NÍDANÍ
HOTEL SE S JE
O
K
O
AP
ENST VÍM
S PŘÍSLUŠ

telefon: +420 371 784 918 • fax: +420 371 794 793 • e–mail: ck@interzbiroh.cz • www.e-poznavaci-zajezdy.cz
REZERVUJTE TELEFONICKY, E–MAILEM, OBRATEM VÁM ZAŠLEME SMLOUVU O ZÁJEZDU NA VÁMI VYBRANÝ ZÁJEZD

Poznávací vícedenní zájezdy

PAŘÍŽ & VERSAILLES

42

Nezapomenutelná atmosféra plná francouzské kultury a šarmu, krásné ženy oblékající se
v duchu nejlepší a nejnovější módy, která má v Paříži své domovské místo, láska, parfémy
od Diora, noční život, kavárničky, bistra a restaurace na chodníku, francouzská vína a ochutnávka
francouzské kuchyně – toť PAŘÍŽ.
ČÍSLO
ZÁJEZDU

91621
91631

TERMÍN

01 04. – 05. 04. 2021
24. 09. – 28. 09. 2021

Cena
za osobu
2lůžkové ubytování

Cena
za osobu
3lůžkové ubytování

5 390

4 690

Kč

Kč

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 2x ubytování se
snídaní v hotelu Premiere Classe (tento typ hotelu má pokoje s příslušenstvím), kompletní
„Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v podvečer po trase Praha (cca 17.00 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň. (Možnost
přistoupit na trase po dohodě s CK.) Přejezd přes SRN do Francie.
2. den: V ranních hodinách příjezd do PAŘÍŽE. Pojďme se společně projít po nádherném městě nad Seinou, začneme u věhlasného Pantheonu, kde odpočívají největší synové Francie, odtud dojdeme
k Sorbonně – univerzitě, kterou navštěvoval i Karel IV. a byla tak vzorem pro založení univerzity
u nás. Kolem starých římských lázní dojdeme přes Latinskou čtvrť na městský ostrov Île de la
Cité – k prastarému centru města, v němž se nachází převážná většina skvostných památek,
mezi nimiž první místo zaujímají chrám Notre-Dame, bývalý královský palác Conciergerie s vězením zřízeným v době Francouzské revoluce (možnost návštěvy kobky Marie Antoinetty) a dále
Sainte-Chapelle, která je považována za jedinečný klenot gotického stavitelství. Naše procházka
pak bude pokračovat kolem radnice a avantgardní budovy Kulturního centra G. Pompidoua.
Odtud se vydáme na nádvoří Louvru a překrásnými zahradami projdeme na náměstí Svornosti.
Zde si dáme krátké volno na možnou návštěvu budovy Opery, kostela Madeleine, případně
prohlídku rušných bulvárů. Ve večerních hodinách odjezd na ubytování na okraj Paříže do hotelu.

3. den: Snídaně. Odjezd na prohlídku VERSAILLES,
tedy do městečka, kde měla být zbudována
nejvelkolepější královská rezidence světa –
zámek „krále Slunce“ Ludvíka XIV. Stejně
zajímavé jako interiéry zámku jsou také zámecké zahrady se svými kašnami, sochami,
romantickými zákoutími a letohrádky Malý
a Velký Trianon. Po procházce parkem se
vrátíme do metropole PAŘÍŽE a prohlédneme si tzv. Pařížský Manhattan – městskou
čtvrť La Defense, kterou lze označit jako
výstaviště architektury konce 20. století.
Nejnovější pamětihodností je La Grande Arche (Velký oblouk). Pohled na něj evokuje
představu Vítězného oblouku Napoleonova,
kterým končí známá třída Champs Elysées.
Bazilika Sacré-Coeur – dominanta slavné
pařížské čtvrti Montmartre, která proslula
jako čtvrť umělců, v níž noční život nebere konce, což dokládá i věhlas kabaretu Moulin Rouge.
A nesmíme si odpustit ani zastávku na Trokaderu, odkud se otevírá nejkrásnější výhled na Eiffelovu
věž. Ve večerních hodinách návrat do hotelu na nocleh.
4. den: Snídaně. V ranních hodinách přejezd do PAŘÍŽE, krátká zastávka u Invalidovny, místa posledního odpočinku Napoleona Bonaparta. Odtud přejdeme k Eiffelově věži, protože navštívit
Paříž a opomenout „Dámu v železných krajkách“, tedy Eiffelovu věž, by bylo neodpustitelným
hříchem. Vypravme se tedy poznat i ji a z její výšky obdivovat město a místa, která jsme již poznali
v minulých dnech. Poté přechod k nábřeží a náměstí Alma, odkud bude večerní odjezd. Volno
a volná prohlídka města. A protože Paříž je městem umění a kultury, nebylo by nám prominuto,
kdybychom nenavštívili některé z místních muzeí (např. Louvre, Musée d‘Orsay, Musée Picasso,
Musée Rodin...). Jako poslední třešnička na dortu večerní projížďka po řece, kdy pohodlně
z lodi ještě jednou uvidíme ta nejkrásnější místa Paříže. Ve večerních hodinách odjezd z Paříže.
5. den: Návrat do ČR v poledních hodinách.

OBLÍBENÉ

KRÁSA MALEBNÉ NORMANDIE

NÁŠ TIP

Mont-Saint-Michel, útesy
La Falaise d’Aval, Saint-Malo, Bayeux
Bretaň a Normandie patří k nejzajímavějším regionům pohodové Francie. Bretaňská krajina
s barevnými žulovými skalisky, vřesovišti, rybářskými vesničkami a mohutným přílivem Vás
nadchne. Normandie nám nabídne klenot architektury – Mont-Saint-Michel, nekonečné pláže,
bílé křídové útesy, město Rouen, kde byla upálena Johanka z Arku.

ČÍSLO ZÁJEZDU
91510

TERMÍN
28. 04. – 03. 05. 2020

7 290 Kč

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 3x ubytování
v hotelu Premiere Classe (tento typ hotelu má pokoje s příslušenstvím), 3x snídani,
kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ve večerních hodinách po trase Praha (cca 21.00 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň.
(Možnost přistoupit na trase dle dohody s CK.) Přejezd přes SRN do Francie.
2. den: Průjezd Francií okolo Paříže do údolí řeky Seiny na prohlídku GIVERNY – místo, kde dočasně
bydlel Claude Monet. Vesnička je skutečným poutním místem pro milovníky umění. Prohlédneme
si Monetův dům a především zahrady včetně té slavné vodní zahrady, jezírka s lekníny. Umění
slavného impresionisty si připomeneme i v hlavním městě Normandie ROUENU. Kromě prohlídky
katedrály, která byla předlohou několika Monetových obrazů, nás bude čekat procházka starým
městem s hrázděnými domy. Připomeneme si i Johanku z Arku – místo jejího věznění a upálení.
Přejezd na nocleh do hotelu.
3. den: Snídaně. Přejezd do oblasti vylodění spojeneckých vojsk na pobřeží kanálu La Manche 6. 6. 1944.
Průjezd podél pláží: SWORD, JUNO, GOLD a OMAHA. Zastávka v městečku ARROMANCHES
– uměle vytvořený přístav Mulberry neboli „Port Winston“, který během invaze zajistil bezpečné
vylodění dvou a půl milionu mužů a půl milionu vozidel. Návštěva muzea vylodění „Musée du
Débarquement“ s expozicí modelů, strojních mechanismů a filmů – dokument, co se dělo při svítání
v den „D“ dne 6. června 1944, kdy se vojska vyloďovala na normandském pobřeží. POINTE DU HOC
– vylodění amerických rangerů, zbytky německých bunkrů s hlubokými krátery po granátech.
COLLEVILLE-SUR-MER – návštěva nejrozsáhlejšího amerického hřbitova nad válečnou pláží
Omaha. Nocleh v hotelu.
4. den: Snídaně. MONT-SAINT-MICHEL – po Paříži a Versailles nejnavštěvovanější místo ve Francii. Žulový
ostrůvek s klášterem uprostřed mořských písčin je ukázkou stavebního mistrovství našich předků
a v roce 1979 byl i se zálivem zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Zastávka

v přístavním městečku CANCALE – prohlídka malebného rybářského městečka proslaveného chovem ústřic. Průjezd částí tzv. Smaragdového pobřeží s malebnými sceneriemi až k MYSU GROUIN
se skalnatými ostrůvky. Návštěva perly pobřeží SAINT-MALO, legendárního korzárského přístavu.
Návrat do hotelu na nocleh.
5. den: Snídaně. BAYEUX – Návštěva katedrály Notre Dame v BAYEUX – nejkrásnější stavby normanské
gotiky. Slavná tapisérie zvaná Tapisérie královny Mathildy. Toto vrcholné dílo z XI. století o délce
70 metrů popisuje v 58 scénách přípravy a počátek dobývání Anglie normandským vévodou
Vilémem, nebo návštěva muzea Osvobození oblasti či individuální volno v historickém centru
města. HONFLEUR – jedno z nejpůvabnějších míst Normandie – starý vnitřní přístav s úzkými
uličkami a břidlicovými domy, nábřeží s malíři, dřevěný kostel Clochet de Ste-Catherine. Přejezd
na „Alabastrové pobřeží“ kanálu La Manche, přes nově vystavěný významný most Pont de Normandie na prohlídku přímořských lázní ÉTRETAT, které jsou postaveny mezi jedinečnými skalnatými
útesy vysokými až 70 metrů. Procházka na útesy La Falaise d‘Aval, ze kterých je fascinující výhled
na městečko sevřené mezi útesy. V případě příznivého počasí možnost vykoupání na překrásné
pláži. V odpoledních hodinách odjezd do ČR. Přejezd Francií a Německem zpět do České republiky.
6. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.

