
Paríž
4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Program:

1. deň – prílet do Paríža, hlavného mesta Francúzska, kto-
ré patrí k  najočarujúcejším metropolám sveta. Prehliadka 
pamätihodností na Île de la Cité. Gotická kaplnka Sainte 
Chapelle, postavená ako miesto uchovávania vzácnych 
relikvií, katedrála Notre Dame de Paris, známa tiež ako 
Chrám Matky Božej v Paríži, presun na bulvár St. Michel, 
prechádzka po brehu rieky popri bouquinistoch cez Pont 
Neuf. Návšteva Louvru – svetoznámej obrazárne, ukrýva-
júcej skvosty európskeho maliarstva a sochárstva. Priľahlé 
Tuilerijské záhrady ako ukážka dokonalej francúzskej zá-
hradnej úpravy. V prípade záujmu návšteva Invalidovne s 
Vojenským múzeom – monumentálna stavba Ľudovíta XIV. 
s hrobkou Napoleona I. Návrat do hotela, ubytovanie.

2. deň  – raňajky, presun na Trocadéro, návšteva Eiffelovej 
veže - nesmrteľný symbol mesta týčiaci sa nad zelenými 
plochami Champ de Mars. Vyhliadková plavba loďou po 

Seine, presun ku kostolu sv. Magdalény. Prekrásne ná-
mestie Place de la Concorde, niekdajšie dejisko mnohopo-
četných verejných popráv, ktorému dnes dominuje 3000 
rokov starý egyptský obelisk. Elegantný bulvár Champs-
Elyseés ukončený Víťazným oblúkom Napoleona I. Presun 
do modernej štvrte La Défense ku Grande Arche – 110 
metrov vysokému modernému Veľkému víťaznému oblú-
ku. Individuálne voľno, v neskorších večerných hodinách 
návrat do hotela.

3. deň – raňajky, presun k  Moulin Rouge, výstup na vrch 
Montmartre, námestie umelcov Place du Tertre a  náv-
števa bielej Baziliky Sacre Coeur. Popoludňajší presun do 
Versailles. Návšteva impozantného kráľovského zámku, 
ktorý bol kedysi politickým srdcom Francúzska a dnes ohu-
ruje 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 krá-
ľa Ľudovíta XIV. ako útočisko pred životom na kráľovskom 
dvore) a Malý Trianon s anglickým parkom, patriaci Márii 
Antoinette. Návrat do hotela.

4. deň – raňajky, presun do Latinskej štvrte - svetovo pre-
slávená Univerzita Sorbonne, Panthéon – miesto posledné-
ho odpočinku francúzskych velikánov, palác Luxembourg 
– sídlo francúzskeho Senátu s krásnymi záhradami, oáza 
pokoja a oddychu domácich i turistov. Návrat do hotela, 
vyzdvihnutie batožiny, transfer na letisko a odlet do Viedne.

UPOZORNENIE: v prípade záujmu o lístky do galérie 
Louvre a Versailles je potrebné informovať sa v CK 
hneď pri objednaní zájazdu.

Termíny 
4 dni/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za  osobu 
na prístelke

25.05. - 28.05. 600 580
23.06. - 26.06. 600 580
21.09. - 24.09. 600 580

V cene je zahrnuté: 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, letecká doprava Viedeň  Paríž  Viedeň, transfer na letisko a späť s nástupom v NR, TT 
alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 195 EUR/
os., palivový a emisný príplatok 25 EUR/os., doprava v meste, pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie (vrátane poistenia COVID) KOMFORT 3,70 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 4,70 EUR/os./deň, vstup do Galérie 
Louvre (objednaný vopred) 17 EUR/os. (26 r. +), zdarma (ZŤP, ZŤP-S, do 26 r.), vstup do paláca Versailles (objednaný vopred) 27 EUR/os. (26 r. +), 
10 EUR/os. (do 26 r., ZŤP, ZŤP-S), orientačná cena ostatných vstupov 60 EUR/os. (platba na mieste). Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 150 EUR/3 
noci. Upozornenie: ceny vopred objednaných vstupov sa môžu meniť. CK Turancar si vyhradzuje právo na ich doúčtovanie.
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https://www.turancar.sk/cestovna-kancelaria/poznavacie-zajazdy/francuzsko/pariz-letecky

