
 ZO OSŽ Mladá Boleslav  pořádá  ve  spolupráci  s  SŽDC s. o., ČD Cargo a.s. a ČD a.s.   
  

PAŘÍŽ 2015  

15.4. - 19. 4. 2015  

  

Po dotaci cena 3000,- Kč/os.  

  

Program je uveden na následující straně!  

  

Cena zahrnuje:   
Dopravu luxusním autobusem (WC, DVD, klimatizace, občerstvení)   

2x nocleh ve ⃰ * ⃰ hotelu se snídaní  

Pojištění CK proti úpadku   

Průvodce   

  

Přihlášky přijímá paní Linda Lišková, tel. číslo 737 247 701, do 20. 3. 2015.  
  

Pro neaktivní členy (seniory) pouze na doplnění plného počtu účastníků.  

Děkujeme za pochopení.   
  

Počet míst je omezen, účast je zajištěna po zaplacení celé částky.  

Zájezd je připraven ve spolupráci s cestovní a dopravní kanceláří Eichlerbus s r.o.  

Připravujeme další akce!  28.2. Ples  železničářů     9.- 13. 5  Na kole oblastí Lužických jezer  

Sledujte www.osmb.cz       29-30.5.  Legoland  Německo    



  

  

Středa 15. dubna: Odjezd z ČR dle nástupních míst Mladá Boleslav 16.00 hod, Praha u hl. n. na druhé straně 

magistrály, autobusová zastávka 17.00 hod.. Ve večerních hodinách přejezd hranice s Německem.   

  

Čtvrtek 16. dubna: V ranních hodinách hygienická přestávka, ráno příjezd do centra Paříže. Prohlídku města 

začneme na náměstí Svornosti. Odtud se vydáme přes Tuilerijské zahrady k jednomu z největších muzeí na 

světě, Louvru (jsou zde uloženy slavné sbírky včetně obrazu Mony Lisy od Da Vinciho). Zastavíme se u 

kontrovezní budovy George Pompidoua a zamíříme  do historického centra města, na ostrov Ile de la Cité.  

Zde uvidíme chrám Notre-Dame, proslavený zejména románem Viktora Huga "Zvoník u Matky Boží v Paříži", 

středověký palác a vězení La Conciergerie a klenot gotické architektury, kapli Sainte-Chapelle, ukrytou v areálu 

dnešníhoJustičního paláce.  

Po obědě v jedné z malebných francouzských restaurací se vydáme na další část prohlídky města. Počínaje 

Pantheonem, tedy národním památníkem Francie s hroby slavných francouzských osobností (je zde např. hrob 

Voltaira, Alexandra Dumase nebo Viktora Huga), vás Latinská čtvrť okouzlí i dalšími historickými budovami. 

Uvidíte slavnou univerzitu Sorbonnu, Clunyjský palác či pozůstatky antických lázní. Zasloužený odpočinek si 

vychutnáme v Lucemburských zahradách.  

Závěr dne si užijeme během romantické plavby po Seině. Z paluby lodě se vám nabídne nevšední pohled na 

největší skvosty města, včetně Eiffelovy věže. Večer ubytování v hotelu.  

  

Pátek 17. dubna: Po snídani se vydáme navštívit rozsáhlý zámecký areál Versailles, který byl po několik století 

sídlem francouzských králů a politickým centrem země. Vedle samotného zámku se zasníme v nádherné 

zámecké zahradě a uvidíme místa, kam panovník utíkal před dvorem a starostmi (Malá Trianon, Velký 

Trianon nebo idylická vesnička Marie Antoinetty). Ve večerních hodinách si pak užijeme uměleckou 

atmosféru čtvrti Montmartre s nádherným výhledem na Paříž, bazilikou Sacré-Coeur, malebným náměstím 

malířů a posledním zdejším mlýnem Moulin de la Galette. Nevynecháme ani slavný kabaret Moulin Rouge.  

Večer odjezd zpět do hotelu.  

  

Sobota 18. dubna: Prohlídku Paříže zahájíme na náměstí Trocadero, odkud je nádherný pohled na dominantu 

města - Eiffelovu věž. Milovníci výšek a krásných rozhledů se mohou na její vrchol vydat buďto po schodech 

nebo proskleným výtahem.Procházkou po Martových polích dojdeme k budovám Vojenské akademie a 

Invalidovny, tedy místům spojeným s osobností císaře Napoleona I. Po  

nejkrásnějším pařížském mostě Alexandra III. a nejznámějším pařížském bulváru Champs-Élysées se 

dostaneme až na náměstí Svornosti (Place de la Concorde), kde byla za francouzské revoluce umístěna 

obáváná gilotina. Odpoledne v rámci individuálního volna možnost návštěvy kteréhokoli z řady pařížských muzeí 

nebo nákup suvenýrů. V podvečer odjezd z Paříže, cesta do ČR.  

  

Neděle 19. dubna: Příjezd do ČR dopoledních hodinách dle nástupních míst.  
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