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PROGRAM: 

1. DEŇ 
31.05. 

Odchod účastníkov: 06:00 hod.  z  Bratislavy 
Detaily cesty: jazda autobusom cez Rakúsko a Nemecko, krátke hygienické zastávky, príchod do 
okolia francúzsko-nemeckej hranice vo večerných hodinách v Metz, alebo Štrasburgu.  
Ubytovanie 
Nocľah 

2. DEŇ 
01.06. 

Raňajky 
Detaily cesty: pokračovanie cesty do Paríža, krátke hygienické zastávky, po ceste zastávka 
v Remeši – návšteva Katedrály, príchod do Paríža popoludní. 
Program v Paríži: autobusová prehliadka (Opera, námestie Concorde, Champs Eysées, Víťazný 
oblúk, Trocadero,...) Louvre  návšteva  múzea 
Večera 
Ubytovanie 
Nocľah 

3. DEŇ 
02.06. 

Raňajky 
Program: odchod do Versailles (prehliadka zámku a záhrad), krátka zastávka v La Défense 
(moderná štvrť Paríža), výstup na Eiffelovú vežu, vonkajšia prehliadka Invalidovne, pešia 
prehliadka Montmartru (Mounlin Rouge, Sacré Coeur, Place du Tertre,...) 
Program: večerná plavba po Seine 
Večera 
Nocľah 

4. DEŇ 
03.06. 

Raňajky 
Program: celodenná návšteva Eurodisneylandu, alebo individuálny program v centre mesta 
Odchod z Disnezlandu: vo večerných hodinách 
Detaily cesty: nočná jazda autobusom cez Francúzsko a Nemecko, krátke hygienické zastávky 

5. DEŇ 
04.06. 

Detaily cesty: pokračovanie cesty autobusom cez Nemecko a Rakúsko, krátke hygienické 
zastávky, príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách 

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V CENE: 

preprava luxusným autobusom, 3x ubytovanie v hoteli v dvoj. alebo štvorposteľových izbách s príslušenstvom, 
3 x raňajky, 2 x večera, cestovné poistenie UNION, prehliadky miest podľa programu bez vstupov,  slovenský 
sprievodca počas celého pobytu 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V CENE: 

ďalšia strava neuvedená v programe, vstupy do navštívených pamätihodností vrátane Eurodisneylandu,  ďalšie 
služby, ktoré nie sú uvedené v programe 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: 

 

TERMÍN:  31.05. – 04.06.2013 

ZÁKLADNÁ CENA:  

260€/os. - ubyt. v  4-posteľových izbách 

290€/os. - ubyt. v 2-posteľových izbách 

60€/os. - príplatok za 1-posteľovú izbu 
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 zmena programu vyhradená 
 cena základného cestovného poistenia, ktoré zahŕňa poistenie liečebných nákladov, poistenie úrazu 

a zodpovednosť za škodu v sume 0,70€/os./deň 
 raňajky sa podávajú formou bufetu, môžete si vybrať s rôznych druhov pečiva, podávajú sa taktiež 

croissanty, maslo, lekvár, nutella, ovocné kompóty, jogurty, miešané vajíčka so šunkou, čaj, káva 
a pomarančový džús (ponuka sa môže na jednotlivých hoteloch líšiť) 

 v cene zájazdu sú zahrnuté 2 večere v samoobslužnej reštaurácii FLUNCH,  k  dispozícii je pitná voda s 
ľadom 

 na vstupy do navštívených pamätihodností treba počítať so sumou cca 60€/os./pobyt 
 do štátnych múzeí (Louvre, Versailles a pod.) je vstup pre návštevníkov do 25 rokov zadarmo 
 v autobuse je možné kúpiť si  nealko nápoje a kávu 
 cena za zájazd sa môže v závislosti od nepredvídaných okolnosti zmeniť, CK však musí na túto 

skutočnosť upozorniť s dostatočným časovým predstihom 
 CK má právo na zmenu ubytovania, ak má možnosť dohodnúť kvalitnejšie podmienky, prípadne sa 

vyskytli nepredvídané skutočnosti, ktoré bránia spolupráci s doterajšími obchodnými partnermi, 
o každej zmene je CK povinná účastníkov informovať 

PODMIENKY PRE PRIHLÁSENIE: 

 záujemca sa môže na zájazd prihlásiť prostredníctvom prihlášky doručenej osobne, poštou, alebo e-
mailom 

 prihláška musí byť kompletne a čitateľne vyplnená 
 na účely zabezpečenia cestovného poistenia prosíme do prihlášky uviesť adresu trvalého bydliska 

a rodné číslo účastníka 
 po potvrdení prihlášky budú účastníkovi oznámené platobné informácie s termínmi úhrad 
 CK postupuje potrebné údaje ďalej svojim obchodným partnerom za účelom zabezpečenia potrebných 

služieb podľa skutočností uvedených na prihláške, v prípade nesprávne uvedených alebo nečitateľných 
údajov CK nezodpovedá za prípadné náklady navyše súvisiace s opravou alebo zmenou a účastník je 
povinný tieto uhradiť 

 účastník je povinný CK informovať o každej zmene v súvislosti s jeho účasťou na zájazde, alebo 
o prípadnej  zmene v  údajoch, ktoré uviedol na prihláške 

INFORMÁCIE O UBYTOVANÍ: 
 

 ubytovanie počas pobytu je zabezpečené v ekonomických hoteloch typu B&B alebo podobných, 
podrobnejšie informácie si môžete pozrieť na webovej stránke: http://www.hotel-
bb.com/reservation-hotel/lang/en/home/hotel_search 

 každá izba je vybavená kúpeľňou so sprchovacím kútom a WC, TV so satelitom, niektoré izby sú 
vybavené klimatizáciou a možnosťou pripojenia na internet cez Wi-Fi 

 vybavenie izieb sa môže na jednotlivých hoteloch líšiť 

EURODISNEYLAND PARIS 

Disneyland v blízkosti Paríža bol otvorený 12. 04. 1992. Bol postavený na základe predlohy v kalifornskom 
meste Annaheim a vďaka svojej polohe a veľkosti patrí medzi najviac navštevované Disneylandy v Európe. Od 
amerického sa líši v niektorých detailoch, ako je napr. Strašidelný dom a architektúra Hradu. Kvôli občas 
nevyspytateľnému počasiu tu boli vybudované aj kryté chodníky pre pohodlný pohyb návštevníkov.   

V parku sa nachádza množstvo atrakcií, ktoré sú zaujímavé pre návštevníkov akejkoľvek vekovej kategórie. 
Zabavíte sa nielen na kolotočoch, návštevách rozprávkových krajín, náučných sekciách a stretnutiach s disney 
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postavičkami, ale taktiež si môžete oddýchnuť v miestnych reštauráciách a kaviarňach. Nachádzajú sa tu aj 
rôzne obchody a krásne hotely.  

Webová stránka: http://www.disneylandparis.com/ 



PARÍŽ - EURODISNEY 2013 
 

S.O.TRAVEL s.r.o., Adresa: Pračanská 49, 831 07 Bratislava, Tel: +421 2 4371 2352, Mobil: 
+421 903 456 452, E-mail: sotravel@upcmail.sk, Web: sotravel..sk Stránka 4 
 

                                                                                                                   

 


