Paříž 2011
Program:
1. den - odjezd od sportovní haly v Dobříši v 19 hod
2. den - příjezd do Paříže kolem 8 hod. k zahradám Trocadéro, pro zájemce v Palais de

Chaillot výstava Cité de l’Architecture, od 9,30 možnost absolvovat frontu a vyjet na
Eiffelovku (10-13 Euro) nebo v daném čase navštívit výstavu umění v Petit Palais na
Champs Elysées. Asi od 11 hod. společně přes Pont Alexandre III přes nádvoří Louvre,
Pont du Neuf k Notre Dame. Po prohlídce procházka po Ile de la Cité k Ste Chapelle
(rezervace na 15. hod.) Podle počasí a stupně únavy hodinová projížďka lodí po Seině
a následně procházka Latinskou čtvrtí do Lucemburské zahrady a po bulváru St.
Michel. Odjezd na ubytování do 20 hod.
3. den prohlídka basiliky St. Denis (otevřeno od 9 hod), možnost nákupů v tržnici ve

čtvrti St. Denis, po 11 hod. autobusem k Arc de Triomphe, možnost procházky po
luxusní Avenue des Champs Elysées nebo navštívit Grand či Petit Palais, či chrám
Madeleine, Place Vendome nebo výstavu moderního umění v Pinacothéce.
Kolem 14 hod. možnost vstupu do Centre Pompidou s galérií moderního umění
a krásnou vyhlídkou na Paříž. Po 16 hod. autobusem pod Montmartre, vyjít
malebnými uličkami nahoru, občerstvit se v některé z malých kavárniček na Place du
Theatre a od 18 hod. do 22hod. navštívit Louvre (večer méně turistů, vstupné
výhodnější do 26 let zdarma). Kromě vyhledávaných sbírek je zde nově otevřeno
Musée des Arts Décoratifs s designovým nábytkem, šperky, módou a filmy z 60 a 70
let
4. Den podle zájmu možnost navštívit Musée Picasso v židovské čtvrti Marais, projít se

po malebném Place Vosges , či navštívit moderní centrum na Forum des Halles nebo
expozici impresionistickou v Musée D´Orsay a rozkošné Rodinovo muzeum
v blízkosti Invalidovny. Pro zájemce o historii se nabízí ještě návštěva Museé de Cluny
či kostela St. Germain des Pres. Volnější odpoledne můžete též věnovat odpočinku
v parcích či kavárnách nebo nákupům. Odjezd z Place de la Concorde kolem 18 hod
5. den příjezd na Dobříš kolem 7 hod.

