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PROGRAM: 
1. deň – odchod zo Slovenska v poobedňajších hodinách, nočný transfer cez Rakúsko a Nemecko 

do Francúzska, resp. pri zájazde s prenocovaním (t. j. 30.05. - 03.06. a 08.09. - 12.09.) odchod v 

skorých ranných hodinách zo Slovenska a večer ubytovanie v hoteli na okraji Paríža a nocľah.  

2. deň – príchod do Paríža v dopoludňajších hodinách, resp. v prípade ubytovania raňajky, presun 

do centra - pešia prechádzka Latinskou štvrťou - svetovo preslávená univerzita Sorbonne, Panthéon 

– miesto posledného odpočinku francúzskych velikánov, palác Luxembourg – sídlo francúzskeho 

Senátu s krásnymi záhradami, oáza pokoja a oddychu domácich i turistov. Katedrála Notre Dame, 

nádherná gotická kaplnka Sainte Chapelle, moderné Centre Pompidou, kostol sv. Magdalény, 

námestie Place de la Concorde - niekdajšie dejisko mnohopočetných verejných popráv, ktorému 

dnes dominuje 3000 rokov starý egyptský obelisk. Večer ubytovanie v hoteli a nocľah.  

3. deň – raňajky, presun autokarom do Versailles. Návšteva impozantného kráľovského zámku, 

ktorý bol kedysi politickým srdcom Francúzska a dnes ohuruje svojich návštevníkov prepychovou 

Zrkadlovou sálou či kráľovskými komnatami. Záhrady patriace k zámku oslovia dokonalou 

úpravou, množstvom sôch a fontán, taktiež romantickými stavbami Veľký Trianon (postavený pre 

kráľa Ľudovíta XIV. ako útočisko pred životom na kráľovskom dvore) a Malý Trianon s anglickým 

parkom, patriaci Márii Antoinette. Popoludní autokarová prehliadka parížskych pamätihodností, 

zahrnujúca elegantný bulvár Champs-Elyseés ukončený Víťazným oblúkom Napoleona I., 

Eiffelovu vežu - nesmrteľný symbol mesta týčiaci sa nad zelenými plochami Champ de Mars, 

pôvabnú štvrť umelcov Montmartre s bielou bazilikou Sacré Coeur. Fakultatívne vyhliadková 

plavba loďou po Seine – nezabudnuteľný zážitok pre každého návštevníka, večer návrat do hotela.  

4. deň – raňajky, pešia prehliadka centra - palác Louvre ukrývajúci skvosty európskeho maliarstva  

a sochárstva rovnomenného múzea, priľahlé Tuilerijské záhrady ako ukážka dokonalej francúzskej 

záhradnej úpravy, Invalidovňa s Vojenským múzeom – monumentálna stavba Ľudovíta XIV.  

s hrobkou Napoleona I. Individuálne voľno, vo večerných hodinách odchod z Paríža a tranzit cez 

Nemecko a Rakúsko.  

5. deň – príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách.  
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KATALÓGOVÁ CENA: 285/330  € 

CENA S AKTUÁLNOU ZĽAVOU: 247,95 €/287,10 € 

Môže sa meniť, aktuálnu cenu preveríme.  
 

V cene je zahrnuté: 
doprava luxusným autokarom, 2x resp. 3x ubytovanie v 2*+/3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, 

prehliadky podľa programu bez vstupov.  

 

V cene nie je zahrnuté: 
Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc).  

Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo 

poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň,  

orientačná cena vstupov 90 EUR/os. (platba na mieste). 

Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 70 EUR/2 noci (105 EUR/3 noci), miestenka 8 EUR, príplatok 

za dvojsedadlo 130 EUR. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, 

PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR, KE, PO, PP, 

LM, RK - 20 EUR. 

Upozornenie:  

termín 09.04. - 13.04. - Veľká Noc,  

***termíny 30.05. - 03.06. a 08.09. - 12.09. - 3 noci 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program partnerskej CK Turancar 

Predajca: A-TOURS, Mariánske námestie 15 /1. poschodie/, Žilina 

Tel.: 041 500 20 34, 0904 426 865 , atours@nextra.sk 

 

 


