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Disneyland v Paríži 
 

Termín: 07.08. 2019 – 11.08. 2019 (možnosť aj iných termínov) 

Cena: 159€ 

Obľúbený 5-dňový zájazd do Paríža s návštevou Disneylandu s ubytovaním v hoteli.  

Program:  

1. deň - Odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách. Do Francúzska pocestujete cez Nemecko 

s prestávkami. 

2. deň - Príchod do Paríža je plánovaný v ranných hodinách. Začnete prehliadkou ostrova  Île de la Cité. 

Uvidíte  Consiergerie, budov väznice, v ktorej  bol  väznený  aj  kráľ  Ľudovít  XVI.  a  Mária  Antoinetta. Na 

väzenskom múre sa nachádza stredoveký orloj. Prejdete k Sainte Chapelle z 13. storočia, uvidíte Justičný 

palác, nenecháte si ujsť skvost gotickej architektúry, katedrálu Notre Dame. Sem Victor Hugo situoval dej 

románu Chrám matky Božej v Paríži. Uvidíte Hôtel de Ville, mestskú radnicu, dejisko mnohých povstaní a 

revolúcií. Prejdete sa popri rieke Seine k Louvre, kráľovskému zámku, ktoré je dnes s vyše 35 000 

exponátmi najväčšie múzeum na svete.  

3. deň - Po  raňajkách vás čaká prechádzka okolo Múzea d ́Orsay, budovy bývalej železnice, dnes Múzea 

impresionizmu. Pokračovať budete okolo Bourbonského paláca, sídla parlamentu, Hotel des Invalides, 

ktorý dal vybudovať kráľ Ľudovít XIV. pre vojnových veteránov. Dnes tu sídli Múzeum armády, vojenská 

nemocnica a Domov pre vojnových veteránov. Nachádza sa tu aj Dóm, v ktorého krypte sa nachádzajú 

hrobky cisára Napoleona Bonaparteho, jeho brata a syna Orlika. Prejdete k symbolu Paríža, Eiffelovej veži, 

324 metrov vysokej stavby z roku 1889. V rámci osobného voľna budete mať možnosť pozrieť si Paríž z 2. 

(115 metrov) alebo 3. poschodia (276 metrov). 

4. deň - Po raňajkách vás bude čakať presun do zábavného parku Disneyland. V parku budete mať 

individuálne voľno a užijete si atrakcie podľa vlastného výberu. Odchod z Paríža cez Nemecko na Slovensko 

je plánovaný vo večerných hodinách. 

5. deň - Príchod na Slovensko do Bratislavy bude v popoludňajších hodinách, následne podľa nástupných 

miest. 

V cene je zahrnuté: 
• doprava luxusným klimatizovaným autobusom 
• 2x noc v hoteli s vlastným sociálnym zariadením a sprchou 
• 2x raňajky v hoteli 
• 3-dňová prehliadka Paríža so sprievodcom 
 
V cene nie je zahrnuté:  
• príplatok za jednoposteľovú izbu (48 € na celý zájazd) 
• príplatok za nástupné miesto Žilina 11€ 
• komplexné cestovné poistenie  
• poplatok za vstup do Paríža turistickým autobusom - 10 € 
• prípadné vstupy do múzeí, pamiatok...  
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Možné výdavky na vstupy (ceny sú orientačné a môžu sa meniť, hradia sa na mieste): 
• 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: 25 € (dospelý), 14,50 € (12 - 24 rokov), 10 € (4 - 11 rokov) 
• Louvre: 15,00 € - mladí do 26 rokov zdarma 
• Víťazný oblúk: 9,50 € - mladí do 25 rokov zdarma 
• Invalidovňa: 9,50 € - mladí do 25 rokov zdarma 
• Zábavný park Disneyland - 79 € / dospelá osoba, 71 € / dieťa do 11 rokov 


