STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD
číslo programu
21049c

školní rok
2022/2023

termín
dle nabídky CK

BONJOUR PARIS!
10 NEJ Z PAŘÍŽE
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy přes Německo do Francie
2. den příjezd do Paříže, pěší prohlídka s průvodcem –
Trocadéro, Eiffelova věž (dle zajmu možnost
návštěvy věže výtahem nebo pěšky), Champ de
Mars, Hotel des Invalides (možnost návštěvy
Napoleonovy hrobky), most Pont Alexandre
III., Grand Palais a Petit Palais, ChampsElysees s výhledem na Vítězný oblouk, Place
de
la
Concorde,
krátký
odpočinek
v Tuilerijských zahradách, procházka kolem
avantgardní budovy muzea moderního umění
Centre Pompidou (možnost návštěvy; v úterý
zavřeno), k radnici Hotel de ville de Paris,
Place des Vosges, Place de la Bastille, ostrov
Île de la Cite s katedrálou Notre Dame,
prohlídka historické čtvrti Quartier Latin –
zahrady Jardin du Luxembourg, Boulevard
Saint Michel, Pantheon (místo odpočinku
Marie Curie-Skłodowske, Emila Zoly, Victora
Huga, Voltaira aj.), univerzita La Sorbonne,
večer odjezd na ubytování
3. den návštěva Versailles a Paříž
možnost návštěvy proslulého přepychového sídla
Ludvíka XIV., Versailles s rozsáhlými zahradami
a nádherným Zrcadlovým sálem (v pondělí
zavřeno), dle časových možností krátká prohlídka
moderní časti Paříže La Defense a jejího
symbolu, unikátního vítězného oblouku La
Grand Arche, možnost nákupů v obchodním
centru (v neděli zavřeno), přejezd k prohlídce
čtvrti Montmartre, výstup k monumentální
bazilice Sacre Coeur s krásnými výhledy na
Paříž (případně jízda lanovkou), náměstí malířů
Place du Tertre, procházka po Boulevard de
Clichy k slavnému kabaretu Moulin Rouge, dle
zájmu a časových možnosti vyhlídková plavba
lodi po Seině, večer návrat na ubytování
4. den celodenní návštěva Disneylandu
návštěva zábavního parku Disneyland (jediný
svého druhu v Evropě) – jedinečný svět zážitků
a Disneyho pohádkových postav rozdělený do
pěti tematických oblastí plných dobrodružství,
atrakcí, restaurací, obchodů, interakce a fantazie,

možnost nahlédnutí do zákulisí filmů ve Walt
Disney Studio Park, alternativně: místo
návštěvy Disneylandu, celodenní návštěva Paříže,
večer odjezd zpět do České republiky
5. den příjezd ke škole v dopoledních, případně
odpoledních hodinách

CENA ZÁJEZDU KČ 5 750,(42 platících + 3 pedagogické dozory zdarma)

CENA ZÁJEZDU KČ 7 250,- ZAHRNUJE:
(30 platících + 2 pedagogické dozory zdarma)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
•

•
•
•
•
•

2x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje,
TV a umyvadlo na pokoji, soc. zařízení na etáži), za
příplatek možnost zajistit ubytování v hotelu IBIS Budget –
třílůžkové pokoje, TV a soc. zařízení na pokoji – cenu
zašleme na vyžádání
dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, bufet, WC)
komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za
škodu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu,
informační materiály
přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny
minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů
a místní jízdné.
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