
AWERTOUR,  cestovná kancelária  

Laurínska 2, 811 01 Bratislava, tel./fax: 02/524 92 922, ck@awertour.sk 

 

  

Okruh Francúzskom 

PARÍŽ – zámky na 

Loire 
 

Bez nočných jázd v autobuse. 
 

Paríž je nielen atraktívne veľkomesto svetového formátu, ale pre veriacich je to hlavne 

pútnické miesto s krásnym chrámom Matky Božej, Notre-Dame. Katedrála je vďaka svojej 

výnimočnej polohe nielen srdcom Paríža, ale doslova stredom Francúzska. V roku 1239 

dorazila Kristova koruna na ramenách kráľa Ľudovíta IX. do Paríža a bola uložená v 

gotickom kostole Sainte-Chapelle.  

Údolie rieky Loiry je pozdĺž svojho toku lemované mnohými hradmi, zámkami a malebnými 

miestami 

 

Termín: 19.9. – 26.9.2014 

 

Cena: 500,- Euro 
 

V cene je zarátané: autokarová doprava, 7x hotelové ubytovanie s raňajkami v dvojlôžkových 

izbách so soc. zariadením s raňajkami v sieti hotelov Premiere Classe, sprievodca zájazdu, 

vstupy do pamiatok, komplexné cestovné poistenie.  

 

 

 

 



 

 

 

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJAZDU : 

 

1.deň: odchod autobusom z Trstenej v skorých ranných hodinách do Štrasburgu, ubytovanie 

a nocľah.   

2.deň: raňajky, krátka prehliadka mesta, odchod do Paríža, ubytovanie a nocľah.   

3.deň: po raňajkách prehliadka Paríža, prvé oboznámenie sa s mestom z vyhliadkového 

miesta pri bazilike Sacré Coeur, prehliadka baziliky, prehliadka katedrály Notre Dame, 

návšteva pútnického miesta – kostola na mieste zjavenia Panny Marie Kataríne 

Labouré. Nocľah. Večera fakultatívna v reštaurácii Flunch /cena od 6,-Euro/ 

4.deň: raňajky, pokračovanie programu v Paríži - pešia prehliadka - Eifelovka, Invalidovna, 

kostol sv.Vincenta, plavba po Seine, nočný Paríž. Nocľah  

5.deň: raňajky, odchod do Versailles, návšteva zámku a jeho záhrad. Odchod do Orleans, 

ubytovanie nocľah. 

6.deň: po raňajkách návšteva zámkov na rieke Loire. Návšteva renesančného zámku 

Amboise, kde v rokoch 1516 – 1519 žil a zomrel Leonardo da Vinci. Ďalší zámok Chambord 

patrí k vrcholným stavbám renesančnej architektúry. Jeho fasáda má šírku 128 metrov, v 

zámku je 440 miestností, viac než 80 schodíšť, 365 komínov a 800 tesaných hlavíc stĺpov. 

Návrat na ubytovanie, nocľah. 

7.deň: po raňajkách, krátka prehliadka mesta, odchod do Mulhouse, ubytovanie a nocľah. 

8.deň: po raňajkách odchod na Slovensko s príchodom v neskorých večerných hodinách. 

 

 

Sprievodca si vyhradzuje zmenu programu podľa okolností. 

 

Prihlásiť sa môžete na fare po večerných sv. omšiach aj 

s peniazmi. 


