
  Paríž - Londýn
      6 - dňový zájazd

   TERMÍN: podľa dohody
   CENA: 299 €
      V cene je zahrnuté: doprava lux. autobusom, 3x ubytovanie v 2 a 3 – lôžkových izbách 
      v 3* hoteli s raňajkami v širšom  centre Paríža a Londýna, sprievodca CK,  poistenie CK voči úpadku
      Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie

1.deň: 
odchod zo Slovenska v dopoludňajších hodinách, tranzit – Rakúsko, Nemecko, pravidelné cca 3 
hod. prestávky

2. deň: 
príchod do Paríža v ranných hodinách na Place de la Concorde, prehliadka námestia s Obeliskom, 
Louvre - individuálna prehliadka a záhrady Tuileries pokračovanie pešej prehliadky pobrežím 
Seiny s pohľadmi na Pont Neuf, námestie Chatelet s Mestským divadlom, vstup na ostrov La Cité 
s Conciergerie, Justičým palácom, St. Chapelle a Notre Dame, pokračovanie prehliadky Latin-
skej štvrte, divadlo Odeon, vstup do Luxemburských záhrad, panoráma Luxemburského paláca a 
Montparnasse, Pantheonu, Sorbony. Odchod autobusom vo večerných hodinách na hotel

3.deň: 
po raňajkách odchod z hotela smer Versailles, individuálna prehliadka  zámku a záhrad cca 3 
hod. Následne odchod na La Defense - mesta tretieho tisícročia, Grand Arche, mrakodrapy, un-
ikátna architektúra, návšteva obchodného centra - cca 2 hod. Odchod smer Arc de Triomphe, 
Champs Elysees - najslávnejší bulvár Paríža, výstavné paláce Grand a Petit Palais, Most Alexander 
III., Invalidovovňa s hrobkou Napoleona a jej záhrady, Champs de Mars, Eiffelova veža, prípadná 
večerná plavba po Seine, večer presun na Montmartre s najparížskejšou atmosférou, bazilika Sa-
cre Coeur následne návšteva Moulin Rouge, vo večerných hodinách návrat na hotel.

4.deň: 
po raňajkách presun do prístavu v Calais, trajekt do Veľkej Británie – Doveru , Po príchode 
do Londýna prehliadka: Westminster,Viktória Embankment, Parlament, Big Ben, Westmin-
ster Abbey, London Eye – nezabudnuteľný pohľad na mesto z výšky 135 m, Whitehall, Down-
ing Street, Horse Guards, Admirality Arch, The Mall, St. James Palace, Buckingham palace, 
striedanie stráží, Trafalgar Square, National Gallery – majstrovské diela od Leonarda da Vinci, 
Rembrandta, Cézanna, Caravaggia - najväčšia a najcennejšia zbierka obrazov na svete, uby-
tovanie
5. deň: 
po raňajkách odchod z hotela, prehliadka mesta - presun k St Paul´s Cathedral,Tower of Lon-
don, Tower Bridge, Piccadilly Circus , štvrť SOHO s výhodami lacných reštaurácii a nákupov, 
Hyde Park, nákupná ulica Oxford Street, British museum s viac ako 7 miliónmi artefaktov, 
osobné voľno na nákupy, v podvečerných hodinách odchod na Slovensko 

6.deň: 
príchod na Slovensko vo večerných hodinách

do programu sa dajú doplniť podľa dohody aj ďalšie atrakcie ako Windsor castle a pod.
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