PARÍŽ 2018
letecky z Košíc
5-dňový pútnicko-poznávací zájazd
Pozývame Vás do slávneho veľkomesta Paríža s bohatou históriou
a architektúrou, miesto odpočinku sv. Kataríny Laboure, ktorá dostala od Matky
Božej Zázračnú medailu s prísľubmi ako aj sv. Vincenta de Paul, pochovaného
a vystaveného k verejnej úcte.
Pri prechádzaní zámkom či záhradami v kráľovskom Versailles s veľkolepými
fontánami a vytvorenej historickej scenérie, vo Vás zanechá neopísateľný zážitok.
Podobne aj pohľad z Eiffelovej veže či vyhliadková plavba po rieke Seine v Paríži
Vás uistí o kráse veľkomesta.

26. 09. - 30. 09. 2018
679,- €
V cene je zahrnuté:
- let Košice - Varšava - Paríž CDG a späť leteckou spoločnosťou LOT
- palivové, letiskové a bezpečnostné poplatky,
- 1 príručná batožina s rozmermi 55 x 40 x 23 cm s max. hmotnosťou do 8 kg
- 4x ubytovanie v hoteli*** v Paríži s raňajkami v 2 a 3-posteľových izbách
- plavba po rieke Seine, program, lekár, sprievodca, splátkový systém platenia
V cene nie je zahrnuté:
- príplatok za 1-posteľovú izbu: 40- €/os./noc
- poistenie CK proti insolventnosti, komplexné poistenie klientov v zahraničí
- veľká podpalubná batožina 20 kg: 40,- €
- vstupy do múzeí, doprava v Paríži, mestská hotelová daň
Informácie: www.ckbca.sk
Rezervácia: 0905 196216,
E - mail: info@ckbca.sk, benkomil@centrum.sk

PROGRAM

(zmena programu a časov letov vyhradená)

26.09.2018 St:
KOŠICE (SK)
- zraz účastníkov o 03,30 hod. na letisku v Košiciach v odletovej hale
- 03,40 hod. check-in na letisku
- 05,40 hod. odlet leteckou spoločnosťou LOT do Varšavy (PL) s príletom o 06,45 hod.
- 07,25 hod. odlet z Varšavy (PL) leteckou spoločnosťou LOT na medzinárodné letisko
v Paríži CDG Charles de Gualle (let 2,30 hod.)
- 09,55 hod. plánovaný prílet do Paríža, transfer do hotela s uložením batožín

PARÍŽ (F)
- so sprievodcom Bazilika Saint Denis s hrobmi francúzskych kráľov a kráľovien, historická
radnica, výstup lanovkou na Montmartre s okolím: posledná parížska vinica, Bistro u milej
Kataríny, prechádzka uličkami umelcov, Dom surrealistického maliara Salvatora Dalího
s jeho 330 dielami (vstupné) - individuálne, prehliadka neorománskej Baziliky Sacré-Coeur
s Eucharistickou poklonou, ubytovanie a nocľah
27.09.2018 Št: - raňajky o 07.00 hod. v hoteli

VERSAILLES (F)
- prednostný vstup bez čakania do kráľovského zámku vo Versailles s prehliadkou zámku,
nádvoria, záhrad, sochy kráľa Slnka Ľudovíta XIV. Pobyt vo Versailles – záhrady, zámok a
fontány individuálne, možnosť zakúpiť si jazdu vyhliadkovým vláčikom po Versailleských
záhradách a vidieť malé zámky Veľký, Malý Trianon, popoludní najmodernejšia časť Paríža
La Défense, Nový oblúk- Grande Arche, návšteva najväčšieho nákupného centra: 4 ročné
obdobia, moderný kostol v La Défense, známy červený mlyn - Moulin Rouge, nocľah
28.09.2018 Pi: - raňajky o 07.00 hod. v hoteli
- prednostný vstup bez čakania do najväčšej galérie Louvre (vstupné) s obrazom Mony Lisy
či iných skvostov individuálne, Palais Royal - sídlo kardinála Richelieua, Tuilerijské záhrady,
Arc de Triomphe du Carrousel, Most zamilovaných s visiacimi zámkami, Veža sv. Jakuba,
prehliadka ostrova Île de la Cité, Palais de Justice, Budova parížskej prefektúry, Svätá
kaplnka a Pont Neuf (Nový most), Katedrála Notre Dame so vstupom a so svätou omšou
a spievanými vešperami, point Zero (bod nula), Hôtel Dieu ..., nocľah
29.09.2018 So: - raňajky o 07.00 hod. v hoteli
- svätá omša v Kaplnke Panny Márie Zázračnej medily na Rue du Bac, kde je vystavené
telo sv. Kataríny z Laboure, nákup devocionálii, Kostol sv. Vincenta de Paul, zhliadnutie
neporušeného tela svätca, individuálne voľno, Divadlo Opéra Garnier na Place de l´Opera, Trocadero: Palais de Chaillot so záhradami a fontánami, Eiffelova veža - individuálny
program spojený s výstupom na vežu (výstup výťahom na 3. poschodie sa platí), Champ de
Mars (Martovo Pole), École Militaire (Kráľovská vojenská akadémia kráľa Ľudovíta XV.),
známy most Pont de l´Alma s podjazdom, kde tragicky umrela princezná Diana,
prechádzka po pobrežie rieky Seiny a bojovník Zuáv, výhliadková plavba po rieke Seine 80
minút (panoráma Paríža z rieky Seiny): originálna Socha Slobody, most Alexandra III.,
Hôtel des Invalides, Avenue Champs Elysées, Place de la Concorde, Obelisk, Veľký
a malý palác, Place Charles de Gualle a Víťazný oblúk, nocľah
30.09.2018 Ne: - raňajky o 07.00 hod. v hoteli, uvoľnenie izieb, program so sprievodcom,
svätá omša, individuálny program ...
- 15,00 hod. transfer na letisko Paríž CDG
- 17,15 hod. check-in na letisku v Paríži CDG
- 19,40 hod. odlet z Paríža CDG priamym letom leteckou spoločnosťou LOT do Varšavy (PL)
s plánovaným príletom o 21,55 hod. (let 2,15 hod.)
- 22,35 hod. odlet z Varšavy (PL) na letisko do Košíc (let 1,10 hod.)

KOŠICE (SK)
-23,45 hod. plánovaný prílet do Košíc

