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NORMANDIE + PAŘÍŽ

program č. FR03, 6denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

1. den
Ve večerních hodinách odjezd od školy, přejezd
přes Německo do Francie.
2. den
Příjezd do Francie, zastávka v REMEŠI - pro-
cházka historickým centrem se sochou Johanky
z Arku, odjezd do ROUENU, kde byla r. 1431
upálena Johanka z Arku, zastávka poblíž  kated-
rály Notre Dame, prohlídka historických pamě-
tihodností města (hrázděné domy, Velký orloj,
kostel Sv. Ouena, Justiční palác), návštěva Muzea
Johanky z Arku, odjezd na ubytování.
3. den
Po snídani odjezd ke křídovým útesům
v ÉTRETATU, odjezd do ARROMANCHES -
návštěva Muzea vylodění, pokračování na PLÁŽ
OMAHA BEACH, kde došlo k nejtvrdším bojům
Spojenců v r. 1944, návštěva největšího americ-
kého vojenského hřbitova v Evropě v COLLE-
VILLE SUR MER, odjezd na ubytování.

4. den
Po snídani odjezd k unikátnímu ostrovu s go-
ticko-románským klášterem MONT ST. MI-
CHEL (po Paříži je druhým nejnavštěvovaněj-
ším místem Francie), odjezd k vyhlídkovému
MYSU POINTE DU GROUIN, zakončení dne
prohlídkou kupeckého města SAINT-MALO,
ze kterého vyplouvali korzáři a mořeplavci, ná-
vrat na ubytování.
5. den
Odjezd k  celodenní prohlídce PAŘÍŽE  - pro-
cházka Latinskou čtvrtí se slavnou univerzitou
Sorbonna, zastávka poblíž katedrály Notre
Dame, plavba lodí po Seině kolem muzea Lou-
vre k Eiffelově věži (výška 301 m, pěšky či vý-
tahem), Martova pole, odjezd kolem Vítězného
oblouku a přes slavný bulvár Champs-Élysées
zpět do ČR.
6. den
Návrat zpět ke škole.

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

3x	ubytování	v	hotelu	F1	se	snídaní	(vícelůžkové	pokoje)

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

7 690 Kč
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