
Za architektonickými skvosty do Paříže 
    

 

Termín:  24. 4. – 29. 4. 2023 

1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd z Olomouce přes SRN do Francie. Ubytování v hotelu. 

2. den: Ráno zastávka u Villy Savoy v Poissy. Celodenní prohlídka Paříže s průvodcem (klášter Saint 
Denis, Latinská čtvrt, Lucemburské zahrady, Pantheon, Sorbona, l´Il de la Cité, Notre Dame, Justiční 
Palác, Centre Georges Pompidou, Les Halles,…) Večer návrat na ubytování. 

3. den: Dopoledne návštěva Eiffelovy věže (osobní volno). Poté návštěva Muzea architektury. Odpoledne bude patřit Invali-
dovně, kde je k poslednímu odpočinku uložen Napoleon (možnost návštěvy Muzea armády či Muzea Rodina). Poté pěšky na 
Vogézské náměstí (Muzeum Piccasa). Večer Okružní jízda Paříží. Návrat na ubytování. 

4. den: Dopoledne návštěva Versailles, velkolepého zámeckého komplexu s překrásnými zahradami. Odpoledne prohlídka su-
permoderní čtvrti La Defénse, poté rozhod na Champs Elysee. Večer přejezd do čtvrti Montmartre, návštěva baziliky Sacré 
Coeur. Návrat na ubytování. 

5. den: Dopoledne návštěva slavných pařížských muzeí Louvre a Orsay, odpoledne osobní volno (nám. Svornosti). Večer vy-
hlídková plavba po Seině osvětlenou Paříží. Odjezd zpět do ČR. 

6.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách 

 

Rozsah pojištění, které je v ceně zájezdu: 

pojištění léčebných výloh v zahraničí 4 mil. Kč 

pojištění zavazadel 18 000 Kč 

úrazové pojištění – trvalý následek 18 000 Kč 

pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 1 mil. Kč 

pojištění storna zájezdu v případě onemocnění, úrazu či živelné pohromy 80% stornopoplatku 

pojištění storna zájezdu v případě závažných rodinných událostí (úmrtí v rodině atp.)  100% stornopoplatku 

Stornopoplatky /v případě, že zrušíte zájezd z jiných důvodů, než je onemocnění či závažní rodinné důvody/ si CK účtuje tyto stornopoplatky: 

a) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 15% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti dříve než 30 dnů před uskutečněním zájezdu 

 b) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 40% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 29.-20. dnem před uskutečněním zájezdu 

 c) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 19.-11. dnem před uskutečněním zájezdu 

 d) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 90% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 10.-5. dnem před uskutečněním zájezdu  

e) 100% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti v posledních 4 dnech před uskutečněním zájezdu.  

9090 Kč 

CENA ZAHRNUJE:  
• dopravu zájezdovým autokarem (klimati-
zace, kávovar, lednička, bufet, WC, video) 
• 4x ubytování v Ibis budget/Campa-
nella/Premierre classe se snídaní (3 lůžkové 
pokoje s vlastním soc. zařízením) 
• komplexní cestovní pojištění včetně pojiš-
tění storna  
• pojištění proti úpadku CK dle zákona  
č. 159/1999 Sb. 
• bezplatné přistavení autobusu 
(min. 13 účastníků) 
• služby průvodce po celou dobu zájezdu 
a dodání informačních materiálů 
 
CENA NEZAHRNUJE: 
• MHD a vstupy do navštívených objektů 
a atrakcí cca 25 – 55 Euro (starší 18 let) 
 

 
Splátky zájezdu  

(hotově v ředitelně školy): 
Záloha:  2000,- Kč  

(splatné s přihláškou od 1.11.2022; 7:30) 
Doplatek:   7090,- Kč  

(splatnost do 20.3.2023) 
 



 

 

 

 

 

Přihlášky se zálohou odevzdávejte v ředitelně školy od 1. 11. 2022 7:30 

Limit do naplnění autobusu 

Uzavírka nejpozději 15. 11. 2022 

Splátky zájezdu (hotově v ředitelně školy): 

Záloha:   2000,- Kč (splatné s přihláškou) 

Doplatek:    7090,- Kč (splatnost do 20.3.2023) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZDE ODSTŘIHNĚTE -------------------------------------------- 

Závazná přihláška 

Jméno a příjmení: 
 

Datum narození:  
 

Státní příslušnost: 
 

 

Souhlasím, aby se můj syn/moje dcera zúčastnil/ a zájezdu do Francie a zároveň potvrzuji, že jsem se seznámil/a se storno podmínkami CK Royal (viz výše). 

 

                                                                                                                                                                                        ………………………………………………. 

Podpis zákonného zástupce 


