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POKYNY PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU DO FRANCIE V TERMÍNU 2. – 7. 6. 2014. 
 
I. Program zájezdu: 
1. den PO 2. 6.: V 10:45 hod. přistavení autobusu u budovy Gymnázia, Volgogradská 6a, Ostrava-Zábřeh 
                             v 11:00 hod. odjezd z Ostravy do Přelouče 
                            v 14:45 hod. přistavení autobusu u budovy Základní školy, Masarykovo náměstí 45, Přelouč 
                            v 15:00 hod. odjezd z Přelouče do Hradce Králové 
                              v 15:45 hod. přistavení autobusu u budovy Střední průmyslové školy, Hradecká ul. 647, Hradec Králové (naproti 
Studijní vědecké knihovně) 
                          v 16:00 hod. odjezd z Hradce Králové směr Praha, Plzeň, Rozvadov, denní a noční přejezd do Francie.  
 

2. den ÚT 3. 6.: Ráno příjezd do PAŘÍŽE – krátká zastávka na Place de la Bastille, kde v minulosti stála obávaná pevnost a vězení – byla 
zničena revolucionáři v r. 1789. Na náměstí uvidíte moderní budovu Opery (z r. 1989). Přejezd do Latinské čtvrti a pěší procházka městem 
po trase – Panthéon - původně kostel postavený Ludvíkem XV. jako poděkování za vyléčení ze smrtelné nemoci, později se stal 
pantheonem – místem posledního odpočinku hrdinů a velikánů Francie, návštěva Lucemburských zahrad, které byly poprvé zpřístupněny 
veřejnosti v 19. st. kdy patřily hraběti de Provence – pozdějšímu Ludvíku XVIII., návštěva katedrály Notre Dame – klenot gotiky, který stojí 
na místě římského chrámu. Žádná jiná budova není tak úzce spjata s dějinami Paříže jako tato katedrála. Justiční palác - rozsáhlý 
komplex budov tvořící soudní dvůr, na místě dnešního paláce sídlili kdysi římští guvernéři a až do 14. st. byl palác sídlem královské moci, 
St. Chapelle - jeden z největších architektonických výtvorů západního světa, postavený Ludvíkem IX. Svatým, radnice, Centre G. 
Pompidou - moderní stavba, která vypadá jako budova obrácená naruby – eskalátory, výtahy, vodovodní a vzduchová potrubí a ocelové 
podpory jsou umístěny zvenčí, uvnitř naleznete sbírku moderního umění, venku na náměstí sledují davy lidí vystoupení pouličních umělců, 
Les Halles - bývalé „Břicho Paříže“, dnes moderní nákupní středisko, kostel St. Eustache – s gotickým půdorysem a renesanční výzdobou 
patří k nejkrásnějším v Paříži, jako předloha pro jeho interiér sloužila katedrála Notre-Dame. Zahrady Tuileries – geometrické 
francouzské zahrady, které jsou součástí parkově upravené oblasti táhnoucí se podél Seiny od Louvru až k  Vítěznému oblouku.  
Odpoledne procházka po Champs Élysées k Vítěznému oblouku (Arc de Triomphe).  
V podvečer odjezd na ubytování do hotelu F1 v okolí Paříže. 
  

3. den ST 4. 6.: Dopoledne Versailles - prohlídka zámku a zahrad s fontánami, které byly pýchou Krále Slunce. Ludvík XIV. přebudoval 
z otcova loveckého zámečku největší palác v Evropě, kde mohlo být ubytováno 20 000 hostů, a vytvořil ze zámku centrum politické moci 
ve Francii. Zahrady jsou uspořádány do pravidelných obrazců s chodníčky, hájky, živými ploty, bazénky a fontánami. Odpoledne přejezd 
do centra Paříže a návštěva Louvru, v němž se nacházejí jedny z nejvzácnějších uměleckých sbírek na světě. Budova původně sloužila jako 
pevnost, žalář a po 4 století také jako sídlo francouzských králů. Alternativně možnost návštěvy  Musée d´Orsay – původně nádražní hala 
na břehu řeky Seiny, kde je umístěna skvělá sbírka impresionistického umění. Osobní volno. Večer návrat na ubytování do F1. 
 

4. den ČT 5. 6.: Dopoledne návštěva gotické basiliky St. Denis na severním okraji Paříže, kde byli korunováni francouzští králové, a kde 
jsou uloženy ostatky většiny panovníků, kteří zemi vládli od r. 1000.  Jejich krásné náhrobky a podobizny jsou roztroušeny po celé 
chrámové lodi. Odpoledne prohlídka čtvrti Montmartre, která byla do konce 19. st. Mekkou umělců, spisovatelů a básníků. Vyvýšenina 
Montmartre si však své kouzlo zachovala a venkovská atmosféra čtvrti zůstala dodnes pozoruhodně nedotčena. Place du Tertre, kde 
prosperují pouliční malíři a prodavači suvenýrů, bazilika Sacre Coeur s nádherným výhledem na město, Place Pigalle, Moulin Rouge – 
kabaret, původně tančírna z r. 1900, kde se tančil také kankán. Cimetiére de Montmartre – hřbitov, který se stal místem posledního 
odpočinku mnoha vynikajících osobností uměleckého světa. Večer návrat na ubytování do F1.  
 

5. den PÁ 6. 6.: Dopoledne moderní obchodní čtvrť na západním okraji Paříže La Défense s uměleckými díly pod širým nebem a 
komplexem budov. La Grande Arche, ohromná krychle, do které by se vešla i katedrála Notre-Dame. Prohlídka celého komplexu a osobní 
volno na drobné nákupy. Odpoledne návštěva Eiffelovy věže. Tato stavba měla silně zapůsobit na návštěvníky Světové výstavy v r. 1889 a 
zároveň přispět k modernější tváři Paříže. Do r. 1931 byla nejvyšší stavbou světa. Invalidovna (bez vstupu) – budovu nechal vybudovat 
pro raněné vojáky a veterány bez domova Ludvík XIV. Od r. 1840 je také místem posledního odpočinku Napoleona Bonaparta.  K večeru 
projížďka lodí Bateaux Mouches po Seině.  Závěrečná okružní jízda Paříží. Večer odjezd z Paříže, krátká zastávka v REMEŠI u katedrály. 
Noční přejezd přes Německo. 
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6. den SO 7. 6.:  Příjezd do ČR dopoledne, dojezd do Ostravy v odpoledních hodinách. 
 

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (možné zakoupit občerstvení v Kč: čaj, káva, čokoláda, nealkoholické nápoje), 3 x ubytování 
v hotelu F1 v Paříži (3lůžkové pokoje - společné dvojlůžko a 1 palanda, společné sociální zařízení na chodbě), odborného průvodce CK, 
zákonné pojištění při úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb., komplexní cest. pojištění (vč. poj. léčeb.výloh do zahraničí  a  poj. storna 
zájezdu z dův. nemoci), informační materiály na cestu (mapky…), DPH  

Cena nezahrnuje: stravu (snídaně, večeře za příplatek) a vstupy.  
Účastníci, kteří si připlatili u CK snídaně a večeře, budou tuto službu čerpat na místě. 

 
II. Platnost cestovních dokladů: 
 

Na cestu do Francie je nutný platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz. Prosíme o zkontrolování platnosti Vašich dokladů. Doklady 
by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Francie a Německa. V případě, že účastník nebude mít platný 
doklad, nebude mu umožněn vstup do země.  
DŮLEŽITÉ: Pokud je účastník zájezdu cizinec a nevlastní český pas, je povinen si zjistit na cizinecké policii, příp. na Ministerstvu 
zahraničních věcí, zda je nutné si na cestu obstarat vízum. V případě, že si nezajistí potřebné vízum, může mu být zakázán vstup na 
území dané země.  
  
III. Informace o pojištění: 

 

Všichni účastníci zájezdu mají v ceně zájezdu zahrnuto komplexní cestovní  pojištění u Union pojišťovny, a.s. 
Při zdravotních potížích v zahraničí informujte vždy nejprve průvodce zájezdu (má u sebe veškeré doklady k  pojištění), který Vám pomůže 
vyřešit vzniklý problém, příp. kontaktovat asistenční linku pojišťovny Union. 
 

Všeobecné pojistné podmínky komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdu jsou k dispozici k osobnímu nahlédnutí na 
webových stránkách pojišťovny UNION, a. s. (www.union.sk). 
 

Pojištěním zákazníka vzniká vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou UNION, a. s. CK BOCA spol. s r. o. je pouze zprostředkovatelem 
smluvního vztahu. Tento smluvní vztah je doložen uzavřenou smlouvou, jejíž plné znění je zákazníkům k dispozici k osobnímu nahlédnutí 
v provozovně CK. 

 

Rozsah pojištění: 
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IV. Orientační výše vstupného ve Francii (ceny jsou uvedeny v EUR): 
 

                                                                                                                                    dospělí                       studenti                    děti do 16 let 

PAŘÍŽ Notre-Dame zdarma zdarma zdarma 

St. Chapelle (celá skupina 60 EUR) cca 1,50  cca 1,50 cca 1,50 

Louvre 12,- do 26 let zdarma zdarma 

Musée d´Orsay 11,- do 26 let zdarma zdarma 

St. Denis (celá skupina 60 EUR) cca 1,50  cca 1,50 cca 1,50 

Sacre Coeur zdarma zdarma zdarma 

La Grande Arche – výtah (v případě zájmu) 10,- 8,50 8,50 

Eiffelova věž: schody/výtah 2. patro/výtah 3. patro 5,-/9,-/15,- 4,-/7,50/13,50 4,-/7,50/13,50 

Bateaux Mouches (skupina 20 a více osob) 7,70 7,70 7,70 

VERSAILLES Chateau  (+ zahrady ve středu zdarma) 15,- do 26 let zdarma do 26 let zdarma 

   Celkem (nejvyšší možná varianta):                                                                       cca 75 EUR               cca 35 EUR                     cca 35 EUR 
                                                                                                                       
V. Vstupné a kapesné, orientační cena vstupného: 

 

Vstupné a kapesné není zahrnuto v ceně zájezdu a účastníci si jej budou hradit ze svého kapesného. Předpokládaná výše vstupného vč. 
kapesného pro děti do 16 let a studenty je cca 50 – 70 EUR, pro dospělé cca 90 - 110 EUR. Doporučená výše celkového kapesného závisí 
na zvážení každého účastníka (dle předpokládaného vstupného – návštěvy památek dle dohody s pedagogickým dozorem a 
předpokládaných dalších výdajů). Doporučujeme provést výměnu již v ČR, neboť výměna v zahraničí je dražší a narušuje program celé 
skupině. 
 

VI. Zajištění občerstvení během cesty v autobuse: 
 

Čaj, káva, nealkoholické nápoje (nákup za Kč). 
 

VII. Nezapomeňte si vzít s sebou: 
 

-  platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz a event. také jeho kopii (stránka s osobními údaji a fotografií)   
- léky, které pravidelně užíváte, deštník (pláštěnku), sluneční brýle, fotoaparát 
- pohodlný oděv a obuv (počítejte s oblečením pro studené i teplejší počasí) 
- ručník a věci osobní hygieny 
- deku, malý polštářek (do autobusu pro větší pohodlí) 
- jídlo na cestu tam i zpět (pro ty, kteří jsou zvyklí více jíst, doporučujeme vzít si trvanlivé potraviny s sebou navíc nebo vyšší kapesné) 
- kapesné v Kč – možnost zakoupení občerstvení v autobuse, kapesné v EUR 
- malý batoh na svačinu  
- kartičku zdravotní pojišťovny v ČR (pro případ zdravotních potíží při přejezdu přes ČR) 

 

VIII. Doprava a průvodce: 
 

Doprava je pro Vás zajištěna luxusním autobusem firmy AM Gnol z Předměřic nad Labem, provoz autobusu budou zajišťovat 2 řidiči této 
firmy. Po celou dobu zájezdu se o Vás bude starat  průvodkyně naší CK slečna Marie Tutterová. 
 

IX. Kontaktní adresy a telefony v případě potřeby: 
 

Zastupitelský úřad ČR ve Francii: Ambassade de la Republic Théque, 15 av. Charles Floquet, Paris, tel. 0033/40651300 
 

Adresa hotelu F1 v Maurepas a kontakt: Rue Claude Bernard – Centre Commercial Pariwest, Maurepas Tel: 0033/(0) 891 70 53 05 
 

Kontaktní osoba v ČR pro naléhavé případy: tel. CK  00420/466 511 041 nebo 00420/466 530 209, ev. mobil p. Hana Cincibusová 
00420/603 451 403 nebo p. Jitka Borůvková 00420/736 646 211  
 

POZOR!!!! Do 15. 10. 2013 probíhá soutěž o nejkrásnější a nejzajímavější foto pořízené na zájezdu pořádaného CK BOCA a to v období 

od 15. 10. 2013 do 15. 10. 2014. 
 

V případě zájmu o účast v této soutěži, zasílejte své foto po návratu ze zájezdu na e-mail: info@ckboca.cz. 

 

Příjemný pobyt plný krásných zážitků a šťastný návrat domů Vám přeje kolektiv pracovníků CK BOCA. 
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