
Dopoledne odlet z Prahy
Odpoledne přílet do Paříže, transfer na hotel, ubytování 
a volný program (večer možnost kouzelné plavby po
Seině)

Dopoledne poznávání Paříže (Latinská čtvrť s univerzitou
Sorbonna, Pantheonem a Lucemburským palácem,
náměstí Svornosti, Tuilerijské zahrady a Musée de
l'Orangerie, možnost navštívit Eiffelovu věž)
Odpoledne návštěva parfumerie Fragonard a nákupy
(nákupní domy, galerie Lafayette) + volný program

Zážitek dne: navštívíte parfumerii Fragonard 
a rozmazlíte se v galerii Lafayette

Dopoledne přejezd autobusem mimo Paříž, zastávka 
v městečku Clauda Moneta Giverny (Monetův dům,
leknínová jezírka a zahrada)
Odpoledne přesun do městečka Auvers-sur-Oise, ve
kterém malíř van Gogh vytvořil více než 70 maleb, večer
možná návštěva muzea absinthu

Zážitek dne: vydáte se po stopách Clauda
Moneta a Vincenta van Gogha

Dopoledne opět přesun mimo město do zámeckého areálu
Versailles, zde si vychutnáme hudební představení a hru
fontán v zámecké zahradě
Odpoledne volný program v umělecké čtvrti Montmartre
(nebo komentovaná procházka s průvodcem-Place du
Tertre, bazilika Sacré-Coeur a kabaret Moulin Rouge)

Zážitek dne: navštívíte nejznámější zámek
Versailles a projdete se zámeckým areálem

Dopoledne příjezd do regionu Champagne, prohlídka svahů a
výroba pravého šampaňského zakončená degustací
Odpoledne návrat do Paříže a odlet domů

Zážitek dne: prohlédnete si svahy a výrobu
pravého šampaňského + degustace

Zájezdy pro firmy
do posledního detailu připravuje

Klára Hrobníková
+420 774 700 183
hrobnikova@radynacestu.cz

5denní zájezd
pro skupinu 15 osob

Zažijte nezapomenutelných pár dní ve slavné
Paříži a okolí se svým týmem! Prémiový
zájezd vám připravíme na míru nebo se
můžete inspirovat naším návrhem. Program
vám přizpůsobíme dle vašich požadavků a
časových možností. V uvedené ceně máte
letenku z Prahy do Paříže a zpět se všemi
poplatky, autobusovou dopravu na místě ,
ubytování se snídaní a zkušeného průvodce.
Nic nemusíte sami řešit, o vše se postaráme.

ZÁJEZD DO PAŘÍŽE
A OKOLÍ + NÁKUPY

ZÁJEZDY PRO CESTOVATELE

cena od

za osobu

20 990 Kč


