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PARÍŽ A DISNEYLAND

PREHLIADKA NAJZNÁMEJŠÍCH PAMIATOK A DISNEYLAND
TERMÍN: pre kolektív termín podľa požiadavky
CENA: cca 175 €
V cene je doprava autobusom, 2x hotelové ubytovanie s raňajkami, sprievodca CK,
Možné príplatky: cestovné poistenie, vstupenky
PROGRAM
1.deň: odchod zo Slovenska v poludňajších hodinách, tranzit cez ČR /Rakúsko, Nemecko
2.deň: po príchode do Paríža prehliadka – Pantheón, Luxemburské záhrady, Latinská štvrť, Sorbonne, ostrov Cité s katedrálou Notre Dame a Justičným palácom, radnica, Forum les Halles, moderné múzeum G. Pompidou,
Louvre, Place Vendôme, záhrady Tuileries, nám. Svornosti, ubytovanie na okraji Paríža
3.deň: raňajky, návšteva zámku Versailles a jeho záhrad, mrakodrapová štvrť La Défense, bazilika Sacre Coeur
s výnimočným pohľadom na Paríž, plavba po Seine, Eiffelova veža, vo večerných hodinách návrat na hotel
4.deň: raňajky, celodenný pobyt v zábavnom parku Disneyland - nezabudnuteľný zážitok pre deti i dospelých.
Stretnete tu všetky rozprávkové bytosti zo sveta Walta Disneyho, uvidíte rozprávkové sprievody, vystúpenia a
vyskúšate rôzne atrakcie. Navštívite 5 tématických častí - ako prvou prejdete Main Street, ktorá zobrazuje staré
americké mestečko z čias, keď Walt Disney bol ešte chlapec. Nasleduje Fantasyland, miesto, kde Disneyho postavičky z príbehov a rozprávok ožívajú. Uvidíte Snehulienku a sedem trpaslíkov, zažijete let s Petrom Panom a
Alica vás zoberie do krajiny zázrakov. Nachádza sa tu tiež krásny palác spiacej Šípkovej Ruženky. Potom prejdete cez Frontierland – krajinu divokého západu. Zveziete sa banským vláčikom na Big Thunder Mountain, poplávate historickým parníkom po Mississippi a pobudnúť môžete tiež v strašidelnom zámku či indiánskej dedine
pre deti. V Adventureland sa stretnete s pirátmi z Karibiku. Kričiace múmie, otrávené šípky a iné nástrahy na vás
čakajú v atrakcii Indiana Jones – v krajine dobrodružstiev. Svet budúcnosti zažijete v Discoveryland, kde sa nachádza atrakcia Space Mountain: Mission 2 a hračky z Toy story. Vo večerných hodinách odchod na Slovensko.
5.deň: návrat na Slovensko v popoludňajších hodinách
Orientačné ceny vstupov:
LOUVRE: 12 €, mládež do 26 r. zdarma
VERSAILLES – št.zámok + časť súkr.apt, slúchadlá 15 €, mládež do 26 r. zdarma
VERSAILLES – záhrady 7 €
TOUR EIFFEL – 5 – 14,50 €
PLAVBA PO SEINE 12,50 €
METRO /14 liniek/
1,80 €/lístok
MUSÉE D´ORSAY - dospelý 10 €, mládež do 26 r.zdarma
INVALIDOVŇA - vojenské múzeum a hrobka Napoleona I. dospelý 10 € , mládež do 26r.zdarma
DISNEYLAND – dospelý cca 46 €, deti do 11 r. cca 42 €

