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PARÍŽ – DISNEYLAND – ASTERIX PARK 

    
 

TERMÍN:  
/pre kolektív podľa požiadavky/ 

 

CENA: 195 € 
Dieťa do 10 rokov ubytované s rodičmi: cena 175 € 

V cene je doprava lux. autobusom, 2x ubytovanie s raňajkami, sprievodca CK, poistenie CK proti insolventnosti, 

možnosť nástupu po Bratislavu 

Pre kolektív pristavenie autobusu na miesto odchodu bez príplatku 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

 

PROGRAM: 
   
1. deň: odchod zo Žiliny v dopoludňajších hodinách, tranzit cez  ČR a Nemecko s pravidelnými prestávkami 

   

2. deň: ráno príchod do Asterix parku – celodenný pobyt, večer ubytovanie 

 

PARK ASTERIX – množstvo atrakcií – Cesta objavov, veža Eiffel, Big Ben, indický palác, Via Antika, Ikarusov let, 

sedemhlavé draky, Poseidonove delfíny, Gouduri a Tonnere de Zeus, Village d ´Asterix, labyrint, vodná jazda, akčná 

show lúpež Mona Lisy ... Medzi obľúbenými postavami z komixov a filmov môžete zažiť dobrodružstvo na bobovej 

dráhe či na rozbúrenom vodnom toku. Súčasťou komplexu je delfinárium, klasická galská dedina a ak sa na vás usmeje 

šťastie, ponúkne vám jeden z druidov čarovný nápoj. Nechýbajú tu ani časti venované antickému Grécku, rímskej ríši 

či Vikingom. V areáli je horská dráha La Trace Du Hourra, ktorá vás prenesie do praveku. Táto dráha dosahuje 

rýchlosť 60 km/h. Pre odvážnejších je tu horská dráha Goudurix, kde budete 7x hlavou dole. Zaujímavá je tiež drevená 

horská dráha Tonnerre De Zeus, na ktoré sa zveziete až rýchlosťou okolo 85 km/h. Táto dráha bola vyhlásená dokonca 

za najlepšiu drevenú horskú dráhu v Európe. 

 

3.deň: raňajky, pešia prehliadka centra – Eiffelova veža, Trocadero, Invalidovňa a hrobka Napoleona, nám. Concorde, 

Tuillerské záhrady, Louvre, plavba po Seine, Montmartre, Moulin Rouge, Sacre Coeur, večerný autobusový okruh, 

návrat na hotel 

            

4. deň: raňajky, celodenný pobyt v zábavnom parku Disneyland, večer odchod na Slovensko 

   

DISNEYLAND  – Svet rozprávok pre malých aj veľkých. Main street, Divoký západ, archeologické mesto, loď kapi-

tána Hooka, rozprávková  krajina s Petrom Panom, Pinocchiom, Snehulienkou, Alicou v krajine zázrakov, výlety do 

budúcnosti, na mesiac alebo iné galaxie ... Disneyland je svet, ktorý si vás podmaní. Keď si už myslíte, že deň sa skon-

čil a všetky atrakcie už máte za sebou,  stanete sa svedkom úžasnej večernej šou, ktorá zahŕňa prehliadku všetkých 

disneyovských postavičiek s podmaňujúcou hudbou a dokonalým hereckým prevedením. 
 

5. deň: príchod do Žiliny v podvečerných hodinách 

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 miesta zdarma 
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