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10 NAJ Z ANGLICKA 

A PARÍŽA 

 

PROGRAM ZÁJAZDU pre SPŠ IT v Kysuckom N. Meste: 
1. deň odchod spred školy do Francúzska 
2. deň príchod do Paríža, pešia prehliadka so sprievodcom – 

Trocadéro, Eiffelova veža (podľa záujmu možnosť 
návštevy veže výťahom alebo peši), prechádzka po 
Champ de Mars, kde sa každoročne konajú oslavy 
výročia Veľkej francúzskej revolúcie, k Hôtel des 
Invalides, nádherný most Pont Alexandre III., plavba 
loďou po Seine, nábrežie Seiny, Île de la Cité, Notre 
Dame, návšteva Quartier Latin – Boulevard Saint 
Michel, La Sorbonne, odchod na ubytovanie v hoteli 
F1 vo Francúzsku 
alternatívne: návšteva jedného z najvýznamnejších 
múzeí na svete Musée du Louvre (v utorok 
zatvorené) so svetoznámymi zbierkami (Chamu-
rappiho zákonník, Mona Lisa a ďalšie umelecké diela 
od Tiziana, Leonarda Da Vinciho, Rafaela, 
Rembrandta, El Greca, Rubensa a i.) 

3. deň  v skorých ranných hodinách odchod do Calais, 
preprava cez kanál La Manche do Doveru 
doobeda: prechádzka po pláži, biele doverské útesy, 
návšteva stredovekého hradu Dover Castle s viac ako 
2000ročnou históriou – komnaty kráľa Henricha II., 
prehliadka v útesoch vybudovaných Secret Wartime 
Tunnels (podzemné chodby využívané v dobách 
napoleonských vojen a v priebehu 2. svetovej vojny; 
cez víkend neprístupné pre skupiny) 
poobede: odchod na prehliadku mesta Canterbury – 
návšteva známej Canterburskej katedrály, možnosť 
plavby na loďkách, prechádzka okolo hrazdených 
domov a Eastbridge hospital, drobné nákupy na 
hlavnej triede, vo večerných hodinách odchod do 
Londýna na ubytovanie v hosteli 

4. deň    celodenná návšteva Londýna 
pešia prehliadka so sprievodcom – Westminster 
Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Downing 
Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, 
Piccadilly Circus, Leicester Square, Trafalgar Square 
(možnosť bezplatnej návštevy National Gallery), 
Soho, China Town, Covent Garden, cez Golden 
Jubilee Bridge k London Eye – jazda na obrovskom 
vyhliadkovom kolese s prekrásnym výhľadom do 60 
km, presun loďou/metrom, návrat na ubytovanie 
alternatívne: namiesto London Eye presun metrom k 
návšteve Madame Tussauds (múzeum voskových 
figurín) 

5. deň   celodenná návšteva Brightonu 
prechádzka po prímorskej promenáde a 512 m dlhom 
móle Brighton Pier, návšteva podmorského akvária 
Sea Life Centre (morské koníky, žraloky), piknik 
v kráľovských záhradách, návšteva exotického 
kráľovského paláca Royal Pavilion (sídlo kráľa Juraja 
IV. nazývané „Biely slon Anglicka“), prechádzka v 
historickom centre „The Lanes“, možnosť návštevy 

British Airways i360 (162 m vysoká otáčavá 
rozhľadňa), odpočinok na pláži, vo večerných 
hodinách odchod späť na Slovensko 

6. deň  príchod ku škole v poobedňajších, prípadne 
večerných hodinách 

         
 

 
 

 
 

CENA ZÁJAZDU EUR 367,- ZAHŔŇA: 
 1x ubytovanie v hoteli F1 s raňajkami (viaclôžkové izby) 

 2x ubytovanie v hosteli s polpenziou 

 dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet)  

 prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt) 

 komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, 
storno zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny) 

 poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb. 

 sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky 

 bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
skupiny minimálne 14 študentov) 

 

V cene nie je zahrnuté vstupné do navštívených objektov 
a miestna doprava. 
 

 


