Vaše nejlepší brána k poznání

P A Ř Í Ž a údolí řeky L O I R Y
„Ve stopách Leonarda da Vinci a francouzských
králů “
Nahlédněme do malebných zákoutí věčně mladého a nekonečně inspirujícího města na Seině,
vydejme se i do smyslného a výsostně královského údolí řeky Loiry protkaného nejkrásnějšími
zámky Francie , kde pobýval na pozvání francouzského krále sám geniální mistr Leonardo da
Vinci, který se podílel na plánech královského zámku Chambord a přivezl s sebou do Francie i své
nejoblíbenější dílo – Monu Lisu…..
Termín : 31. 3.-- 5. 4. 2015
Cena :
5. 990,- Kč - cena je pro doprodej snížena na 5.490,-Kč

Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem (WC, DVD, bufet pro teplé a chlazené nápoje), 3x
ubytování v moderním hotelu Formule 1 v třílůžkových pokojích, připojištění léčebných výloh v
zahraničí, pojištění zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí, pojištění CK proti úpadku, mapy,
doprovodné materiály, služby průvodce.
Cena nezahrnuje vstupné a stravu. Přesná výše vstupného bude uvedena v pokynech na cestu cca měsíc před
zájezdem. Studenti do 18 let v Paříži neplatí vstup do historických objektů. Doporučené kapesné je cca 50€ a
více. Stravu lze doobjednat v pokynech na cestu (snídaně v hotelu -130,-Kč, večeře v autobusu - 65,-Kč, bagety 50,-Kč) ,

Program:

1.den: Odjezd od budovy školy ve 14.00hod.Cesta nonstop s hygienickými zastávkami.
2.den: V ranních hodinách příjezd do PAŘÍŽE. Náměstí Bastily. Pěší prohlídka historického jádra města Latinská čtvť – Pantheon, univerzita Sorbona a Lucemburský palác, ostrov La Cité - Justiční palác,
Kaple Všech svatých, katedrála Notre Dame – osobní volno, pěší prohlídka Radnice, Královského
paláce, zastávka na občerstvení ve čtvrti Les Halles - největší středověké tržiště Paříže, kostel sv.
Eustacha, kulturní centrum G. Pompidoua, palác Louvre – procházka nadzemní částí, obě
pyramidy, podzemní část, kde se nachází nákupní centrum - možnost občerstvení či nákupů,
možnost návštěvy Muzea Louvre, Tuilerijské zahrady, náměstí Concorde. Ve večerních hodinách
odjezd do hotelu, ubytování, nocleh.
3.den: Celodenní výjezd do ÚDOLÍ ŘEKY LOIRY, cesta tímto bujným údolím - prohlídka
renesančního zámku - symbolu královské moci – zámku CHAMBORD - největšího zámku na
Loiře, který je duchovním dítětem výstředního francouzského krále Františka I. Na jeho plánech se
podílel i Leonardo da Vinci. Návštěva královského zámku AMBOISE a blízkého MANOIR DU
CLOS – LUCÉ, kde bydlel velký mistr Leonardo da Vinci. Lze zařadit i návštěvu romantického „
zámku žen“ CHENONCEAU, jenž se pyšně vypíná nad vodami řeky Cher. Ve večerních hodinách
návrat do hotelu, nocleh.
4.den V ranních hodinách odjezd do VERSAILLES - návštěva světoznámého barokního zámku Krále
slunce – Ludvíka XIV. – procházka zámeckým parkem. Odpolední návštěva supermoderní čtvrti La
Défensé – relaxace, vyhlídky na Paříž, možnost nákupů v místním supermarketu, pohled na
Eiffelovu věž z teras Trocadéra , okružní jízda po těchto pamětihodnostech – náměstí Vendome se
Slavkovským sloupem, náměstí a chrám Madeleine, návrat do hotelu, nocleh.
5.den:Po snídani odjezd do centra PAŘÍŽE na Montmartre - pěší prohlídka této čtvrti umělců a jejích
dominant - baziliky Sacre Coeur s vyhlídkou na Paříž a kabaretu Moulin Rouge, náměstí Ch. de Gaulla,
Vítězný oblouk, Champs - Elysées - pěší procházka po této nejslavnější pařížské třídě. Prohlídka
areálu Invalidovny (návštěva dómu – pohřebního místa francouzského císaře Napoleona Bonaparta),
osobní návštěva Eiffelovy věže, večerní plavba lodí po Seině. Odjezd do ČR.
6.den Ve 14.00 hodin návrat do Brna.
Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2015. S přihláškou se platí záloha ve výši 2.500,-Kč.
Fakultativně možno objednat:
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji: 340,- Kč / osoba/obě noc
Stornovací podmínky: Do termínu uzávěrky přihlášek bez poplatku, od 1.2. 2015 poplatek ve výši 2.500,-Kč, od 15.2.2015
storno ve výši 80% ceny zájezdu, od 2.3.2015 ve výši 100% ceny. Stornovací poplatky se nehradí, pokud přihlášený účastník
za sebe sám zajistí náhradníka.
Zájezd připravila: CK PORTA OPTIMA,IČ 68117434. Cena může být navýšena v důsledku daňových změn či nárůstu cen
pohonných hmot, průjezdních poplatků.
---------------------------------------------------------------------------------zde oddělte--------------------------------------------------------------------------Přihláška
Závazně se přihlašuji na zájezd „ Paříž a Loira“ ve dnech 31.3. – 5. 4. 2015 a souhlasím se stornovacími podmínkami
Jméno a příjmení: …………………………………………………Rodné číslo: ………………………..nutné uvést kvůli pojištění!!!!
Adresa:

………………………………………………….Email……………….…..………………Telefon:…………………………..

………….…………..……………………………Podpis účastníka ci jeho zákonného zástupce

