LYMOS-TURIST,cestovná kancelária, Školská 3, 963 01 KRUPINA, tel/fax:045/5522337, mob:0903437371
e-mail: lymos@lymos.sk cklymos@gmail.com Živ.reg.605-390 ICO:30446783
SPOJENÁ ŠKOLA Ul. J.Bottu 31, 917 87 TRNAVA, tel:033/5983811

EXKURZIA PARÍŽ
5-denný autobusový zájazd
Termín: september 2022

PEDAG.DOPROVOD

Mgr.MARIANNA VIDOVÁ

Predpokl. návrat : Bratislava cca 13.00H , TRNAVA cca 13.50 H, Nitra cca 14.40 H
Počet ubehnutých km tam: /Nitra- Trnava- Bratislava - Rakúsko-SRN-Francúzsko/ 1450 km
Trasa: Bratislava-Melk-Linz-Passau-Norimberg-Saarbrucken-Metz-Reims-Paris
335 km
595 km
395 km........1325 km
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Paríž patrí medzi najväčšie turistické magnety .Hemingway nazval túto turistickú „mekku“ pohyblivým
sviatkom, mestom chuti tak neodolateľnej, že ako náhle ju prehltnete, ponesiete si so sebou navždy spomienky
na tento krásny zážitok. Rozloha mesta : 1.800km2, počet obyv.aglomerácie:12 miliónov. Paríž je rozdelený na
20 okresov/arrondissements/ a každý z nich sa delí na štvrte/quarties. Prepojený je od r.1900 metrom /14 liniek/,
rýchlodráhou RER/4 linky/ a autobusmi RATP, v meste jednotný lístok.

PROGRAM ZÁJAZDU
1.DEŇ
Odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách / Trnava o 02.00 hod., /. Cesta nonstop do Paríža cez
Rakúsko,Nemecko,Francúzsko. Po trase každé cca 3,5 hod 20 minútové prestávky. Príchod na hotelové
ubytovanie do 28 km od centra Paríža, vo večerných hodinách, cca 20.00 H
– -1/2 izby so S+WC+TV. Hotel*** alebo *** .Uteráky, mydlá na izbe.
2.DEŇ
Kontinentálne raňajky /teplé nápoje, maslo, džem, juice, pečivo, malý syr.../ Cca 08.15 H odchod do Versailles ,
prehliadka štátneho zámku, záhrad a mesta. Cca 12.45 H presun do modernej parížskej štvrte LA DEFENSE–
prehliadka a možnosť nákupu v obchodnom dome.
Cca 16.15 H odchod, odtiaľ sa dopravíte autobusom popri Kongresovom centre, Víťaznom oblúku a
Elyzejských poliach na MONTMARTRE s bazilikou Sacré Coeur, štvrťou umelcov a známym kabaretom
Moulin Rouge/tu aj voľno na možnoť občerstvenia v indiv.réžii počas osobného voľna/ Odchod cca 19.00 H.
(prípadne večera v samoobsl.rešt.pri Víťaz.oblúku 2 chod.menu s nápojom 12,80 EUR, 3chod.menu s nápojom
14,30 EUR
Fakultatívne výstup na vežu EIFFEL výstup. Odchod o cca 22.10 H do hotela . Nocľah

3.DEŇ
Kontinentálne raňajky o cca 7.20 H. 8.00 H odchod do PARÍŽA. Pešia prehliadka centrom mesta v smere
Pantheon, Luxemburgské záhrady, Bulvár S.Michel, ostrov CITÉ s katedrálou NOTRE DAME, Justičným
palácom. Moderná štvrť FORUM LES HALLES s múzeom G.Pompidou - zvonku, (kostol sv.Eustacha zvonku,
nakoľko v blízkom okolí prebiehajú rekonštrukčné práce štvrte Halles/. Cca 12.00 H presun autobusom od
radnice k Víťaznému oblúku /vstup/, prechádzka po Elyzejských poliach /osobné voľno aj na obed v indiv.réžii/.
Záujemcovia môžu ísť počas voľna so sprievodcom k Elyzejskému palácu /sídlo prezidenta/ a do kostola
Madeleine/. Cca 16.30 H odchod autobusom z Nám.Svornosti - Place de la Concorde cez Rue Royal, bulvárom
Madeleine, bulvárom Kapucínov k Opere Garnier a na Place Vendome s hotelom RITZ. Odtiaľ presun popri
moste Alma na nám.Trocadero, panaromatický pohľad na vežu Eiffel, možnosť fotografovania. V prípade
záujmu možná večera v Paríži neďaleko Víťaz.oblúka za 12,80 alebo 14,30 EUR. Odchod do hotela. Nocľah
4.DEŇ
Kontinentálne raňajky o cca 7.15 H, 8.00 H odchod do PARÍŽA. Prehliadka LES INVALIDES /vojenské
muzeum a hrobka Napoleona Bonaparte/, odtiaľ peší presun k MUSÉE ORSAY s dielami impresionistov-vstup,
cez záhrady Tuillerie pešo k múzeu LOUVRE /vstup/. V prípade záujmu p 18.00 H možná večera v Paríži.
Cca o 19.30 H odchod od radnice z Paríža. Cesta nonstop na Slovensko cez Nemecko a Rakúsko.
5. DEŇ
Návrat v popoludňajších hodinách. Cca do 13.00 Trnava, cca do 13.45 H-14.00 H TRNAVA.

CENA: 353 EUR/os pri *** htl a 339 pri ** htl
POSKYTNUTÉ SLUŽBY V CENE ZÁJAZDU
3 x hotelové ubytovanie v 1/2 izbách so S+WC+TV, 3 x kontinentálne raňajky, dopravu autobusom
Mercedes/Bova, sprievodcu, poistenie Union proti úpadku CK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Večera: menu self serv.franc.reštaurácia 2 chody a nápoj od 13,30 EUR/1 večera , /záleží kde bude hotel,
reštaurácia pri hoteli menšie menu cca od 20 EUR/os
.......................................................................................................................................................................
Možné príplatky:
komplexné cestovné poistenie Union základné 2,50 EUR os/deň (14 položiek ako liečeb.nákl.,uraz, strata
batožiny, storno..
Pandemic 4 EUR/os/deň (základné + COVID alebo iná pandémia),
Možné vstupy:
LOUVRE – múzeum 15,00 EUR (s časenkou online 17 EUR), mládež do 26 r. zdarma
VERSAILLES štátny zámok + časť súkr. apt., slúchadlá 18,00 EUR, mládež do 26 r. zdarma
Versaillské ZÁHRADY zdarma, platené: striekajúce fontány s hudbou 9,50 EUR(v skupine 8 EUR), deti do
5r.zdarma, /len sobotu a nedeľu 02.04.-29.10.a utorky 19.5.-23.6. a v určité sviatky/, od 7,50 EUR vláčik /len
okrajové časti/
GRAND TRIANON 12,00 EUR mládež do 26 r. zdarma
INVALIDOVŇA /Vojenské múzeum + hrobka Napoleona/ 14 EUR , mládež do 26 r. zdarma
MUSÉE D´ORSAY16,00 EUR, mládež do 26 r. zdarma
TOUR EIFFEL – Výťah 3.p. 26,10 EUR, 2p.16,70 EUR, pešo 2.p.10,50 EUR , mládež12-24 r. 13,10 EUR, 8,40
EUR, 5.20 EUR, deti 4-11 r. 6,60 EUR, 4,20 EUR, 2,60 EUR, plavba po Seine od mostu Alma (Bateaux
Mouches) od 9 EUR v skupine
METRO 1,90 EUR (carnet 10 ks 16,90 EUR), MUSÉE GRÉVIN /vosk.figuríny/ 25 EUR os. nad 15 r., 18 EUR
deti 6-15r.
Od apríla 2009 mládež do 26 rokov /členovia Európskej únie/ väčšina múzeí zdarma!!!
V prípade záujmu kontaktujte p.p. VIDOVÚ – KABINET FRJ/ANJ.

