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PARÍŽ – SILVESTER  A  NOVÝ ROK 

    
Najkrajšie a najromantickejšie mesto – aj tak je nazývaný  Paríž. Táto metropola ležiaca na rieke Seina sa stala 

pomyselným hlavným mestom romantiky, histórie, kultúry, gurmánstva a módy. Niet divu, keď sa pýši veľkolepými bulvármi, 
svetoznámymi pamiatkami a kosmopolitnou atmosférou. Paríž stojí za to aspoň raz za život navštíviť! 

TERMÍN: 29.12.2018 – 2.1.2019 

CENA: 175 € - odchod z Bratislavy 
Príplatok za nástupné miesta: Ružomberok 15 €, Martin 13 €, Žilina 11 €, Trenčín 9 €, Piešťany 7 €, Trnava 5 €, 

poplatok za vstup do Paríža turistickým autobusom 10 € 

V cene je doprava autobusom, ubytovanie  na 2 noci s raňajkami, prehliadky so sprievodca CK 

Možné príplatky: cestovné poistenie, vstupenky, 1/1 izba 58 € 

PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách, možnosť nástupu po Bratislavu, tranzit cez ČR/Rakúsko 

a Nemecko s pravidelnými hygienickými a bezpečnostnými prestávkami. 

 
2.deň: ráno príchod do Paríža, prehliadka: ostrov Île de la Cité, najstaršia časť mesta Consiergerie - nádherná bu-

dova väznice, v ktorej bol väznený aj kráľ Ludovít XVI. a Mária Antoinetta, Sainte Chapelle - gotická kaplnka 

z 13.st., ukrývajúca jedinečné vitráže s 1134 výjavmi zo Starého a Nového zákona, Justičný palác - najstaršie 

sídlo francúzskych kráľov, katedrála Notre Dame - skvost gotickej architektúry, Hôtel de ville - mestská radnica, 

prechádzka popri rieke Seine k Louvre – kedysi kráľovský zámok, dnes najväčšie múzeum na svete, ubytovanie. 

 

3.deň: raňajky, prehliadka umeleckej štvrte Montmartre, dominantný chrám Sacré Coeur s nádherným výhľadom 

na celý Paríž. Moulin Rouge - najznámejší kabaret svetového mena, stojaci v „uličke lásky“. Okolo obeda prí-

chod do tunela Pont d´Alma, v ktorom zahynula princezná Diana, plavba loďou po Seine. V podvečerných hodi-

nách osobné voľno  na prestížnom bulvári Champs-Elysées. Večerný voľný silvestrovský program pri Víťaznom 

oblúku alebo pod Eiffelovou vežou. Návrat na hotel. 

 

4.deň: raňajky, prechádzka pozdĺž Seiny okolo Múzea d´Orsay, Bourbonského paláca - sídla parlamentu, Invali-

dovňa, presun k symbolu Paríža - Eiffelovej veži, v rámci voľna možnosť výstupu na 2. poschodie (115 metrov) 

alebo 3. poschodie (276 metrov). V rámci osobného voľna je taktiež možné prejsť sa cez rieku k bývalému 

výstavnému palácu Trocadéro. Odchod z Paríža smer Slovensko v nočných hodinách. 

 

5. deň: návrat na Slovensko v popoludňajších hodinách 

 

Orientačné ceny vstupov: LOUVRE 15,00 €, MUSÉE D´ORSAY 8 €, PLAVBA PO SEINE – skupinová cena 

od 7,50 €, INVALIDOVŇA 9,50 € 

• Eiffelova veža 2. poschodie - schody: 7 € (dospelý), 5 € (12 - 24 rokov), 3 € (4 - 11 rokov) 

• Eiffelova veža 2. poschodie - výťah: 11 € (dospelý), 8,50 € (12 - 24 rokov), 4 € (4 - 11 rokov) 

• Eiffelova veža 3. poschodie - výťah: 17 € (dospelý), 14,50 € (12 - 24 rokov), 10 € (4 - 11 rokov) 

Vstup zdarma pre účastníkov do 26 rokov: Louvre, Invalidovňa, Musée d´Orsay, Víťazný oblúk, Pantéon, veže 

Katedrály Notre Dame, Centre George Pompidou  
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