
1.den (4.5.2018) odjezd v odpoledních hodinách z Hradce Králové (16:00 hodin), noční tranzit přes Rozvadov do Paříže 
2.den (5.5.2018) příjezd do Paříže v ranních hodinách. Okružní jízda autobusem – Sportovní stadion Bercy, náměstí 
Bastily, Notre Dame, Radnice, Louvre, nám. Concorde, Champs Elysée, místo, kde zahynula princezna Diana a samozřejmě 
mosty přes Seinu. Autobus nás vysadí na Trocadéru v blízkosti Eiffelovy věže, kde začneme prohlídku Paříže. Poté budeme 
poznávat další krásná místa Paříže: procházka přes Martova pole, Vojenská škola, Invalidovna – hrobka císaře Napoleona. 
Metrem přejedeme k Vítěznému oblouku, projdeme se po Champs Elysée. Den ukončíme na náměstí Concorde, kde 
nastoupíme do autobusu a přesuneme se na předměstí Paříže na ubytování v hotelu Formule 1. 
3.den (6.5.2018) po snídani odjezd autobusu do centra Paříže prohlídku města začneme v Musée de l´Orangerie 
(Oranžerie) – galerie vystavuje sbírky malířů z období impresionismu a postimpresionismu. Poté přejdeme přes Tuilerijské 
zahrady do Muzea Louvre. Po prohlídce tohoto světoznámého muzea přejdeme do Rodinova muzea a zahrad. Den 
zakončíme procházkou Latinskou čtvrtí, po bulváru Saint Michel kolem pařížské university Sorbona ke katedrále Notre 
Dame. Ubytování bude na stejném místě. 
4.den (7.5.2018) po snídani opět přejedeme do centra města. Naše první zastávka bude u Muzea d´Orsay s vyhlášenou 
sbírkou impresionistů. Odpoledne zajedeme na Montmartre, umělecké čtvrti Paříže. Vystoupíme k chrámu Sacre Coeur, 
na náměstí malířů du Tertre, dům J. Maraise, Moulin Rouge, muž procházející zdí a Pigalle. Odtud se metrem přesuneme 
do moderní čtvrtí La Defénse. Zde bude možnost nákupů a zde také ukončíme naši návštěvu Paříže. Metrem přejedeme  
k našemu autobusu a kolem 19 hod. se vydáme na cestu zpět domů. 
5.den (8.5.2018) následuje tranzit přes územím Německa po stejné trase jako při cestě do Francie. Příjezd do Hradce 
Králové bude v dopoledních hodinách (v cca 10 hodin). 
 
  
Cena zahrnuje:      
- dopravu luxusním autobusem (WC s umyvadlem, polohovací sedadla, klimatizace, DVD, bufet s nápoji) 
- služby profesionálního průvodce 
- 2x ubytování ve třílůžkových pokojích F1 (WC a sprchy na patře) 
- 2x snídaně 
- zákonné pojištění CK 
 
Cestovní pojištění a zdravotní připojištění si každý řeší individuálně 
  
Cena vstupného (ceny vstupného jsou orientační, vždy závisí na době vstupu (dopolední, odpolední tarify, atd.): 
Eiffelova věž 5€ (2.patro pěšky), 14,50€ (dospělý, do 24 let), Louvre do 25 let zdarma/11€, Museum D‘Orsay do 25 let 
zdarma/12€, Invalidovna do 25 let zdarma/9,50€, Vítězný oblouk 9,50€, metro v Paříži cca 8€, Musée de l'Orangerie 9€. 
Večeře cca 10-13€. Doporučené kapesné na zájezd je cca 60€/os. 
 
Závazné přihlášky (se zálohou 2000,-) do konce února 2018 u Ing. Rychtera a Mgr. Moravce 

 

ŠKOLNÍ ZÁJEZD DO PAŘÍŽE 
Termín: 4 - 8.5.2018 
Cena: 4.600,- Kč 


