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Autobusový zájazd Paríž  
 

Termín: 14.08. – 18.08. 2019 (možnosť aj iných termínov) 
Cena: 159€ + príplatok za nástup v Žiline 11 € 

Program: 

1. deň - Odchod zo Slovenska bude v popoludňajších hodinách. 

2. deň - Ráno začnete prehliadkou najstaršej časti mesta, ostrovom Île de la Cité. Uvidíte Consiergerie, kde 

bol väznený aj kráľ Ludovít XVI. a Mária Antoinetta. Prejdete k Sainte Chapelle, gotickej kaplnke z 13. 

storočia a Justičný palác, najstaršie sídlo francúzskych kráľov, dnes komplex súdnych budov. Nenecháte si 

ujsť ani katedrálu Notre Dame, v ktorej sa konali kráľovské korunovácie, svadby i pohreby. Victor Hugo sem 

zasadil dej románu Chrám matky Božej v Paríži. Uvidíte Hôtel de Ville, mestskú radnicu, sídlo parížskej 

správy od roku 1357. Prejdete sa popri rieke Seine k Louvre, kráľovskému zámku, najväčšiemu múzeu na 

svete s vyše 35 000 exponátmi. 

3. deň - Po raňajkách sa vyberiete do Versailles na individuálnu prehliadku kráľovského zámku. Poobede 

vás čaká prehliadka umeleckej štvrti Montmartre, ktorej dominuje chrám Sacré Coeur. Po vyšliapaní 234 

schodov sa vám naskytne nádherný výhľad na mesto. 

Uvidíte aj Moulin Rouge, najznámejší kabaret svetového mena, stojaci v uličke lásky a Pont d´Alma, tunel, v 

ktorom zahynula princezná Diana. Podvečer je pripravená romantická plavba loďou po Seine. 

4. deň - Naraňajkujete sa v hoteli a vyberiete sa na prechádzku pozdĺž rieky Seiny okolo Múzea d´Orsay, 

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

Invalides, komplexu budov, ktoré dal vystavať kráľ Ľudovít XIV. pre 6 000 vojnových veteránov. V krypte sa 

nachádzajú hrobky cisára Napoleona Bonaparteho, jeho brata a syna Orlika. Dostanete sa až k symbolu 

Paríža, Eiffelovej veži, 324 metrov vysokej stavby postavenej pri príležitosti Svetovej výstavy v roku 1889. 

Individuálne budete mať možnosť pozrieť si Paríž z 2. alebo 3. poschodia. Odchod z Paríža bude vo 

večerných hodinách. 

 5. deň - Príchod na Slovensko do Bratislavy bude v popoludňajších hodinách. 

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:  
• komplexné cestovné poistenie  
• poplatok za vstup do Paríža turistickým autobusom - 10 € 
• prípadné vstupy do múzeí, pamiatok, atď. (individuálne viď nižšie) 
• príplatok za nástupné miesto Žilina 11€ 
 
 

Ceny vstupov na 2. strane   
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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: 12 € - mladí do 25 rokov zdarma 
• Invalidovňa a hrobka Napoleona Bonaparte: 12 € - mladí do 25 rokov zdarma 
• Versailles + Trianonské zámky - 18,00 € - mladí do 26 rokov zdarma 
• Versaillské záhrady: 8,50 € - všetci 
• Plavba po Seine: 10 € v skupine 20 osôb (inak 13,50 €)  
• Lístok na zubačku vedúcu k Sacre Coeur: 1,90 € 
• veža Notre Dame: 10 € - mladí do 25 rokov zdarma 
• Saint Chapelle: 10 € - mladí do 25 rokov zdarma 
• Conciergerie: 9,5 € - mladí do 25 rokov zdarma 
• kombinovaný lístok Saint Chapelle + Conciergerie - 15 €  
 


