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Normandie napříč staletími
+ Paříž, Giverny, Mont St. Michel, St. Malo, Bayeux, Omaha Beach …
1. den odjezd z Rakovníka ve večerních hodinách, přejezd přes Německo do Francie
2. den cesta kolem Paříže do Giverny v údolí Seiny, kde velkou část života prožil Claude Monet
s rodinou. Prohlídka oázy umění, Monetova domu, zahrady, slavného jezírka s lekníny a
japonských zahrad. Pokračování do přístavního městečka Honfleur, nostalgická romantika
starého přístavu, dřevěná katedrála sv. Kateřiny, hrázděné domky s břidlicovými střechami.
Tady vznikl impresionismus. Nocleh v hotelu
3. den snídaně, výlet do Mont St. Michel (UNESCO) – opevněný románsko-gotický klášter na žulové
skále dostupný suchou nohou jen za odlivu, St. Malo – přístav, který se stal symbolem boje
korzárů proti Angličanům, návrat do hotelu na nocleh
4. den po snídani se vydáme za historií 2. světové války a zejména Dne D.
Navštívíme Arromanches, Muzeum umělého přístavu s velkými betonovými plochami v moři,
projedeme podél pláží slavných jmen: Sword, Juno, Gold a Omaha s prohlídkou památníku
slavného vylodění. Colleville sur Mer – pietní místo – americký vojenský hřbitov v zeleném
parku na mořském pobřeží. Další zastavení bude v Bayeux, prohlídka slavné 70metrové
Tapiserie královny Mathildy v normanském chrámu. V 58 scénách jsou tady popsány výjevy
z přípravy a dobývání Anglie v 11. století, nocleh
5. den snídaně, přejezd do hlavního města Francie – Paříže. Pěší prohlídka města s průvodcem:
Vítězný oblouk, Champs Élysées, Trocadéro, Eiffelova věž, Martovo pole, Vojenská
akademie, vyhlídková plavba po Seině, Tuilerijské zahrady, návštěva Louvre (Mona Lisa)
nebo muzea impresionistů Museé d´Orsay, odpoledne odjezd domů
6. den cesta přes Francii a Německo na území České republiky
Cena:
Termín:

7000 Kč
16. červen 2020

Cena zahrnuje:
3x ubytování v hotelu Formule 1 se snídaní, dopravu zahraničním autobusem (DVD, WC), přistavení autobusu
ke škole, každodenní dopravu studentů na ubytování, non-stop asistenční službu, odborného průvodce po
celou dobu zájezdu, materiály k navštěvovaným místům, soutěže o drobné ceny, pojištění CK proti úpadku,
cestovní pojištění léčebných výloh Allianz s neomezeným krytím, pojištění storna zájezdu, zavazadel, úrazu a
odpovědnosti za způsobenou škodu
Cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, jízdné v místní dopravě (celkem cca 60 EUR)
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