STŘEDNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ, HOTELNICTVÍ A SLUŽEB V LITOMĚŘICÍCH
pořádá

KULTURNĚ POZNÁVÁCÍ ZÁJEZD DO FRANCIE
zaměřený na rozšíření znalostí o historii i současnosti země Evropské unie
Program zájezdu
• Odjezd v sobotu 15. června 2019 ve 20 hodin z Litoměřic směrem do Paříže.
• Neděle 16. června 2019: Paříž – návštěva parku France Miniature /Francie v miniaturách/
v Élancourt u Paříže, nebo návštěva nejvyššího místa Paříže Montmartre a baziliky Sacré Coeur, Place
du Tertre /“náměstí umělců“/, prohlídka domu Jeana Maraise, Moulin Rouge a Place Pigalle. Odjezd
do hotelu, ubytování v hotelu Formule 1 v třílůžkových pokojích / nejspíše hotel Formule 1
Villemomble, 8 à 12, Allée du Plateau, 93250 VILLEMOMBLE /.
• Pondělí 17. června 2019: snídaně v hotelu, Paříž - návštěva 59. patra Montparnasse /210 m vysoký
mrakodrap v centru Paříže/, procházka Lucemburskými zahradami, po boulevardu St. Michel k Notre
Dame de Paris /katedrála Panny Marie, gotická římskokatolická katedrála, stojící na východní
polovině ostrova Ile de la Cité na řece Seině, projížďka po Seině lodí Bateau Mouche, odjezd do
hotelu.
• Úterý 18. června 2019 : snídaně v hotelu, Paříž - Trocadero, La Tour Eiffel / Eiffelova věž byla
postavena u příležitosti stého výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy, která se v roce
1889 v Paříži konala/, výstup do 2. patra. Návštěva L´Arc de Triomphe/ Vítězný oblouk/, dále po
Champs Elysées na Place de la Concorde /Náměstí Svornosti/, procházka v zahradách Les Jardins des
Tuilleries, odjezd do hotelu.
• Středa 19. června 2019: snídaně v hotelu, návštěva Versailles – komplexu budov a zahrad, /Petit
Trianon, Grand Trianon, velkolepý versailleský palác ze 17. století, symbol pompéznosti a rozmarnosti
francouzského dvora za vlády Ludvíka XIV. až Ludvíka XVI., v jehož okolí bylo vytvořeno 100 ha
překrásných pěstěných zahrad/, návštěva čtvrti La Défence /je charakteristická supermoderními
stavbami a mrakodrapy/, výtahem na vrchol Grande Arche, odjezd do hotelu.
• Čtvrtek 20. června 2018: snídaně v hotelu, odjezd z hotelu, celodenní návštěva zábavního parku
Eurodisneyland /+ oběd/. Ve večerních hodinách odjezd do Litoměřic.

Záloha na zájezd činí 2.800,- Kč a bude vybírána po předání závazné přihlášky v termínu od 1. října do
30. listopadu 2018, platbu je možno po dohodě zaplatit ve dvou splátkách, nejpozději do 18. ledna
2019.
Do konce února 2019 požádáme o úhradu zbývající částky 210 €.
Účastníci mohou přihlásit na tento zájezd své sourozence nebo známé, kteří jsou starší 15 let a
studují jinou střední školu.
Pedagogický dozor:
Mgr. Eva Filandrová
Mgr. Dana Drobná
Mgr. Renata Kynzlová

Přihlášky a další informace v kabinetu biologie u E. Filandrové a D. Drobné v kabinetu hudební
výchovy nebo na webových stránkách školy.

V ceně je zahrnuto:
- 4x ubytování v hotelu Formule 1
- 4x snídaně v hotelu Formule 1
- vstupy do všech objektů, které jsou součástí programu, včetně Eurodisney
- projížďka po Seině
- vstupné na Tour Eiffel, výtah na Montparnasse a Grande Arche
- oběd v Eurodisney Paris
- doprava autobusem firmy P-bus po celou dobu zájezdu

