
Klasická Paříž 
Komfortní a nejžádanější zájezd

místo   5.870 Kč              4.590 Kč 
AKČNÍ CENA do 16/5 
Bez nočního přejezdu s ubytováním hned první den v Paříži, 
3 x komfort hotel , 3x  snídaně švédské stoly již v ceně Bohatý a 
oblíbený program včetně návštěvy Versailles   

13-17/7   26-30/9
ZDARMA VSTUPY Louvre, Orsayské muzeum, pro mladší 26 let  i Versailles-zámek   

V     ceně zájezdu:    3x ubytování v     Paříži ,   komfortní hotel, 2 –lůžkové pokoje 
s vlastním příslušenstvím, 3x snídaně švédské stoly, doprava lux bus, průvodce  pojištění ck.  
Možno dokoupit : komplex pojištění 110 Kč  

Bez nočního přejezdu
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách, večer příjezd do Paříže, ubytování. 
2. den: Snídaně švédské stoly v ceně zájezdu. Odpočati si užíváte Paříže. Začínáme velkou okružní jízdou, kterou 
ukončíme v blízkosti Orsayského muzea, odkud podnikneme příjemnou pěší procházku zahradami Tuilleries ke Comédie 
Francaise a přes nádvoří a zahrady Palais Royal se dostaneme do nedalekých Les Halles ( bývalé břicho Paříže). Zde 
nás čeká také extravagantní Centre G. Pompidou a kašna I. Stravinského. Odpoledne navštívíme Versailles, kde si 
prohlédneme zámek a slavné zahrady se slavnostmi fontán.  Vstup do zámku zdarma pro mladší 26 let.Vpodvecer 
procházka po Champs-Elysees a Vítezný oblouk. Návrat do hotelu. 
3.den: Snídaně švédské stoly v ceně zájezdu. Dopoledne prohlídka Musée Louvre, Mussée d´Orsay – vstupy zdarma 
pro mladší 26 let. Odpoledne přejezd autobusem k Eiffelově věži a dále k Invalidovně s hrobkou Napoleona, fakultativne 
Rodinovo muzeum. Vpodvečer autobusem přejedeme na Montmartre, kde se necháme unášet osobitou atmosférou. 
Čeká nás bazilika Sacre Coeur, Place du Tertre,Moulin Rouge a hríšné place Pigalle, hospůdky a kabarety. Vydáme se 
po stopách slavných malířů. Návrat do hotelu.
4.den :Snídaně švédské stoly v ceně zájezdu . Dopoledne Ile de la Cite s katedrálou Notre –Dame, s Justičním 
palácem a slavným nábrežím Zlatníků, královskou kaplí Sainte Chapelle,s věznicí Conciergerie. Odpoledne levý breh 
Seiny s Latinskou čtvrtí :Lucemburská zahrada s palácem Marie Medicejské, Sorbonna, Panteon, boulevard Saint-Michel 
a Saint Germain s kavárnami slavných jmen. Projíždka lodí po Seine. Fakultativně supermoderní čvrt La Defense . 
Večer odjezd z Paríže. 
5.den: Návrat do CR v odpoledních hodinách.
Odjezdová místa : Karviná -Havířov Ostrava F-M  Hranice Olomouc Prostějov Vyškov Brno Praha Plzeň
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