech, průvodce, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti 
STORNU zájezdu, vstupné do Disneylandu (Disneyland + Studios) 
 
CENA NEZAHRNUJE: ostatní vstupné (bude upřesněno), kapesné, drobná eura WC (tranzit) 

 
 
 
 
 
 

Změna programu vyhrazena 
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