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Silvester v Paríži 
 

Termín: 29.12.2019 - 02.01.2020 

Cena: 175€ 
Skvelý 5-dňový silvestrovský zájazd do Paríža pre 1 osobu vrátane ubytovania v hoteli s vlastným 

sociálnym zariadením, raňajkami, profesionálnym sprievodcom a zákonným poistením CK. 
Program: 

1. deň: 
Odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách. Nočný prejazd do Francúzska cez Nemecko s 
pravidelnými prestávkami. 
2. deň: 
Príchod do Paríža v ranných hodinách (cca 7:30 hod.), prehliadka mesta: ostrov Île de la Cité - najstaršia 
časť mesta: Consiergerie - nádherná budova väznice, v ktorej bol väznený aj kráľ Ludovít XVI. a Mária 
Antoinetta, na múre sa nachádza stredoveký orloj, Sainte chapelle - gotická kaplnka z 13.storočia, 
ukrývajúca jedinečné vitráže s 1134 výjavmi zo Starého a Nového zákona, Justičný palác - najstaršie sídlo 
francúzskych kráľov, dnes komplex súdnych budov zaberajúcich takmer jednu tretinu ostrova, katedrála 
Notre Dame - skvost gotickej architektúry, konali sa tu kráľovské korunovácie, svadby i pohreby, Victor 
Hugo tu zasadil dej románu Chrám Matky Božej v Paríži. Hôtel de ville - mestská radnica, sídlo parížskej 
správy od roku 1357, dejisko mnohých povstaní a revolúcií, prechádzka popri rieke Seine k Louvre - kedysi 
kráľovský zámok, dnes s vyše 35 000 exponátmi, najväčšie múzeum na svete.  
Večer - príchod na hotel, nocľah. 
3. deň: 
Po raňajkách odchod do centra mesta. Doobeda prehliadka umeleckej štvrti Montmartre, ktorej dominuje 
chrám Sacré Coeur, postavený z bieleho travertínu v neorománsko - byzantskom slohu. Zo Sacré Coeur je 
nádherný výhľad na celý Paríž. Moulin Rouge - najznámejší kabaret svetového mena, stojaci v „uličke 
lásky“. Okolo obeda príchod do tunela Pont d´Alma, v ktorom zahynula princezná Diana, plavba loďou po 
Seine. V popoludňajších - podvečerných hodinách osobné voľno  na prestížnom bulvári Champs-Elysées. 
Večerný voľný silvestrovský program - pri Víťaznom oblúku alebo pod Eiffelovou vežou. 
Príchod na ubytovanie v noci, nocľah. 
  
4. deň: 
Po raňajkách odchod do mesta. Doobeda pešia prechádzka pozdĺž rieky Seiny okolo Múzea d´Orsay - 
budova bývalej železnice, dnes múzeum impresionizmu, Bourbonského paláca - sídla parlamentu, Hotel 
des Invalides - komplex budou, ktoré dal vystavať kráľ Ľudovít XIV. pre 6 000 vojnových veteránov. Dnes tu 
sídli Múzeum armády, ktoré mapuje francúzsku vojenskú históriu, Invalidovňa - vojenská nemocnica a 
domov pre vojnových veteránov, Dóm, ktorý je sídlom francúzskeho vojenského ordinariátu a v jeho krypte 
sa nachádzajú hrobky cisára Napoleona Bonaparte, jeho syna Orlika, brata, významných generálov a 
maršálov, Múzeum rádu oslobodenia - najčestnejšie francúzske vyznamenanie, udeľované tým ,ktorí sa 
zaslúžili o víťazstvo spojencov počas 2. svetovej vojny, Múzeum modelov pevností a opevnených miest, 
Ecole militaire - kráľovskej vojenskej akadémii, na ktorej študoval aj Napoleon. Následne presun k symbolu 
Paríža - Eiffelovej veži - 324 metrov vysoká veža na pamiatku stého výročia Veľkej Francúzskej revolúcie, 
postavená pri príležitosti výstavy, ktorá sa konala v Paríži roku 1889. 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. 
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5. deň: 
Príchod na Slovensko do Bratislavy v poludňajších 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 
• zákonné poistenie v znení zákona 170/2018 Zb.z 
 
V cene nie je zahrnuté:  
• príplatok za jednoposteľovú izbu (58 € na celý zájazd) 
• komplexné cestovné poistenie (možnosť poistiť cez CK za zvýhodnených podmienok v poisťovni UNIQA 
1,80 € / deň do 70 rokov, 2,20 € / deň nad 70 rokov) 
• poplatok za vstup do Paríža turistickým autobusom - 10 € 
• prípadné vstupy do múzeí, pamiatok, atď. (individuálne viď vyššie) 
• odporúčané vreckové 80 € na osobu 
 
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: 17 € (dospelý), 14,50 € (12 - 24 rokov), 10 € (4 - 11 rokov) 
• Louvre: 20,00 € - mladí do 26 rokov zdarma 
• Víťazný oblúk: 9,50 € - mladí do 25 rokov zdarma 
• Invalidovňa: 9,50 € - mladí do 25 rokov zdarma 
• Plavba po Seine: 7,50 € v skupine 20 osôb 
 
Príplatky za nástupné miesta:  
• Bratislava - bez príplatku 
• Trnava - 5,00 € 
• Piešťany - 7,00 € 
• Trenčín - 9,00 € 
• Žilina - 11,00 € 
• Martin - 13,00 € 
• Ružomberok - 15,00 € 
• Banská Bystrica - 15,00 € 
• Zvolen - 15,00 € 


