
 

Paríž a Disneyland 

Hoci patrí k najromantickejším hlavným mestám Európy, je to mesto 
s bohatou históriou a dnes centrum politického, kultúrneho 
a ekonomického života krajiny. Návšteva jediného európskeho 
Disneyparku je nezabudnuteľným zážitkom vďaka 
adrenalínovým atrakciám. 

Termín : 23.4. – 27.4. 2019 

 

Program: 

1. DEŇ: Odchod zo Žiliny, Brno, Praha, Norimberg, Saarbrucken z bezpečnostnými prestávkami. 

 
2. DEŇ: Príchod  do Paríža v dopoludňajších hodinách. Pešia prehliadka mesta so sprievodcom – začneme Latinskou 
štvrťou Panteón, Sorbona, Luxemburský palác a záhrady, prejdeme sa po bulvári Saint Michael a zastavíme sa na 
francúzsky croisant. Prejdeme na Ille dela Citte a spoznáme  gotický chrám Notre Dame, Justičný palác, 
Conciergerie. Prejdeme sa k nábrežiu Seiny a  cez parížsku radnicu k modernému centru G. Pompidua - prehliadka 
ucha a brucha Paríža s možnosťou nákupov a jedla.  Presun do umeleckej štvrte Montmartre, kde nás čaká prehliadka 
baziliky Sacre Coeure s výhľadom na Paríž, námestie umelcov, nákup suvenírov.   Presun do Bercy - zelená časť 
s moderným štadiónom a odchod autobusom na ubytovanie. Večer ubytovanie, nocľah.  
 
3. DEŇ: Po raňajkách odchod do presláveného múzea Louvre, kde nás čakajú umelecké skvosty. Okružná jazda po 
historickom centre mesta, odchod na prehliadku Invalidovne    (hrobka Napoleóna), potom prehliadka Eifellovej veže. 
Prechádzka po najznámejšom bulvári sveta a prehliadka Víťazného oblúka . Večer návrat na ubytovanie, nocľah. 
 
 
4. DEŇ: Odchod po raňajkách do zábavného parku Disneyland, kde Vás čaká celý rad atrakcií. Celodenná zábava 
v jedinom parku Disneyland v Európe, všetky atrakcie sú v cene vstupenky. Po skončení laserovej šou a ohňostroja – 
teplé jedlo v buse. V noci odchod späť na Slovensko. 
 
5. DEŇ: Spiatočná cesta cez Francúzsko, Belgicko, Nemecko, Čechy. Príchod domov vo večerných hodinách. 



 
 
 

Cena: 219  € 
 
V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, sprievodca, 2 x ubytovanie v hoteli typu IBIS alebo Premiere Class, 2 
x raňajky, 1 x teplé jedlo, náučné projekcie počas cesty a dobrá nálada, poistenie CK voči insolventnosti 
 
V cene nie je zahrnuté: komplexné cestovné poistenie v cene 0,70 centa / osoba /deň, prépadne iné alternatívy 
poistenia (info v CK ) 
 

Orientačné ceny vstupov na rok 2019 : 

 
Vstupné na Eiffelovu vežu -  17 Eur výťahom na vrch, rôzne alternatívy podľa záujmu 
 
Vstupné do Disneylandu : 38 Eur študenti na 1 deň do dvoch parkov . V cene sú všetky atrakcie a aj laserová šou. Je to 
špeciálna cena pre klientov Disneylandu , nutné vopred nahlásiť záujem a zaplatiť z dôvodu rezervácie.   
Ceny vstupeniek pre dospelých môžu byť vyššie.  
 
Možnosť úpravy programu podľa záujmu študentov po vzájomnej dohode medzi pedagogickým dozorom a CK. 
 
Zmena cien vstupného vyhradená na základe aktualizácie cien vstupov pre rok 2019. 
 

 


