
 

Pětidenní zájezd do Francie 
Paříž a zámky na Loiře 
 

 

Doprava 

autobusem 

8 5 300 
 
 

Kč* 
 

Hotel 

Ne 10. 6. – čt 

14. 6. 2018 

Snídaně 

Pojeď také na školní zájezd za nejkrásnějšími místy 

Francie! Dva dny strávíme v Paříži, kde si nejdříve 

uděláme okružní jízdu, při které poprvé spatříme 

všechna známá místa. Čekají nás panoramata 

s Eiffelovou věží, katedrála Notre Dame, slavná třída 

Champs Elysées i muzeum Louvre. Na jeden den se 

také vydáme do povodí řeky Loiry, kde se nachází 

několik skvostných zámků francouzských panovníků. 
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CENA ZÁJEZDU: 5 300 KČ* 
 

CENA OBSAHUJE: 
 

• doprava zájezdovým autobusem (WC, video, nápoje, pásy) – garance moderního vozu 
• 2x ubytování – třílůžkové pokoje v hotelu Premiere Classe s vlastní koupelnou  
• 2x snídaně  
• průvodce po celou dobu zájezdu, případně mapky a další materiály 
• rozšířené cestovní pojištění (léčebných výloh, asistence, úrazu, odpovědnosti, zavazadel) 
• pojištění proti úpadku CK 
• přistavení autobusu ke škole 
• přizpůsobení programu dle Vašeho přání 

 
Cena neobsahuje vstupy do památek, MHD, ubytovací taxy. 
 
* cena je platná při účasti 45 platících osob 
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PROGRAM ZÁJEZDU 
 

1. den 

Odjezd v podvečerních hodinách od Vaší školy nebo jiného předem domluveného místa. 
 

2. den 

Náš školní zájezd začne komentovanou okružní jízdou 
centrem. Pojedeme například náměstím Bastily, třídou 
Rivoli, okolo paláce Louvre na náměstí Place de la 
Concorde. Odtud pak okolo kostela la Madeleine k 
Opeře. Poté pojedete po třídě Champs-Élysées až k 
Vítěznému oblouku, kde bude pauza na fotografování. 
Okružní jízda bude končit na náměstí Trocadero u 
Eiffelovy věže. 
 
Od Eiffelovy věže začne procházka s průvodcem – v 
případě Vašeho zájmu je možno zorganizovat výjezd do 
třetího patra věže, je však třeba zakoupení časových 
vstupenek několik týdnů předem. Trasa vede přes 
Martova pole k Invalidovně, přes Alexandrův most na 
druhý břeh řeky Seiny a prohlédneme si Malý a Velký 
palác na třídě Champs-Élysées. 
 
V případě Vašeho zájmu doporučujeme absolvovat 
vyhlídkovou plavbu po řece Seině. Loď pluje po celém 
historickém centru od katedrály Notre Dame po 
Eiffelovu věž a naskýtá se tak nádherný pohled na 
všechny památky. 
 
V procházce budeme pokračovat přes náměstí 
Concorde a Tuilerijské zahrady k muzeu Louvre se 
slavnou pyramidou. V případě Vašeho zájmu toto 
muzeum navštívíme – vstupné je pro žáky a studenty do 
26 let zdarma! Ideální variantou je návštěva předem 
vybraného oddělení, jelikož sbírka tohoto muzea je 
velice rozsáhlá. Dobrou volbou je oddělení Italského 
renesančního malířství, kde studenti uvidí mimo jiné 
nejslavnější exponát Louvru – Da Vinciho Monu Lisu. 
Dalším bodem programu našeho školního výletu bude 
procházka po ostrově Ile de la Cité. Zde uvidíme hlavně 
Chrám Sv. Matky Boží – katedrálu Notre-Dame. 
Navštívíme také interiér chrámu. 
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Ve večerních hodinách odjedeme na ubytování. V Paříži využíváme výhradně hotely s vlastní sprchou na 
všech pokojích. 

 

3. den 

Program třetího dne bude patřit zámkům na Loiře. 
Upozorňujeme, že program je náročný, na přání je možné 
vybrané zámky vypustit.  
 
Začneme u architektonického skvostu – zámku 
Chambord, který je největším ze zámků na Loiře, 
prohlédneme si exteriér zámku a projdeme se v jeho 
zahradě. Tento zámek nechal postavit František I. a patří 
k vrcholným renesančním stavbám Francie. 
 
Následovat bude zámek Cheverney, kde navštívíme 
jeho interiéry se zajímavými sbírkami nábytku, zbraní, 

maleb a také historických tapisérií. Zámek je dodnes 
soukromým majetkem šlechtického rodu de Vibray. 
 
Další zastávkou bude zámek Chenonceau se svým 
známým mostem, klenoucím se přes řeku. Projdeme se 
kolem zámku a uvidíme i geometricky souměrné 
francouzské zahrady. Zámek patří mezi nejromantičtější 
ve Francii, ve vlastnictví zámku se vystřídalo několik 
vlivných žen a tak se mu přezdívá „zámek šesti žen“, z 
nichž nejznámější je patrně Kateřina Medicejská. 
 
Poslední a zároveň nejdelší zastávkou bude historické 

městečko a stejnojmenný zámek Amboise. Nejprve 
navštívíme zámek, který ve své historii patřil rodu 
významnému rodu Valois. Skvostem zámku je kaple sv. 
Huberta, ve které je pohřben Leonardo da Vinci! Dalším 
objektem, který stojí za návštěvu, je Clos Lucé, zámeček, 
ve kterém prožil poslední tři roky svého života Leonardo 
da Vinci. Zbytek dne prožijete v centru historického 
Amboise, které láká k procházkám úzkými uličkami s 
malebnými domky. 
 
Ve večerních hodinách návrat na hotel. 
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4. den 

Po snídani se autobusem přesuneme do slavné bohémské čtvrti Montmartre. Kopec je nejvyšším přirozeným 
bodem Paříže, na vrchol vede lanovka nebo schodiště o 222 schodech. Průvodce Vás provede slavnou 
uměleckou čtvrtí, kde bude dostatek času a uvidíte nejznámější místa Montmartru – katedrálu Sacre-Couer, 
náměstí malířů (Place du Tertre) i kabaret Moulin Rouge. 
 
Následuje program dle Vašeho přání. Odpoledne je možné využít k návštěvě muzeí, galerií či nedalekého 
slavného obchodního domu LaFayette. Tradičním pařížským metrem se můžeme dopravit například do 
Musée d’Orsay. Jako třešničku na závěr doporučujeme návštěvu mrakodrapu Montparnasse, ze kterého je 
nádherný výhled na celou Paříž, včetně Eiffelovy věže. Výtah nás vyveze do 59. patra a pak již můžeme z 
otevřené střešní terasy obdivovat Paříž (terasa je otevřena za dobrého počasí). 
 
Poté zamíříme zpět do ČR. 
 

5. den 

Kolem poledne návrat do ČR. 
 

 

Děkujeme Vám za zvážení naší nabídky! 

Pokud Vám v nabídce cokoliv nevyhovuje, budeme rádi, pokud se na nás se svými připomínkami obrátíte! 

 


