nám. K. V. Raise 160, 507 81 Lázně Bělohrad
tel.: 493 792 520, mobil: 605 337 570, HOTLINE 24: 603 164 558

e-mail: hoska-tour@hoska-tour.cz, lubomir.hoska@hoska-tour.cz

Upřesněné pokyny k zájezdu č. 070/19

Svatyně umělců z celého světa.
Paříž se pyšní mnoha historickými památkami, které přijíždějí obdivovat ročně miliony návštěvníků. Nikdo si nenechá ujít světoznámé památky, jako je Notre Dame, Eiffelova věž,
Louvre, ostrov Ile de la Cité a Sacre Coeur. Na světě je jen málo turisticky zajímavějších míst,
než je Paříž.

Na zájezd jsou volná místa.
Odjezd: čtvrtek 16. 5. 2019.
Nástupní místa: Hradec Králové, vlakové nádraží – stanoviště I. 15.00 hodin, Hořice, autobusové nádraží
15.30 hodin, Lázně Bělohrad, kancelář CK 15.45 hodin, Jičín, autobusové nádraží 16.10 hodin, Praha – Černý
Most, sraz u vchodu do nákupního centra Makro 17.10 hodin (účastníci budou odvedeni vedoucím k zájezdovému
autobusu cca 50 m).
Návrat: pondělí 20. 5. 2019.
Předpokládaný příjezd do cílového místa v 12.00 hodin.
HOTLINE 24: 603 164 558
Přeprava: klimatizovaným autobusem dopravní společnosti Casia (včetně prodeje klasických nápojů). Bezpečnostní pásy na všech sedadlech.
Pojištění: cestovní kancelář je ze zákona pojištěna proti úpadku u pojišťovny Union, a.s.
Cestovní kancelář zajišťuje účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně požádají), prostřednictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí, hrazení stornopoplatků, úrazu a ztrátu
zavazadel za celkovou cenu 120,- Kč.
V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny (modrá kartička) – evropský průkaz zdravotního
pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována.
Celní a devizové předpisy: pro běžnou turistiku bez omezení.
Cestovní doklady: občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. Děti
musí mít svůj vlastní cestovní doklad.
Ubytování: Hôtel Saclay CAMPANILE, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, WIFI a televizí.
Stravování: snídaně.
Platby: účastníkům, kteří neuhradili celý poplatek najednou, připomínáme, že je nutné uhradit doplatek podle Všeobecných podmínek, tj. nejpozději 15 dnů před nástupem na zájezd. Po nástupu do autobusu jsou účastníci povinni
na vyzvání předložit k nahlédnutí doklady o uhrazení celé částky za zájezd.
Vybavení: běžné pro poznávací zájezd.
Vstupné: možnost návštěvy podle zájmu. Většina muzeí a zámků je pro osoby ze zemí EU do 25 let zdarma. Je
nutné předložit cestovní pas nebo občanský průkaz a kartu ISIC. Celková částka na vstupy činí cca 130 €.
Eiffelova věž: výtah do 2. patra (115 m) 16 €, výtah do 3. patra (274 m) 25 €, pěšky do 2. patra 10 €, pěšky +
výtah do 3. patra 19 €
Museum Louvre 15 €, Museum Orsay 12 € (pro členy EU do 25 let včetně zdarma, mimo EU do 25 let 9 €)
Plavba po Seině cca 15 €. Kaple St. Chapelle 10 €
Zámek Versailles 18 €, Versailles – hudební zahrady 9 €
Bazilika Sacre Coeur zdarma

Orientační ceník potravin
Bochník chleba – od 0,3 €, Camembert 250 g 2,20 €, Coca Cola – 2,5 € za 0,5 litru, Croissant – 1,1 €, Grilované
kuře celé 7 €, Hot dog ve stánku – kolem 5 €, Cheeseburger v Mc Donald’s – 1,5 €, Jogurty 4 kusy – 2-5 €, káva s
mlékem (café au lait) od 2,50 €, Káva v restauraci (či kavárnách) – okolo 2 €, Kvalitnější víno – od 2 €, Láhev vína 0,75 L od 3 €, Láhev vody 1 L (v restauraci) 3 €, Ledová tříšť – 3,3 €, Litr ovocného džusu – od 1 €, Magnet
s Eiffelovkou – 7 €, Malá pyramida (suvenýr) – 10 €, Menu v McDonald’s – 5 €, Mléko 1 litr – 0,90 €, Palačinky
ve stánku – 1,8 – 6 € (podle přísad), Pivo 0,33l – 3,1 – 4,2 €, Pivo plech 0,33 L (v restauraci) 3,5 €, Pivo
plech. 0,5 L od 1 €, Pizza (v restauraci) 12 €, Pizza se šunkou a žampiony – 12 €, Pizza – 8-10 €, Plechovka belgického piva – od 0,4 €, Sendvič se šunkou – od 3,7 €, Sklenka vína – od 3,5 €, Stolní víno – od 1 €, Sýr Camembert –
1 € (nejlevnější), Šálek espressa – od 2,5 €, Špagety v restauraci – 13 €, Šunka 100g – 2 €, Toustový chleba – 0,6 €,
Voda PET 1,5 L 0,80 €, Zmrzlina – od 2 € za jeden kopeček

Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách, možnost nástupu i v západních Čechách, noční přesun do Paříže.
2. den: PAŘÍŽ * TROCADÉRO – z terasy pěkný výhled. EIFFELOVA VĚŽ – symbol Paříže. Možnost výstupu do druhého či třetího patra, které je ve výšce 276 m. Za jasného počasí je vidět i katedrála v Chartres. MARTOVO POLE – rozlehlý park z větší části s typickou francouzskou zahradní architekturou. PALÁC INVALIDŮ – monumentální komplex
staveb, v královském kostele hrobka Napoleona I. PONT NEUF – nejstarší most v Paříži. CONCIERGERIE – královský
palác, později vězení. Sainte Chapelle (Svatá kaple) – jeden z nejvýznamnějších architektonických výtvorů západního
světa, kaple, která je klenotem gotického stavitelství, byla postavena pro uchování křesťanských relikvií. NOTRE – DAME – slavná katedrála. Impozantní interiér, západní průčelí s portály, barevné mohutné rozety, okázalý opěrný systém.
3. den: VERSAILLES – za Ludvíka XIV. centrum politické moci ve Francii. Prohlídka jednoho zámeckého okruhu.
Vycházka do francouzské zahrady. PAŘÍŽ * LA DÉFENSE – obchodní čtvrť s mrakodrapy. ARC DE TRIOMPHE (Vítězný oblouk) – z vyhlídkové plošiny neobyčejné panorama. ELYSEJSKÁ POLE – hlavní obchodní třída. MONTMARTRE – kopec je spjat s uměleckým životem. Na náměstí Place du Tertre se scházejí malíři a karikaturisti. Můžete si zde
koupit téměř jakýkoliv obraz nebo si nechat namalovat svůj portrét. SACRE COEUR – z terasy nádherný výhled na město. MOULIN ROUGE – známý zábavní podnik. CONCORDE (Náměstí Svornosti) – jedno z nejkrásnějších náměstí na
světě, místo popravy Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty. PLACE VENDOME – sloup Vítězství, Hotel Ritz, dům, ve kterém zamřel Chopina. ELYSEJSKÝ PALÁC – sídlo prezidenta. LA MADELEINE – kostel sv. Máří Magdalény vybudován ve stylu řeckého chrámu. MOST ALEXANDRA III. - nejkrásnější z pařížských mostů.
4. den: PAŘÍŽ * prohlídka některého muzea. Alternativně prohlídka města. Výlet lodí po Seině. MUSÉE DU LOUVRE
– nejslavnější muzeum, evropské malířství a sochařství, orientální, egyptské, řecké, etruské a římské umění. MUSÉE D´
ORSAY – nejvýznamnější impresionistická sbírka v Paříži. MUSÉE PICASSO – cesta za Picassem, sochy, kresby a keramika. V podvečerních hodinách odjezd. REMEŠ – večerní zastávka u katedrály. Noční přesun.
5. den: návrat v odpoledních hodinách.

