FRANCIE -PAŘÍŽ
KULTURNĚ-HISTORICKÁ EXKURZE
Datum:
Cena:
Přihláška do:
Záloha:
Doplatek:

17.9.2018 – 21.9.2018
4 800,16.4.2018
2500,- do 16.4.2018
2300,- do 7.9.2018

V ceně je zahrnuta:
- stravování 2x plná penze + nápoje po celou dobu,
- služby průvodce s licencí MŠMT,
- zákonné pojištění CK,
- cestovní pojištění a pojištění storna zájezdu,
- doprava (autobus vybavený videem, kávovarem, lednicí, WC a klimatizací)
- 2x ubytování.
Vstupy: Eiffelova věž (7,50 €), věž katedrály Notre Dame (5,50 €), plavba po Seině (10 €)
S sebou: cestovní doklad (nejlépe pas, OP), kartičku pojištěnce, jídlo a pití na celý den.
Kurz eura ČNB – 28.2.2018 1EUR = 25.33 Kč
PŘIHLÁŠKA K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI ŠKOLY
Bližší informace: Mgr. Jana Štipčáková, 721 818 050

ORIENTAČNÍ PROGRAM
1. den: Uherské Hradiště – Remeš/Paříž
Ve večerních hodinách odjezd od školy směr Německo – Francie – Remeš - Paříž.
Remeš - historické město v severovýchodní Francii
2. den: Program ve městě:
Ráno příjezd do města. Prohlídka památek jako např.: nám. Svornosti, Tuilerijské zahrady, muzeum
Louvre, katedrála Notre Dame, pařížská radnice, nebo centrum G. Pompidoua. Večer odjezd na
ubytování – nocleh.
3. den: Versaille, La Defense, Montmartre
Po snídani odjezd do Versailles (městečko nedaleko Paříže). Prohlídka královského paláce krále
Ludvíka XIV. I s přilehlými zahradami. Poté přejezd do La Défense – moderní pařížská čtvrť
třetího tisíciletí. V podvečer přejezd na Montmartre čtvrť známou především díky kabaretu
Mouline Rouge, nebo filmu Amelie z Montmarteru. Prohlídka baziliky Sacré Coeur. Nocleh.
4. den: Eiffelovka, Champs Elysées, plavba po Seině.
Ráno prohlídka Eiffelovy věže, poté Invalidovna, Opera Garnier, nám. Vendôme, třída Champs
Elysées se symbolem města – vítězným obloukem a na závěr projížďka lodí po Seině. Večer odjezd
zpět do ČR
5. den: Návrat do ČR
V ranních hodinách příjezd zpět do Uherského Hradiště.
Dle zájmu je do programu možné zahrnout město Remeš, návštěvu vzdělávacího interaktivního
zábavního parku Asterixland, soud pro lidská práva ve Strasbourgu, sýrárnu ve měste Meaux nebo
muzeum první světové války tamtéž.
Program prosím berte jako
orientační!!!

