
 
1.den: odjezd   (kolem poledne z Blanska)m ořes ČR, SRN... 
2.den:  ráno příjezd do Paříže. Okružní jízda, vyhlídka na město z mrakodrapu Montparnasse, procházka latinskou 

čtvrtí, katedrála Notre Dame, radnice, Louvre,.. odpoledne Eiffelova věž.  V podvečer odjezd na nubytování, nocleh.. 
3.den:  Po trase Orléans, Tours, Poitiers – prohlídka starobylého města u kterého Francouzi roku 732 odrazili invazi 
muslimů. Odpoledne La Rochelle, opevněné přístavní město u břehů Atlantiku. Odjezd do Bordeaux, večerní 

procházka, nocleh 
4.den:  dopoledne Dune du Pyla, největší písečná duna v Evropě, výstup... mondénní přímořské lázně Biarritz a 
návart do ústí Garrony, do města Bordeaux, s jeho katdrálou, pevností i širokými bulváry...  Nocleh  
5.den:   Cognac, město kde se rodí koňak, návštěva distilérie. Pak přes Périgeux se zajímavou bazilikou St.Front,. 
Poldení návštěva Montignacu, odkud se vyjíždí k nalezištím pravěkých lidí (Cro-Magnon, Carpe Diem, jeskyně 
Lascaux. Návštěva repliky  jeskyně Lascaux II, s nádherně zachovalými malbami s doby kamenné. 
Odpoledne historické město husích jatýrek, Sarlat le Canéda . Nocleh u Tulle. 
6.den:   Přejezd k centru kraje Auvergne, do města Clermont-Ferrand s temnou katedrálou zbudovanou z lávového 
kamene. Výjezd na vyhlídku na vyhaslé sopce Puy de Dome, odkud je nádhrený rozhled po Francouzském 
Středohoří.  Odpoledne přes lázně ve Vichy s jejich kolonádami a promenádami, zastávka v římském městě Autun, 

příp u kláštera paray-le-Monial. Nocleh 
7.den:   Přejezd krajem burgundských vinic do vinařského centra Beaunne, zpáteční cesta východem Francie, přes 

Německo. Návrat pozdě večer (v noci) 

                        

Cena zájezdu zahrnuje:  5x ubytování v hotelu, dopravu moderním klimatizovaným  
autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH .  

Cena nezahrnuje vstupy, místní taxy, atd..    Možnost příplatku: 5 x snídaně za 785 Kč.                                                                                                              
 

      

                                                        
 

 

Produkt: CK WISNAR, Štefánikova 58, 742 21 Kopřivnice. www.wisnar.cz, wisnar@wisnar.cz 

Tel: 739 367 502 /  603 564 598   CZ6510280931,  Pojistka: EVROPSKÁ CESTOVNÍ POJIŠŤOVNA  1180000010 
 
 

Termín Osoba na pokoji 1/3       osoba na pokoji 1/2 

28.5. – 3.6.2018   7.950,-Kč     8.980,-Kč 

http://www.wisnar.cz/
mailto:wisnar@wisnar.cz

