
Paříž 25.4 – 29.4. 2018
1. den Odjezd v odpoledních hodinách, noční tranzit do Paříže.
2. den Příjezd do Paříže v ranních hodinách. Prohlídková trasa autobusem: sportovní stadion v Bercy, Notre 
Dame, Radnice, Louvre, nám. Concorde, Champs Elysées. Poté budeme poznávat další krásná místa Paříže: 
Martova pole, nábřeží Seiny, Pont Neuf, katedrála Notre Dame, latinská čtvrt, Invalidovna - hrobka císaře 
Napoleona, centre Pompidu. Přesun na hotel Formule F1.
3. den Tento den se budeme věnovat světoznámému skvostu Francie a tím je bezesporu Versailles. Kolem 
poledne se vrátíme do centra Paříže a absolvujeme druhou část prohlídkové trasy: Champs Elyseés, Madeleine, 
Opera, nám Vendome a Montmartre. Jeho odlišná atmosféra nás jistě uchvátí. Výstup k chrámu Sacre Coeur, 
nám. umělců, dům J. Maraise, Moulin Rouge, Place Pigalle. Odpoledne se přesuneme autobusem do čtvrti La 
Defénse. Zde budete mít i možnost nákupů . 
4. den  Hřbitov Pere Lachaise - prohlídka významného pařížského hřbitova, hrob E. Piaf a dalších známých 
osobností. Louvre - prohlídka světoznámého muzea a individuální volno. Okružní plavba na lodičkách. 
5. den Tranzit územím Německa. Ráno se zastavíme v Německu v termálních lázních v Ambergu. Příjezd v 
odpoledních až večerních hodinách. 
Cena : 4300,- Zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, služby profesionálního průvodce, 2x ubytování v 
třílůžkových pokojích (hotel F1), 1x ranní občerstvení v autobusu vč. teplého nápoje, 2x snídaně na hotelu
Nezahrnuje: projížďka lodí po Seině cca 7 EUR, Eiffelova věž cca 5-13 EUR, lázně Amberg cca 4 EURA, 8 
EUR na jízdu metrem. Záloha 2000,- na žáka. Zálohu je možné platit na školní účet: 211 700 859/0600 VS: sdělí
Lu. Prosíme o úhradu do 15.1.2017. Zůstatek částky se bude vybírat do 15.3.2017
PS: Neváhejte a v případě nejasností mě kontaktujte: svetlana.lukianova@gmail.com tel.739034285
..............................................................zde odstřihnout...............................................................

Přihlašuji svého syna (svoji dceru) ..........................................................................
 
Datum: .....................
Podpis rodiče (rodičů)...................................................................................
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