
  

 

 
Termín: 2022/2023             Číslo zájezdu: 4004                             Cena: 4 900,- Kč 

 

PAŘÍŽ A DISNEYLAND 
 
1. DEN: ODJEZD Z ČR 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy ve večerních hodinách. Autobusem pojedeme přes Německo a Francii a 
zastavovat budeme jen na protažení a toalety. 

 
2. DEN: PAŘÍŽ - TOUR EIFFEL, LATINSKÁ ČTRVŤ, NOTRE DAME, MONTMARTE 

Po ranní zastávce přijedeme do Paříže. Prohlídku města začneme na vyhlídce Esplanade du Trocadéro s velkolepým 
výhledem na Eiffelovu věž, uděláme pár fotek a přes zahrady Jardins du Trocadéro dojdeme ke světoznámé věži Tour 
Eiffel. Pak přejedeme metrem do Latinské čtvrti, krátce se projdeme kolem nejvýznamnějších míst (Sorbonna, 
Pantheon, Luxemburské zahrady) a užijeme si chvíli volného času na občerstvení. Prohlédneme si i věhlasnou 
katedrálu Notre Dame na ostrově Ile de la Cité. Na závěr dne se přesuneme do významné pařížské čtvrti Montmartre 
situované na severním okraji Paříže. Uvidíme známou baziliku Sacré-Coeur s krásným výhledem na Paříž a zastavíme 
se na malebném náměstí malířů Place du Tertre s jeho neopakovatelnou atmosférou. Večer odjedeme na ubytování. 

 
3. DEN: DISNEYLAND PARIS 

Po snídani se můžeme těšit na celodenní návštěvu zábavního parku Disneyland Paris s nepřeberným množstvím 
atrakcí a zajímavostí. Čeká na nás pět zábavních oblastí - viktoriánská ulice Main Street USA připomínající dětství 
Walta Disneye, kde si můžeme vyzkoušet jízdu některým z historických aut nebo tramvají taženou koňmi; kouzelný 
Fantasyland plný pohádkových postav a příběhů; Divoký západ Frontierland s jízdou skrz horu duchů, opuštěné doly i 
strašidelný dům; Adventurepark plný dobrodružství s Indiana Jonesem, Robinsonem i kapitánem Jackem Sparrow a 
jeho piráty a Discoveryland, který nás zanese až ke hvězdám a do mezigalaktických válek světa Star Wars. Ve 
večerních hodinách odjedeme zpět do České republiky. 

 
4. DEN: NÁVRAT DO ČR 

V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v ranních hodinách. 
 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, video, lednička, prodej nápojů  
- 1x ubytování se snídaní v hotelu typu Premiere Classe po třech osobách na pokoji s vlastním sociálním příslušenstvím 
- služba průvodce po celou dobu zájezdu  
- mobilní aplikace plná praktických informací a zábavy pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupy do navštívených objektů a jízda metrem: cca 50 EUR pro studenty do 18 let  
 
Poznámka: 
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
 
Upozornění:  

S ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do 
jiných zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování či testování). Bezplatné odhlášení ze zájezdu z důvodu nesplnění 
těchto podmínek bohužel není možné. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před zájezdem 
takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit. 
 


