
                      

 

 

NORMANDIE A PAŘÍŽ 
 

      
 
 
 
 
 

TERMÍN: 24. 3. – 29. 3. 2019 (NE – PÁ) 
 

CENA: 6.850,- Kč při min. počtu 45 os. + 4 učitelé 
  7.350,- Kč při min. počtu 40 os. + 4 učitelé 
 
1. den:  Odjezd z Českého Těšína v dopoledních hodinách. Denní a noční přejezd přes ČR a Německo do Francie. 
 
2. den: Ráno zastávka na Alabastrovém pobřeží v malebném městečku ÉTRETAT. Procházka po pobřeží s výhledy na bílé útesy 
rozličných tvarů, které lemují oblázkovou pláž. Přejezd do hlavního města Normandie ROUEN. Město je známé především svými 
starobylými čtvrtěmi s hrázděnými domy. Dějiny města jsou spojeny s Johankou z Arku, která zde byla upálena v roce 1431 na 
Starotržním náměstí. Na památku svaté zde rovněž vyrostl nový kostel sv. Johanky z Arcu.  Město má velké množství nádherných 
budov v gotickém slohu, např. katedrálu a kostely sv. Ouena a sv. Maclou. Město Rouen nabízí široký výběr muzeí, např. muzeum 
výtvarného umění (Musée des Beaux-Arts), muzeum keramiky (Musée de la Céramique), muzeum uměleckého kovářství (Musée 
Le Secq des Tournelles), nebo soukromé muzeum Johanky z Arcu (Musée Jeanne d’Arc). Zajdete-li do uliček pěší zóny, objevíte 
Soudní palác a části domu, kde žil svatý Maclou. Rouen vlastní bohaté historické památky, je ale také mladým a dynamickým 
univerzitním městem. Navštívíte Cathédrale de Notre Dame, která stále zůstává gotickým mistrovským dílem. Katedrála vznikla 
v průběhu 12. a 13. století a vyznačuje se bohatou sochařskou výzdobou. Průčelí se stalo námětem více než 30 Monetových studií 
měnícího se světla (dnes k vidění v pařížském Musée d’Orsay). Osobní volno na pěší zóně, možnost drobných nákupů (suvenýry). Pro 
zájemce možnost zajištění večeří v restauraci (min. 15 os.). Navečer přejezd místní dopravou do hotelu F1 na okraji Rouen, 
ubytování, nocleh. 
 
3. den:  Po snídani odjezd do ARROMANCHES-LES-BAINS – naleznete zde uměle vytvořený přístav Mulberry neboli „Port Winston“, 
který během invaze zajistil bezpečné vylodění 2 500 000 mužů a 500 000 vozidel. Návštěva Muzea vylodění (Musée du 
Débarquement) na arromancheském hlavním náměstí, které vám přiblíží tehdejší události pomocí modelů, strojních mechanismů 
a filmů (projekce také v ČJ).  Kino 360 st. – návštěva. 
Přejezd na Omaha Beach – jeden z pěti sektorů, kde proběhlo 6. června 1944 v rámci operace Overlord vylodění spojeneckých vojsk. 
Prohlídka Památníku Dne D (Omaha Beach D Day Monument) připomínající vylodění spojenců v Saint-Laurent-sur-Mer. Návštěva 
Amerického vojenského hřbitova s 9.387 hroby v Colleville-sur-Mer. Výběžek Point du Hoc – viditelné pozůstatky masivního 
bombardování, krásné výhledy do okolí.  
Odpoledne návrat do CAEN – procházka kolem zříceniny hradu s krásnými výhledy na město z hradeb. 
Pro zájemce možnost zajištění večeří v restauraci (min. 15 os.). Navečer přejezd do hotelu F1 na okraji Caen, ubytování, nocleh. 
 
4. den:  Po snídani odjezd do BAYEUX – prohlídka unikátní tapisérie zachycující bitvu u Hastings (audioguide také v ČJ). 
Přejezd k MONT SAINT-MICHEL - prohlídka opevněného opatství, které je jednou z nejnavštěvovanějších památek ve Francii (gotický 
skvost). Opatství se nachází na ostrůvku při pobřeží a dochází zde k rekordním odlivům a přílivům (maximálně až 16 km).  
Po prohlídce odjezd na ubytování do hotelu F1 na cestě do Paříže, ubytování, nocleh. Pro zájemce možnost zajištění večeří 
v restauraci (min. 15 os.). 
 
5. den: Po snídani přejezd do centra PAŘÍŽE - návštěva Eiffelovy věže. Do r. 1931 to byla nejvyšší stavba světa. Procházka kolem 
Invalidovny – budovu nechal vybudovat pro raněné vojáky a veterány bez domova Ludvík XIV. A zároveň to měl být i pomník jeho 
slávě. Od r. 1840 je také místem posledního odpočinku Napoleona Bonaparta. Procházka z Place de la Concorde (Náměstí 
Svornosti), jež má rozlohu více než 8 ha a patří k nejkrásnějším historickým náměstím v Evropě (od 19. stol. zde stojí obelisk z Luxoru 
z doby Ramsese II. – 13. stol. př. n. l.), přes zahrady Tuilleries k Louvru (prohlídka pyramidy - bez návštěvy muzea), dále procházka 
po Avenue des Champs-Elysées, což je 1,88 km dlouhý světoznámý pařížský bulvár, plný luxusních obchodů, divadel a kaváren 
k Vítěznému oblouku – stojí uprostřed náměstí Charles de Gaulle (l´Etoile), odkud vychází paprskovitě 12 hlavních tepen pařížské 
dopravy. Oblouk byl postaven v letech 1806 – 1836 na přání Napoleona, na památku Velké Armády. Je vysoký 50 m, široký 45 m, 
jeho výzdoba zobrazuje hlavní napoleonská vítězství a jsou zde také vyryta jména 558 generálů. Večer projížďka lodí Bateaux 
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Mouches po Seině. Před odjezdem z Paříže krátká zastávka na Place de la Bastille, kde v minulosti stála obávaná pevnost a vězení – 
byla zničena revolucionáři v r. 1789 (dnes je zde jen označené místo, kde se nacházely věže a opevnění). Na náměstí uvidíte moderní 
budovu Opery z roku 1989).  
Večer odjezd z Paříže, noční přejezd přes Německo do ČR. 
 
6. den: Příjezd do Českého Těšína v odpoledních hodinách. 
 

Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem (WC, TV, DVD, možnost zakoupení občerstvení během cesty), 3x ubytování 
v hotelu F1 ve třílůžkových pokojích, 3 x místní pobytovou taxu, odborného průvodce CK, komplexní cestovní pojištění do 
zahraničí (vč. pojištění léčebných výloh a storna zájezdu z důvodu nemoci), informační materiály na cestu, zákonné pojištění 
záruky pro případ úpadku CK, DPH.        
 
Cena nezahrnuje: vstupy a stravu. 
 
Fakultativní příplatky – pro zájemce:   
* 3x snídaně v hotelu F1: 480,- Kč/os.                                                 
* 3x večeře v restauraci Flunch: 870,- Kč/os. (290,- Kč/jedna večeře) 
* 3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu F1: 570,- Kč/os.(za 3 noci) 
 

Cena je kalkulována při minimálním počtu 40 účastníků + 4 os. jako pedagogický doprovod. 

 
Orientační výše vstupného ve Francii r. 2018 (ceny jsou uvedeny v EUR) 

 
Město Památka dospělý student do 26 let dítě do 16 let 
Rouen Katedrála Notre Dame zdarma 

Kostel St-Ouen zdarma 

Kostel St-Maclou zdarma 

Musée des Beaux-Arts 5,- € do 26 let: zdarma 

Musée de la Céramique 3,- € do 26 let: zdarma 

Musée Le Secq des Tournelles 3,- € do 26 let: zdarma 

Musée Jeanne d’Arc 1,75 € 1,75 € do 18 let: zdarma 

Arromanches les Bains Musée du Débarquement 
- skup. nad 20 os. 

7,90 € 
6,20 € 

5,80 € 
4,- € 

5,80 € 
4,- € 

Kino 360 st. – skupina nad 20 os 3,50 € 
 

Saint-Laurent-sur-Mer Omaha Beach D Day Monument 
- skup. nad 10 os. 

6,20 € 
4,20 € 

16 – 25 let: 4,90 € 
3,60 € 

7 – 15 let: 3,70 € 
2,80 € 

Colleville-sur-Mer Normandy American Cemetery 
„Omaha Beach“ 

zdarma 

Paříž Eiffelova věž: schody/výtah 2. 
patro/výtah 3. patro 

5,-/8,50/14,50 € 3,50/7,-/13,- € 3,50/7,-/13,- € 

Bateaux Mouches (skup. 20 a více 
osob) 

7,50 € 

Mont Saint Michel Abbey Mont Saint Michel – skup. 2,- € 

 

 


