ZO OSŽ Mladá Boleslav připravila ve spolupráci se zaměstnavateli
ČD,a.s , ČD Cargo,a.s. a SŽDC, s.o.
zájezd

REMEŠ – PAŘÍŽ – VERSAILLES

25. - 29.04. 2018
25.04. středa: 18,00hod. odjezd z Mladé Boleslavi přes Prahu k hraničnímu přechodu Rozvadov, tranzit
přes Německo do Francie. Během cesty pravidelné zastávky. V ranních hodinách delší zastávka na ranní
hygienu a snídani.
26.04. čtvrtek: První ranní zastávkou, bude město Remeš a její katedrála. Jeden z největších
architektonických skvostů středověké Francie. Čím je pro našince chrám Svatého Víta, tím je pro Francouze
katedrála Panny Marie (Notre-Dame) v Remeši, místo korunovace francouzských králů. Po prohlídce města
budeme mít možnost zavítat do vinného sklepa. Champagne sklepy, je největší lákadlo hned po
katedrále. Odpoledne přijedeme do Paříže, kde se rovnou ubytujeme. Potom bude následovat pěší
prohlídka centra města s průvodcem. Nocleh.
27.04. pátek: Po snídani navštívíme moderní centrum La Défence, poté odjedeme do Versailles, kde
navštívíme zámek a zahrady. V odpoledních hodinách se přesuneme zpět do Paříže, kde navštívíme
Montmártre se známou bazilikou Sacré-Coeur. V případě zájmu možnost skupinové večeře. Ve 21,00hod.
projížďka lodí po Seině a na závěr dne projížďka autobusem noční Paříží. Návrat do hotelu v nočních
hodinách.
28.04. sobota: Po snídani odjezd do centra, kde bude možnost navštívit některé z muzeí. Individuální
volno. Ve večerních hodinách tranzit přes Francii a Německo do ČR.
29.04. neděle: Návrat do Mladé Boleslavi v dopoledních hodinách.

Cena zájezdu zahrnuje:
2x ubytování v hotelu 3***
2x snídaně
doprava luxusním autobusem v plné výbavě
služby průvodce po celou dobu zájezdu
audioquide - sluchátka
pojištění CK proti úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje:
- vstupy do muzeí a jiných turistických objektů
- doporučené kapesné na vstupy cca 70,-Eur

Cena po dotaci pro zaměstnance a jednoho RP 4000,- Kč
Plná cena 5.550,-Kč/osoba

Přihlášky u paní Lindy Liškové
na tel. č. 737 24 77 01 do 28.02.2018

