Termín 13. – 17. 5. 2019
Program
 1. den odjezd z Pardubic
V podvečerních hodinách přes Německo do Francie.
 2. den příjezd do Paříže
V ranních hodinách. Prohlídka historického centra, např. Vítězný oblouk, Champ Elyssés, náměstí Concorde, Radnice,
kulturní Centre Pompidou, náměstí Pigalle, kabaret Moulin, Les Halles, kostel St. Eustach, Justiční palác. Latinská čtvrť:
Panthéon, universita Sorbona, Lucemburská zahrada. Večerní návštěva věže Tour Montparnasse. Odjezd na hotel,
ubytování a nocleh.
 3. den
Versailles, v odpoledních hodinách návštěva čtvrti la Defese – obchodní čtvrť – možnost nákupů, ve večerních hodinách
plavba po Seině, Montmartre.
 4. den
Odjezd z Hotelu do centra Paříže. Poznávací program v Paříži: Eiffelova věž, artovo pole, Invalidovna resp. její část Ëglise
du Dome, kde je hrobka Napoleona, jehož ostatky byly převezeny z Elby, Alexandrův most zahrady Tuillerirs. Návštěva
muzea Louvre, umělecká galerie v bývalém nádraží d´Orsay s díly proslulých impresionistů. Ve večerních hodinách odjez
zpět do České republiky.
 5. den návrat
Příjezd do Pardubic v dopoledních hodinách.
Pozn.: Průběh programu může být změněn či upraven, dle aktuálních podmínek v Paříži.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 2x ubytování v hotelu, 2x snídani. Služby průvodce, kompletní pojištění do zahraničí,
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje vstupy.
Doporučené kapesné na vstupy 30 - 40 EUR.
Platby:
Záloha - do 17. 12. 2018 ve výši 1.000,-- Kč se platí ve škole.
Doplatek - do 11. 3. 2019 ve výši 4.650,-- Kč se platí v CK nebo na účet cestovní kanceláře.
Jelikož se jedná o individuální zájezd, vyžadující několikadenní rezervaci noclehů s přesným počtem klientů, je storno
poplatek 100 % při zrušení účasti na tomto zájezdu po 11. 3. 2019. To znamená, že nebude při zrušení účasti na tomto
zájezdu ze zaplacené částky nic vráceno. V případě nemoci, při doložení lékařského potvrzení, bude žákovi od pojišťovny
vráceno až 80 %.

Cena: 5.650,-- Kč/os.

