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Školní zájezdy, s.r.o., cestovní kancelář, Srbská 53a, 612 00 Brno, www.skolnizajezdy.cz
e-mail: info@skolnizajezdy.cz, Velká Británie - mobil: 602 766 845, tel./fax: 541 589 227, 541 589 234

státy EU a USA - mobil: 721 216 239, tel.: 541 589 231, fax: 549 256 055
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BONJOUR PARIS!
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy, noční přejezd přes Německo do Francie
2. den  po příjezdu celodenní pěší prohlídka Paříže – Trocadéro, 

Eiffelova věž – dle zájmu možnost návštěvy věže výta-
hem, nebo pěšky, procházka po Champ de Mars, kde 
se konají každoročně oslavy k výročí Velké francouzské 
revoluce, k Hôtel des Invalides přes nádherný most Pont  
Alexandre III. kolem Grand Palais a Petit Palais na  
Place de la Concorde s obeliskem, odpočinek v Jardin des 
Tuileries, možnost návštěvy Musée du Louvre (v úterý 
zavřeno) – jedno z nejvýznamnějších muzeí na světě (Mona 
Lisa, Venuše Mélská, malby Rubense, Tiziana a jiných ma-
lířů; orientální, egyptské, řecké, etruské a římské umění), 
dle zájmu a časových možností projížďka lodí po Seině, 
ve večerních hodinách odjezd na ubytování v okolí Paříže

 alternativně: procházka kolem Musée d’Orsay (původně 
postavena jako budova hlavního železničního nádraží) k pro-
hlídce ostrova Île de la Cité a Quartier Latin – Palais  
de Justice, Sainte-Chapelle, Point Zéro, Notre Dame,  
La Sorbonne, Pantheon, Boulevard Saint Michel

3. den  po snídani odjezd do čtvrti Montmartre – Boulevard 
de Clichy, slavný varietní lokál Moulin Rouge, Squa-
re Willette, výstup k bazilice Sacre-Coeur (případně 
jízda lanovkou), Place du Tertre (náměstí malířů), 
krásné výhledy na Paříž, krátká zastávka u L’Arc de 
Triomphe – památník vítězství Napoleona a přesun 
metrem do moderní části Paříže – La Défence – La 
Grand Arche (ohromná stavba, do které by se vešla celá 
katedrála Notre Dame), možnost nákupů v obchodním  
centru – v neděli zavřeno, osobní volno, ve večerních hodi-
nách odjezd do České republiky

 alternativně: od L’Arc de Triomphe pěšky po Avenue 
des Champs Elysées, zde osobní volno, nákupy, možnost 
občerstvení v některé z mnoha kaváren

 alternativně: celodenní výlet do zábavního parku Disney-
land (jediný svého druhu v Evropě) nebo do zábavního parku 
Asterix (zaměřeno na francouzské pohádkové postavy)

4. den  příjezd ke škole

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ
DOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ)

CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 3 690,-
BRNO A OKOLÍ KČ 3 890,-
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (třílůžkové pokoje, TV 

a umyvadlo na pokoji, soc. zařízení na etáži), za příplatek 
možnost zajistit ubytování v hotelu IBIS Budget (třílůžkové 
pokoje, TV a soc. zařízení na pokoji – cenu zašleme na vy-
žádání)

• dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet) 

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)

• pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.

• průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu 

• informační materiály 

• přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny mini-
málně 14 studentů)

ALTERNATIVA PROGRAMU: 
• relaxační pobyt v jednom z největších evropských aquaparků 

Aquaboulevard v Paříži, kde se na ploše 7 000 m² nachází 
dva bazény (vnitřní a vnější) s vlnami, sedm obřích tobogánů 
a skluzavky, řeky s protiproudem, pláže, bublinkové koupele 
a další atrakce

Tento program zajišťujeme za nezměněnou cenu rovněž pro 
kolektivy pedagogů a jejich rodinných příslušníků – vedoucí 
skupiny zdarma!

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

19044 2018/2019 dle nabídky CK
Paříž


