
 

 

 

KOUZELNÁ PAŘÍŽ 
 s návštěvou zámku Versailles 

 
PROGRAM ZÁJEZDU:  
1. den: odjezd z Plzně v 19.00 hod. (z Prahy v 17.30 hod.), tranzit přes Německo do Francie. 
2. –5. den: v ranních hodinách příjezd do Paříže. Ráno vás přivítá probouzející se metropole, kterou si 
prohlédnete při okružní jízdě autobusem. Následovat bude bohatý program zaměřený na poznávání 
nejslavnějších památek, romantických zákoutí i neopakovatelné atmosféry města nad Seinou. 
Navštívíte symbol Paříže – Eiffelovu věž – Tour Eiffel. Projdete se po ostrově Cité, kterému se říká 
„kolébka Paříže“ (katedrála Notre Dame, St.Chapelle, květinový trh), zavítáte také do nedaleké 
Latinské čtvrti se slavnou Sorbonnou, Pantheonem a mnohými dalšími památkami, bude čas i na 
odpočinek v Pařížany oblíbené Lucemburské zahradě. Nevynecháte procházku po nejslavnější 
pařížské avenue – Champs Elysées, která spojuje impozantní Vítězný oblouk s náměstím 
Svornosti. Přes Tuilerijské zahrady se dostanete až k Louvru, kde budete mít dostatek času na 
návštěvu tohoto věhlasného muzea, případně některého jiného muzea (Musée d´Orsay…). Nelze 
opomenout ani památky na pravém břehu Seiny (Palais Royal, Les Halles, kostel St. Eustache – 
někdejší „břicho Paříže“, Centre G. Pompidou, Hotel de Ville aj.) Vydáte se také po stopách slavných 
umělců malebnými uličkami Montmartru (Moulin Rouge, Moulin de la Galette, náměstí Abbesses, 
Bateau Lavoir, Lapin Agile, Place du Tertre, Sacré Coeur...). Zajímavým kontrastem bude La 
Défense, moderní satelit, kterému se přezdívá „pařížský Manhattan“. Prohlédnete si také pohádkově 
krásný zámek ve Versailles i s přilehlými zahradami. Budete mít příležitost obdivovat 
pravděpodobně nejkrásnější výhled na Paříž z Tour Montparnasse a neméně příjemným zážitkem 
bude určitě i podvečerní osvětlená projížďka lodí po řece Seině.Odjezd do ČR. 
Pořadí navštívených památek upřesní průvodce na místě. 
6. den: příjezd do 10.00 hod. 
 

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), 3 noci v hotelu se snídaní 
(2lůžkový pokoj s příslušenstvím), služby průvodce 
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění vč. storna + 227,- Kč 
Sleva: 3. osoba na přistýlce – sleva 300,- Kč 
 

Doporučená částka na vstupy: 70,- EUR + 10,- EUR loď po Seině 
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