ADVENTNÍ PLAVBA PO SEINĚ
Rouen
CITY WALK OF ROUEN
Přestože téměř polovina města Rouen byla za 2. světové války zničena, většina
polodřevěných budov, dlážděných ulic a kostelů bylo možné opravit. Dnešní Rouen
připomíná spíše openair muzeum než město. Město sta kostelních věží, jak je nazval Victor
Hugo, se stalo neslavně proslulým kvůli Johance z Arku, která zde byla roku 1431 upálena
uprostřed náměstí. Více se o historii tohoto přístavního města dozvíte během procházky
s průvodcem.
CENA ZA OSOBU: € 19 | DÉLKA CCA: 2 h

Mantes-la-Jolie
THE PALACE OF VERSAILLES
Po 45 minutách jízdy přijedete do velkolepého sídla Ludvíka XIV. Nejvýznamnější budova
svého typu byla předlohou pro mnoho paláců stavěných v 17. a 18. století. Původně malý
lovecký zámeček byl Ludvíkem XIV vyhlášený jako sídlo francouzské vlády a přestavěn do
současné majestátní podoby. Během prohlídky a audio průvodcem uvidíte královniny a
královy apartmány, reprezentativní sály a přijímací haly. Nakonec si projdete i vyhlášené
zahrady a Orangerie.
CENA ZA OSOBU: € 75 | DÉLKA CCA: 5,5 h

Paris
CITY TOUR OF PARIS
Paříž má až mnoho památek a významných zajímavostí, aby se daly stihnout obejít během
jednoho dne. Přesto se během této jedinečné exkurze pokusíme stihnout co nejvíce. Uvidíte
Eiffelovku, Vítězný oblouk, Champs-Elysées, Tuilerijské zahrady, Louvre, Justiční palác,
Invalidovnu, katedrálu Notre Dame a Sacré-Cœur.
CENA ZA OSOBU: € 45 | DÉLKA CCA: 4 h | Kvůli dopravě je možné, že návštěva některé
z památek bude vynechána.
DISCOVER PARIS INDIVIDUALLY
Paříž toho má tolik co nabídnout, že nebudete vědět, kde začít. Volba je ale čistě na vás!
Vyberte si muzeum, chrám, obchod – cokoliv a řidič vás tam zaveze. Pokud budete chtít,
může vás doprovázet průvodce, který vás poskytne nezbytné informace i nejrůznější
zajímavosti během vaší soukromé prohlídky města.
CENA: Minivan (5 míst) na 4 hodiny s řidičem € 399. Průvodce na 4 hodiny € 399. | Exkurze je
dostupná na vyžádání.

PARISIAN CABARET
Typický pařížský kabaret je ideálním zakončením dovolené. Dopřejte si muzikální, štědrý a
zábavný večer v unikátním divadle navrženém Gustavem Eiffelem. Láska a umění svádění
jsou oslavovány ve hře Paradis à la folie.
CENA ZA OSOBU: € 75 | DÉLKA CCA: 2,5 h | Pouze vstupenka. S požadavkem na dodatečné
služby se obraťte na manažera lodi.
DISCOVER PARIS ON YOUR OWN
Chtěli byste objevovat centrum Paříže po své vlastní ose? Tak do toho. Autobus vás
pohodlně zaveze do centra, vysadí vás poblíž Champs-Èlysées a o pár hodin později vás
vyzvedne na stejném místě.

