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 PARÍŽ - VERSAILLES - DISNEYLAND - VIEDEŇ 
 

Program zájazdu:       
1. deň  
odchod z Michaloviec v ranných hodinách, non-stop jazda do Francúzska, nočná jazda. 
2. deň 
ráno príchod do Paríža, začiatok prehliadky mesta - pešia prechádzka Latinskou štvrťou 
(univerzita Sorbonne, Panthéon, palác Luxembourg), pokračujúca okolo katedrály Notre 
Dame, Sainte Chapelle, Hôtel de Ville,  Centre Pompidou, kostol sv. Magdalény … 
Podvečer návšteva Eiffelovej veže (platí sa vstupné), odchod na ubytovanie, nocľah. 
3. deň 
raňajky, odchod autobusom do Versailles, návšteva kráľovského zámku a záhrad, popoludní 
autobusová a pešia prehliadka parížskych pamätihodností zahrňujúca modernú štvrť La 
Défense, La Bastille, Rue de Rivoli a Montmartre - štvrť umelcov, kabaret Moulin Rouge, 
námestie Pigalle a Bazilika Sacre Coeur. Fakultatívne vyhliadková plavba loďou po Seine – 
nezabudnuteľný zážitok pre každého návštevníka, návrat do hotela, nocľah. 
4. deň 
raňajky, odchod do Disneyland Parku resp. do Walt Disney Studios Parku, celodenný 
pobyt v parku (pred odchodom na Slovensko má autobus min. 9- hod. bezpečnostnú 
prestávku). Podvečer cca o 18:00 odchod, nočná jazda cez Nemecko do Rakúska. 5. deň    
V ranných hodinách príchod do Viedne. Pešia prehliadka s miestnym sprievodcom – 
Hofburg, Radnica, Graben, Katedrála sv. Štefana, Korutánska ulica... Popoludní 
individuálne voľno (autobus má min. 9- hod. bezpečnostnú prestávku). Podvečer odchod 
domov (cca 17:00), príchod do Michaloviec okolo polnoci. 

 

Termín :          18.05. - 22.05.2014 
 

cena/osoba:          249,60 €   
 

V cene je zahrnuté: 
doprava klimatizovaným autobusom z Michaloviec, 2x ubytovanie v trojlôžkových izbách v 
hoteli typu Formule 1, 2x kontinentálne  raňajky, miestny sprievodca vo Viedni, palivový 
príplatok, sprievodca CK FIFO, všetky dane a poplatky. 
Povinný príplatok:   
- komplexné cestovné poistenie      1,98  € /osoba/deň  
- pobytová taxa, ak bude požadovaná  (platí sa na mieste) od 0,30 €/os./prenocovanie 

 
Možné príplatky:  
príplatok za večeru       10,- € / osoba /1 večera 
(jednotné menu s nápojom) 



 
 
Orientačné vstupné: 
Eiffelova veža  3. poschodie výťahom 14,50 € / dosp. osoba, 12,80 € študent  
      2. poschodie pešo   5,- € / dosp. osoba, 4,-  € študent 
- Víťazný oblúk      9,50 € (do  18 rokov zdarma, potrebný  
          doklad totožnosti) 
- Louvre        12,- € (do  18 rokov zdarma, potrebný  
          doklad totožnosti) 
- Múzeum D’Orsay      9,- € (do  18 rokov zdarma, potrebný  
          doklad totožnosti) 
- Versailles       15,- € (do  18 rokov zdarma, potrebný  
          doklad  totožnosti) 
- Plavba po Seine       12,- € (skupina nad 20 osôb  7,50 €/os.) 
- zábavný park Disneyland 
(orientačná skupinová cena na1 park)  30,- €/osoba 
 
Gratuity: 
Cena je kalkulovaná na 42 platiacich účastníkov a 4 osoby zdarma. 

 
Systémové hotely Formule 1 
Hotely Formule 1 sú hotely kategórie 1* patriace do medzinárodnej hotelovej siete vo 
vlastníctve spoločnosti Accor Group. Zariadenie je jednoducho a účelne vybavené, určené 
najmä pre tranzitne cestujúcich s nižšími nárokmi na luxus a komfort, situované často pri 
významných dopravných tepnách. Vybavenie izieb pozostáva z dvojlôžka a samostatného 
lôžka palandového typu, ďalej je k dispozícií malý stolík so stoličkou a TV. Súčasťou 
vybavenia izieb je posteľná bielizeň a uteráky. Sociálne zariadenia a sprchy sú spoločné na 
chodbách. Otváranie dverí funguje buď na číselný kód, alebo na čipové karty. K dispozícii 
je recepcia a jedáleň.  
 

 
 
 

*Poradie prehliadky pamiatok upravíme podľa potreby účastníkov v súlade s  Medzinárodnými 
bezpečnostnými pravidlami AETR (bezpečnostná prestávka pred odchodm na Slovensko, povolená denná 
jazdná doba vodičov a pod.). 
 
**CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia porgramu pri zachovaní obsahu 
zájazdu. 

 


