
1. den (17.4. 2014): Odjezd v odpoledních hodinách z Hradce Králové (14.00 hodin), noční tranzit přes   
   Rozvadov, Saarbrücken, Reims do Paříže.

2. den (18.4. 2014):  Příjezd do Paříže v ranních hodinách. Následuje úvodní okružní trasa autobusem - Sportovní stadion 
   v Bercy, náměs� Bas�ly, Notre Dame, Radnice, Louvre, náměs� Concorde, Champs Elysées, místo, 
   kde zahynula princezna Diana a samozřejmě mosty přes Seinu. Autobus nás vysadí na Trocadéru
   v blízkos� Eiffelovy věže, kde začneme s prohlídkou Paříže.  Poté budeme poznávat další krásná místa 
   Paříže:  procházka přes Martova pole, Vojenská škola, Invalidovna - hrobka císaře Napoleona.  
   Odpoledne prohlídka Rodinova muzea a zahrad. Podvečer strávíme na nejznámějším bulváru světa 
   Champs – Elysées s možnos� návštěvy Vítězného oblouku.  Cca v 18.30 hodin nastoupíme 
   do autobusu na náměs� Concorde a přesuneme se na okružní periferik a ubytování 
   do hotelu Formule 1 na předměs� Paříže.

3. den (19.4. 2014):  Po snídani odjezd busem do centra Paříže. Dopoledne Musée de l'Orangerie (Oranžerie) - galerie 
   vystavuje sbírky malířů z období impresionismu a pos�mpresionismu.  Poté přesun metrem 
   do La Defénse. La Defénse je supermoderní část města, část s mrakodrapy a moderním poje�m města 
   již dnes patří k dominantě Paříže. Zde bude možnost nákupů. V podvečer přesun na Montmartre -
   umělecká čtvrť Paříže. Atmosféra Montmartru vás naprosto uchvá�. Výstup k chrámu Sacre Couer, 
   nám. umělců, dům J. Maraise, Moulin Rouge, Place Pigalle a také muž, který prochází zdí. 
   V podvečerních hodinách pojedeme na stejné místo ubytování v hotelu Formule 1.

4. den (20.4. 2014):  Po snídani odjezd busem do centra Paříže. Dopoledne nás čeká prohlídka světoznámého muzea 
   Louvre a procházka v královských Tuilerijských zahradách. Celé odpoledne věnujeme na prohlídku 
   Musée d'Orsay s vyhlášenou sbírkou impresionistů a moderní galerie města Paříže Centre Georges 
   Pompidou v živé umělecké čtvr� Beaubourg. V podvečer krátká procházka kolem pařížské Radnice 
   na ostrov Cité s go�ckým svostem - katedrálou Notre Dame. Odjezd z Paříže cca ve 20.00 hodin. 

5. den (21.4. 2014):  Pak již následuje tranzit územím Německa po trase Saarbrücken - Heilbronn - Norimberk. 
   Příjezd do Hradce Králové v dopoledních hodinách (10.00 hodin).

Cena zahrnuje:    dopravu lux. autokarem Bova Futura, 2x ubytování v hotelu typu F1 (3 lůžkové pokoje) na okraji Paříže, 
   2x snídani, služby profesionálního průvodce po celou dobu zájezdu, zákonné pojištění CK, pob. taxu 
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