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KRÁĽOVSKÝ   PARÍŽ   A  VERSAILLES  

    
Najkrajšie a najromantickejšie mesto – aj tak je nazývaný  Paríž. Táto metropola ležiaca na rieke Seina sa stala 

pomyselným hlavným mestom romantiky, histórie, kultúry, gurmánstva a módy. Privítajte jar v Paríži ! 

TERMÍN: 27.4.-1.5.2023  
Kolektív – termín podľa požiadavky 

CENA: 298,- €  

V cene je doprava autobusom, ubytovanie  na 2 noci s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK  

Možný príplatok: vstupenky, pobytové taxy, cestovné poistenie 

Kolektív - cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme rozdiel v km.  

PROGRAM:  

1.deň: odchod zo Žiliny v poludňajších hodinách, možnosť nástupu po Trenčín, tranzit cez ČR/Rakúsko a Nemecko s 

pravidelnými prestávkami  

2.deň: po príchode do Paríža prehliadka – Trocadéro, Eiffelova veža, Invalidovňa s hrobkou Napoleona a múzeom, 

Musée d´Orsay, romantická vyhliadková plavba loďou po Seine, Champs Elysées, Víťazný oblúk, ubytovanie. 

3.deň: raňajky, presun do rozsiahleho zámockého areálu Versailles, po niekoľko storočí sídla francúzskych kráľov. 

Tu môžete obdivovať nádheru obdobia života kráľa Ľudovíta XIV., nazývaného aj Kráľom Slnko. Popoludní presun 

do ultra modernej štvrte La Défense – prehliadka a nákupy, Montmartre – štvrť umelcov, známa hlavne svojim noč-

ným životom, Moulin rouge, kostol Sv. srdca, nám. umelcov Tertre, bazilika Sacre Coeur, ubytovanie. 

   

4. deň: raňajky, Palais Royal - postavený pre kardinála Richelieu, sídlo Štátnej a Konštitučnej rady, Hotel de Ville - 

radnica, ostrov Cité – bývalá väznica z čias francúzskej revolúcie Conciergerie s úžasnou gotickou kaplnkou Sainte-

Chapelle s výnimočnou kolekciou vitráží v areáli dnešného Justičného paláca, Notre Dame – majstrovské dielo 

francúzskej gotiky, slávna univerzita La Sorbonne,  Pantheon – kombinuje svoju liturgickú funkciu s funkciou hrobky, 

Palais de Luxembourg, postavený v toskánskom štýle, Luxemburské záhrady, individuálne Louvre. Vo večerných ho-

dinách odchod na Slovensko. 

 

5.deň: príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách  

Vstup zdarma pre účastníkov do 26 rokov: Invalidovňa, Musée d´Orsay, Víťazný oblúk, Panteón, veže Katedrály Not-

re Dame, zámok Versailles, Louvre   

Vstupné je orientačné a môže sa meniť, platba 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: 20,00 € - mladí do 26 rokov zdarma  

Víťazný oblúk: 9,50 € - mladí do 25 rokov zdarma  

Invalidovňa: 9,50 € - mladí do 25 rokov zdarma  

Zámok Versailles dospelý = 18 € (študent do 26 rokov zdarma  

  

Pre kolektív nad 40 osôb ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava  

Cena zájazdu je kalkulovaná na základe cien v roku 2022 
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