Poznávací zájezdy » Francie

Paříž | Normandie & Zámky na Loiře

Paříž | Honfleur | St-Laurent-sur-Mer | Omaha Beach | Château de Chambord | Château Blois | Château de Chenonceau

Termín | libovolný

» Program zájezdu
1. den

Odjezd z ČR v poledních hodinách.

2. den

V brzkých ranních hodinách hygienická zastávka na odpočívadle před Paříží. Příjezd
do Paříže v ranních hodinách, krátká okružní jízda. Pěší prohlídka začíná na parkingu
pod Eiffelovou věží, pokračujeme k Martovým polím, vojenské akademii a muzeu
armády. Fakultativně plavba po Seině a výstup na Eiffelu věž. Přejezd na náměstí
Svornosti, stará Opera, náměstí Vendone, fakultativně Louvre nebo Notre Dame
společně s Latinskou čtvrtí. Po ukončení odjezd do hotelu, ubytování, nocleh.

3. den

Po brzké snídani odjezd do historického přístavního města Honfleur mezi řekami
Seine a Pays d’Auge v jižní Normandii. Prohlídka historického přístavu, pitoreskních
uliček a chrámu sv. Štěpána, fakultativně námořní muzeum v nejstarším kostele
Saint-Etienne.
Pokračování do St-Laurent-sur-Mer, kde na pláži Omaha Beach došlo 6. června
1944 k vylodění amerických jednotek a zároveň nejtvrdším bojům spojenců.
Prohlídka amerického hřbitova a německého opevnění. Dále prohlídka Historického
muzea Omaha Beach Memorial Museum - přehlídka spojeneckých a německých
uniforem, výzbroje, odznaků a vyznamenání. V exteriérech těžká technika. V
části muzea věnované historickým faktům se dozvíte mnoho zajímavostí o
okolních městech, podmínkách při německé okupaci, o deportacích obyvatelstva
a francouzském hnutí odporu. Fakultativně prohlídka hřbitova amerických padlých
těsné blízkosti. V odpoledních hodinách odjezd do Paříže, večeře v hotelu a nocleh.

4. den

Po snídani odjezd na zámky na Loiře. První zastávka u největšího ze zámků Château de Chambord, prohlídka exteriérů tohoto impozantního díla Františka
I. ze 16. století. Zámek je známý především pestrostí a jedinečností stavby,
interiérovou dekorací, velkolepým schodištěm a úchvatnými terasami. Chambord
je synonymem Versailles.
Dále pokračování k zámku Château Blois. Jedná se o bývalé sídlo králů. Místo, kde
bylo Johance z Arku, před jejím tažením na Angličany z Orléans, uděleno požehnání
Arcibiskupem z Remeše. Dříve hrad, do 17. století přestavován a upravován do
současné podoby renesančního paláce. Nejznámějším architektonickým prvkem je
velkolepé schodiště v křídle Františka I.
Pokračování k nejúchvatnějšímu a zároveň i poslednímu zámku ve Val de Loire
(údoli řeky Loire) Château de Chenonceau. Postaven v roce 1513 Kateřinou
Briçonnet přímo na řece Cher, kde se zámecká fasáda zrcadlí v klidné vodě.
Exteriéry tvoří formální zahrada a zámecký park. V interiérech pak vynikají jedinečné
sbírky renesančního nábytku, tapisérie z 16. a 17. století. Kolekci završují originály
uměleckých děl dobových mistrů - Le Primatice, Rubens, Le Tintoret, Rigaud,
Nattier a Van Loo. Po ukončení odjezd směr ČR.

5. den

Příjezd do Čech v odpoledních hodinách.

» Cena zahrnuje
»
»
»
»
»

autobusovou dopravu
2x ubytování ve 2-3/lůž. pokojích s vl. soc. zařízením
2x snídaně
služby odborného průvodce CK
pojištění proti úpadku CK dle zák. 159/99 Sb.

» Cena nezahrnuje

» služby nezahrnuté v odstavci „Cena zahrnuje“
» vstupy do objektů, muzeí a památek (vstupné cca 40 €)
» zahraniční zdravotní pojištění

