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Francie, Švýcarsko – Paříž, Rýnské vodopády, Kostnice 
TERMÍN:   17.-22.května 2015     CENA:   5.690,- Kč  

Program zájezdu: 
 1. den:  Odjezd z Pardubic, Choltic, Přelouče v odpoledních hodinách. Noční přejezd do Francie.  
 2. den:  Ráno příjezd do PAŘÍŽE. Přejezd do Latinské čtvrti a pěší procházka městem: Panthéon - původně kostel 
postavený Ludvíkem XV. – místo posledního odpočinku hrdinů Francie. Procházka Lucemburskými zahradami, které byly 
poprvé zpřístupněny veřejnosti v 19. st., kdy patřily hraběti de Provence – pozdějšímu Ludvíku XVIII.  Návštěva katedrály Notre 
Dame – klenot gotiky, stojící na místě římského chrámu. Procházka kolem Justičního paláce - rozsáhlý komplex budov tvořící 
soudní dvůr, prohlídka St. Chapelle - jeden z největších architektonických výtvorů západního světa, postavený Ludvíkem IX. 
Svatým, dále kolem radnice k Centre George Pompidou - moderní stavba, která vypadá jako budova obrácená naruby – 
eskalátory, výtahy, vodovodní a vzduchová potrubí a ocelové podpory jsou umístěny zvenčí, uvnitř se nachází sbírka 
moderního umění. Procházka kolem Les Halles - bývalé „Břicho Paříže“, dnes moderní nákupní středisko, kolem kostela St. 
Eustache – s gotickým půdorysem a renesanční výzdobou patří k nejkrásnějším v Paříži. Louvre (prohlídka- bez návštěvy) - 
muzeum se vzácnými uměleckými sbírkami. Večer odjezd na ubytování do hotelu F1 , nocleh. 
 3. den: PAŘÍŽ - okružní jízda moderní obchodní čtvrtí na západním okraji Paříže La Défense s uměleckými díly pod 
širým nebem a komplexem budov. La Grande Arche, ohromná krychle, do které by se vešla i katedrála Notre-Dame. Přejezd do 
centra Paříže: návštěva Eiffelovy věže, stavba z období konání Světové výstavy v roce 1889 a do r. 1931 nejvyšší stavba světa. 
Procházka kolem Invalidovny – budovu nechal vybudovat pro raněné vojáky a veterány bez domova Ludvík XIV. Od r. 1840 je 
také místem posledního odpočinku Napoleona Bonaparta Odpoledne osobní volno – možnost návštěvy Louvru nebo Musée 
d´Orsay.  Večer projížďka vyhlídkovou lodí Bateaux Mouches po Seině 
 4. den:  Po snídani odjezd do centra PAŘÍŽE –Zahrady Tuileries – geometrické zahrady, které jsou součástí parkově 
upravené oblasti táhnoucí se podél Seiny od Louvru až k Vítěznému oblouku. Pěší procházka z Place de la Concorde (Náměstí 
Svornosti), s nejkrásnějším historickým náměstím v Evropě a s  obeliskem z Luxoru z doby Ramsese II. po Avenue des Champs-
Elysées, světoznámém pařížském bulváru s luxusními obchody, divadly a kavárnami k Vítěznému oblouku, který stojí uprostřed 
náměstí Charles de Gaulle (l´Etoile).  Přejezd do čtvrti Montmartre, která byla do konce 19. st. mekkou umělců, spisovatelů 
a básníků a dodnes si své kouzlo zachovala.  Place du Tertre, kde prosperují pouliční malíři a prodavači suvenýrů, bazilika Sacré 
Cœur s nádherným výhledem na město, Place Pigalle, Moulin Rouge – kabaret, původně tančírna z r. 1900, kde se tančil 
kankán.  Odpoledne odjezd z Paříže na ubytování do hotelu F1 poblíž švýcarských hranic. 
 5. den: Dopoledne přejezd do Švýcarska k Rýnským vodopádům – prohlídka nejširších říčních vodopádů Evropy (šířka 
150 m, výška 23 m), poté návštěva SCHAFFHAUSENU - prohlídka nejzachovalejšího středověkého města ve Švýcarsku NEBO 
návštěva  STEIN AM RHEIN. Zastávka u Bodamského jezera, přejezd do KONSTANZ (Kostnice), která je historicky spjatá 
s dějinami naší země, prohlídka města – katedrála, Husův dům – v příp., že bude otevřen, návštěva Husova domu (v r. 2014 
uzavřen). K večeru odjezd zpět do ČR. 
 6. den – Příjezd do Přelouče, Choltic, Pardubic v časných ranních hodinách. 
Cena zahrnuje:  dopravu luxusním autobusem (TV, DVD, WC, možnost občerstvení během cesty), 3x ubytování v hotelu F 1 (ve 
třílůžkových pokojích), 3x místní pobytovou taxu, služby odborného průvodce CK, komplexní cestovní pojištění do zahraničí 
(vč. pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění storna zájezdu ze zdravotních důvodů), zákonné pojištění záruky pro 
případ úpadku CK, informační materiály na cestu (mapky apod.) a DPH. 
Cena nezahrnuje:  stravu a vstupy. 
 
 

 
Přihlašuji závazně ……………………………………….…………..............  
 
ze třídy …………..…….. na zájezd do Francie a Švýcarska (květen 2015). 
 
 
V ………… dne …………….                ………………………………………… 

podpis zákonného zástupce 

 


