PAŘÍŽ, REMEŠ, GIVERNY,
ZÁMKY NA LOIŘE, VITRA
Termín: 28.5. - 2.6.2022
Cena: 9.300,- Kč
1.den odjezd z HK v ranních hodinách, přejezd přes Německo do Francie, nocleh v Remeši.
2.den prohlídka gotické katedrály v Remeši (vitráže od Marca Chagalla), přejezd do Rouanu. Prohlídka gotické katedrály
Notre-Dame, kterou maloval Claude Monet a místa, kde byla upálena Johanka z Arku. Přejezd od Giverny - prohlídka domu
a zahrad malíře Clauda Moneta - zde maloval slavná plátna s lekníny. Nocleh v Giverny.
3.den přejezd do Paříže v ranních hodinách. Návštěva světoznámého muzea Louvre, poté prohlídka Musée de l´Orangerie galerie vystavující sbírky malířů z období impresionismu a postimpresionismu. Po prohlídce tohoto muzea přejdeme
do Rodinova muzea a zahrad s jeho plastikami. V podvečer zajedeme na Montmartre, umělecké čtvrti Paříže. Vystoupíme
k chrámu Sacre Coeur, na náměstí malířů du Tertre, uvidíme dům J. Maraise, Moulin Rouge, sochu muže procházejícího zdí.
4. den budeme pokračovat v prohlídce Paříže - Eiffelova věž, Vítězný oblouk, projdeme se po Champs Elysée. Následuje
prohlídka Muzea d´Orsay s vyhlášenou sbírkou impresionistů. K večeru odjezd na zámky na řece Loira. Uvidíme renesanční
zámek Chambord na jehož návrhu pravděpodobně pracoval i Leonardo da Vinci, zámek žen - Chenonceau.
5.den navštívíme město Amboise a zámeček Clos Lucé, kam v roce 1516 pozval král František I. malíře Leonarda da Vinci,
který si s sebou přinesl tři obrazy: Monu Lisu, Svatou rodinu se svatou Annou a obraz Svatý Jan Křtitel. Leonardo zde žil tři roky
až do své smrti 2. května 1519. Po prohlídce přejezd do Troyes, kde bude nocleh.
6.den po snídani prohlídka nádherného historického města Troyes s gotickými katedrálami. Návrat zpět do ČR přes Švýcarsko,
kde bude zastávka ve městě Weil am Rein - prohlídka VITRA muzeum - design nábytku. Příjezd do HK kolem půlnoci.

Cena zahrnuje:
- dopravu autobusem
- služby profesionálního průvodce
- 5x ubytování se snídaní
- pojištění storna zájezdu (ze zdravotních důvodů - 80% z ceny)
- pojištění při nekonání zájezdu v souvislosti s COVID 19 (80% z ceny)
- zákonné pojištění CK
V případě zájmu bude u každého ubytovaní domluvena možnost večeře.
V ceně není vstupné do galerií a zámků celkem cca 35 - 40€. Za večeře je třeba počítat cca 15€/večeře - nepovinné.
Doporučené kapesné na zájezd je cca 50€/os.

Závazné přihlášky odevzdávejte do konce dubna u Mgr. Moravce se zálohou ve výši 4000,-

