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Program zájezdu:
1.    den: V odpoledních hodinách odjezd z Prahy  směr  Rozvadov, dále přes SRN do Francie, noční  
přejezd.
2. den: Ráno příjezd do PAŘÍŽE – krátká zastávka na  Place de la Bastille, kde v minulosti stála 

obávaná pevnost a vězení – byla zničena revolucionáři v r. 1789 (dnes je zde jen  označené místo,  
kde se nacházely věže a opevnění). Na náměstí uvidíte moderní budovu Opery ( z r. 1989). Přejezd 
do Latinské čtvrti  a pěší  procházka městem po trase –  Panthéon (původně kostel  postavený 
Ludvíkem XV.  jako poděkování  za vyléčení  ze smrtelné nemoci,  později  se stal  pantheonem –  
místem posledního  odpočinku  hrdinů  a  velikánů  Francie),  návštěva  Lucemburských zahrad,  
které byly poprvé zpřístupněny veřejnosti v 19. st., kdy patřily hraběti de Provence – pozdějšímu  
Ludvíku XVIII., návštěva  katedrály Notre-Dame – klenot gotiky, který stojí na místě římského  
chrámu. Žádná jiná budova není tak úzce spjata s dějinami Paříže jako tato katedrála.   Justiční   
palác (rozsáhlý komplex budov tvořící soudní dvůr, na místě dnešního paláce sídlili kdysi římští  
guvernéři  a  až  do 14.  st.  byl  palác  sídlem královské moci), Ste-Chapelle (jeden z největších 
architektonických  výtvorů  západního  světa,  postavený  Ludvíkem  IX,  Svatým,  uvnitř  kaple  je  
patnáct  nádherných  oken  z barevného  skla  do  výše  15  m  a  nádherné  rozetové  okno  s  86  
tabulkami barevného skla, které návštěvníky uchvátí především za slunečního počasí), radnice, 
Centre  Georges     Pompidou   (moderní  stavba,  která  vypadá  jako  budova  obrácená  naruby  –  
eskalátory,  výtahy,  vodovodní  a  vzduchová  potrubí  a   ocelové podpory  jsou umístěny  zvenčí,  
uvnitř naleznete sbírku moderního umění, venku na náměstí sledují davy lidí vystoupení pouličních  
umělců), Les  Halles (bývalé  „Břicho  Paříže“,  dnes  moderní  nákupní  středisko),  kostel  St-
Eustache –  s gotickým půdorysem a renesanční  výzdobou  patří  k nejkrásnějším v Paříži,  jako 
předloha  pro jeho interiér  sloužila  katedrála  Notre-Dame.  Odpoledne  Moulin Rouge  ,    Pigalle  ,   
Montmartr  e   – procházka, prohlídka baziliky Cacre Couer. Večer odjezd na ubytování do hotelu 
F1 na okraji Paříže.

3. den: Po snídani přejezd do centra  PAŘÍŽE - návštěva Eiffelovy věže.  Tato stavba měla silně 
zapůsobit na návštěvníky Světové výstavy v r. 1889 a  zároveň přispět k modernější tváři Paříže.  
Do r. 1931 to byla nejvyšší stavba světa. Martovo pole, Invalidovna – budovu nechal vybudovat  
pro raněné vojáky a veterány bez domova Ludvík XIV. A zároveň to měl být i pomník jeho slávě.  
Od r.  1840  je  také  místem posledního  odpočinku  Napoleona  Bonaparta.  Louvru a  skleněná 
pyramida (bez prohlídky uměleckých sbírek). Budova původně sloužila jako pevnost , žalář a po 4  
století  také  jako   sídlo  francouzských  králů.  Zahrady  Tuileries –  geometrické  francouzské 
zahrady,  které  jsou  součástí  parkově  upravené  oblasti  táhnoucí  se  podél  Seiny  od  Louvru  až  
k Vítěznému oblouku. Procházka z Place de la Concorde (Náměstí Svornosti), jež má rozlohu více 
než 8 ha a patří  k nejkrásnějším historickým náměstím v Evropě. Od 19. stol.  zde stojí  obelisk  
z Luxoru z doby Ramsese II. – 13. stol. př.n.l. (22 m vysoký, 220 tun těžký), dvě kašny a osm soch  
symbolizujících francouzská města (Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Brest and  
Rouen) po  Avenue des Champs-Elysées, což je 1,88 km dlouhý světoznámý pařížský bulvár,  
plný  luxusních  obchodů,  divadel  a  kaváren  k Vítěznému     oblouku   –  stojí  uprostřed  náměstí  
Charles  de  Gaulle  (l´Etoile),  odkud  vychází  paprskovitě  12  hlavních  tepen  pařížské  dopravy.  
Oblouk byl  postaven  v letech 1806 –1836 na  přání  Napoleona,  na památku Velké  Armády.  Je  
vysoký 50 m, široký 45 m, jeho výzdoba zobrazuje hlavní napoleonská vítězství a jsou zde také  
vyryta  jména  558  generálů.  Projížďka  lodí  Bauteaux  Mouches  po  Seině. V odpoledních 
hodinách přejezd do hotelu F1 na ubytování. 

4. den:  Ráno  přejezd  eurotunelem Calais  -  Folkenstone.   Poté  odjezd  do LONDÝNA k pevnosti  
Tower of London - prohlídka pevnosti, jejíž stavbu zahájil Vilém Dobyvatel. V žalářích pevnosti  
bylo vězněno mnoho vysokých šlechticů a konaly se zde četné popravy. Zajímavá je prohlídka  
královských korunovačních  klenot v pokladnici  Jewel House-   dokumentují  historii  a bohatství  
Velké Británie. Poté přejezd k Britskému muzeu - prohlídka některých části (dle zájmu) z těchto 
rozsáhlých sbírek (např. egyptské mumie, sbírky ze starého Řecka či Říma a další). Na závěr dne  
Covent Garden –  bývalý ovocný a zeleninový trh, dnes spousta obchůdků, tržnice a oblíbené  
místo  mladých umělců – kouzelníků, pouličních akrobatů a hudebníků, kteří baví chodce. Osobní  
volno, přejezd na ubytování do  rodin.
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5. den:  LONDÝN –  procházka začne u  Parlamentu,  Big Benu a k      Westminster Bridge  , dle 
zájmu skupiny prohlídka korunovačního kostela  Westminster Abbey, kde jsou také pochováni  
téměř všichni angličtí panovníci a významné osobnosti až do r. 1760 - konají se zde svatby a křtiny  
příslušníků královské rodiny. Dále k Downing Street-oficielnímu sídlu ministerského předsedy, 
 Buckinghamskému paláci, kde bydlí královská rodina. Její přítomnost se oznamuje vyvěšením  
královské standarty. Před palácem drží stráž královská garda a uvidíte zde také sochu královny  
Victorie, která jako první královna obývala pokoje paláce. Dále na náměstí   Piccadilly  Circus, 
které je jedno z nejnavštěvovanějších náměstí v Londýně, mladí lidé si zde dávají schůzky u kašny 
se sochou Erose a večer je náměstí typické svými obrovskými světelnými  reklamami. Procházku  
zakončíme na  Trafalgar Square – u kašny se  sloupem na paměť vítězství  admirála Nelsona nad  
Španěly v bitvě u Trafalgaru s výledem na  National Gallery (Národní  galerie). Možnost  návštěvy  
Muzea  Madame Tussauds  –  muzeum  voskových  figurín. Na závěr  dne možnost  dle  zájmu a dle  časové  
možnosti  projížďka   na obřím kole London Eye, odkud uvidíme místa, která jste během svého  
pobytu  v Londýně navštívili   Večer odjezd z Londýna na eurotunel,  přejezd do francouzského 
Calais, noční přejezd přes Německo. 

6. den: Příjezd do Prahy   v odpoledních hodinách.

TERMÍN:            jaro 2011                                                               
         CENA: 6.550,- Kč/os.  

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 3x ubytování v hotelu F1 (třílůžkové pokoje, spol. soc.  
zařízení),  Eurotunel Calais – Folkenstone - Calais, služby odborného průvodce CK, komplexní pojištění  
do zahraničí (vč. pojištění léčebných výloh a storna zájezdu z důvodu nemoci),  zákonné pojištění při  
úpadku CK, informační materiály na cestu a DPH.
Cena nezahrnuje: stravu (možné zajistit za příplatek,  vstupné a  kapesné

Fakultativně (za příplatek): *  snídaně: 130,- Kč/osobu/den
                                                   * večeře:  350,- Kč/osobu/den
                                                  *   3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji: 640,- Kč//osobu/pobyt

Zájezd se uskuteční při minimálním počtu  40 studentů a 3 osob  jako pedagogický dozor-učitelé, dle směnného kurzu ČNB ke dni 12. 7. 2010.

Cena zájezdu v     případě zájmu o ubytování v     rodinách  na 1 noc Londýně:   

- 6.990,- Kč (2 x ubytování v     F1 ve Franicii – třílůžkové pokoje, snídaně za příplatek,  
                   1 x ubytování v     rodinách v     Londýně s     plnou penzí)  
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