OKOUZLUJÍCÍ NORMANDIE & PAŘÍŽ
Les Andelys
BIKE TOUR THROUGH THE HEART OF NORMANDY
Projeďte se na kole srdcem Normandie, objevujte okouzlující scenérie po cestě do Boisment.
Perličkou této exkurze je degustace ciderů v La Pressoir d'Or.
CENA ZA OSOBU: € 49 | DÉLKA CCA: 3,5 h | VZDÁLENOST CCA: 23 km
CHÂTEAU DE VASCOEUIL
Tato exkurze do slavného Château de Vascoeuil cca 20 km na východ od Rouen vás provede
typickou krajinou Normandie s jabloněmi a velkostatky. Více než 50 soch od známých autorů
je vystavených v 5 ha zámeckého parku a každý rok se pořádá speciální exhibice umělců jako
Dali, Buffet, apod.
CENA ZA OSOBU: € 47 | DÉLKA CCA: 4 h

Caudebec-en-caux
ALONG THE CÔTE FLEURIE TO HONFLEUR, DEUTVILLE AND A CALVADOS
DISTILLERY
Přímo v ústí Seiny leží město Honfleur, jedno z nejvíce okouzlujících měst v Normandii. Po
krátké procházce útulnou alejí a podél přístavu se dostanete ke „Květinovému pobřeží“
v Deauville. Tento prestižní přímořský resort pochází z poloviny 19. století, kdy ho nechal
během čtyř let vystavět nevlastní bratr Napoelona III. Charles de Morny. Naleznete zde
nádherné neorománské vily či závodní trasu do Paříže. Na začátku 20. století přibyly moderní
hotely a casina, díky kterým vyrostla mezinárodní reputace. Během prohlídky města
navštívíte i továrnu vyrábějící kalvados a budete mít možnost zúčastnit se malé ochutnávky.
CENA ZA OSOBU: € 79 | DÉLKA CCA: 6 h
EXPERIENCE NORMANDY UP CLOSE
Nádherná Seina, kláštery a příroda – to i mnohem víc si vychutnáte během cyklo toulek
Normandií. Sportovnější projížďka na kole vás provede úžasnou přírodou Normandie.
CENA ZA OSOBU: € 54 | DÉLKA CCA: 3,5 h | VZDÁLENOST CCA: 32 km

Rouen
CÔTE D'ALBÂTRE, ETRETAT & LE HAVRE
Jedno z nejkrásnějších francouzských pobřeží – Alabastrové, leží severně od Caudebecu a
můžete se tam autobusem dostat za cca hodinu. Jedním z nejkrásnějších pobřežních míst je
malá vesnička Étretat obklopena křídovými útesy z obou stran. Ty také zaručují přírodní
ochranu vesničky před silným větrem. Malé hrady, panské domy a samozřejmě známé útesy,

které byly nespočetněkrát zachyceny na obrazech slavných malířů, to jsou hlavní
charakteristiky Étretatu. Odtud se přesunete do Le Havre slavného pro své architektonicky
významné centrum, které bylo jako jediné z 20. století zapsáno na seznam světového
dědictví UNESCO.
CENA ZA OSOBU: € 59 | DÉLKA CCA: 5 h
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
IN THE FOOTSTEPS OF JEANNE D’ARC
Zajímavá cyklo projížďka skrz historické město Rouen. Čeká na vás okouzlující katedrála,
středověké hrázděné domy a malebná stará čtvrť.
CENA ZA OSOBU: € 49 | DÉLKA CCA: 3,5 h | VZDÁLENOST CCA: 15 km

Vernon
MONET’S GARDEN AT GIVERNY
Vesnice Giverny si vysloužila světovou slávu díky jednomu muži, který zde žil přes 40 let –
Claude Monet. Malby leknínů na jeho vlastním jezírku stejně jako lučních květin za domem
se staly impresionistickými veledíly. Dnes je z jeho domu muzeum, ve kterém si můžete
prohlédnout impresionistická díla z celého světa. Giverny je Mekkou impresionistů, a proto
zde spousta z nich na konci 19. století žila.
CENA ZA OSOBU: € 36 | DÉLKA CCA: 3,5 h
BIKE TOUR TO GIVERNY AND MONET’S GARDEN
Objevujte nádherný normandský venkov během cyklistického výletu a poznejte zahradu
Claude Moneta mistra impresionismu.
CENA ZA OSOBU: € 49 (včetně vstupenky do Monetovy zahrady) | DÉLKA CCA: 3,5 h |
VZDÁLENOST CCA: 22 km
KAYAK TOUR ON THE EURE RIVER
Řeka Eure se vine od jihu Francie vstříc Seině a zve vás na projížďku kajakem krásnou
Normandií a údolím Eure.
CENA ZA OSOBU: záleží na počtu účastníků a sezóně. | DÉLKA CCA: 3 h

GIVERNY PRIVATE TOUR
Chtěli byste se dozvědět více o životě a díle impresionistů v Monetově zahradě? Se
soukromým průvodcem si můžete zahrady užít intenzivněji a obdivovat další umělecká díla
v muzeu impresionismu v Giverny. Tato exkurze je jedinečným zážitkem provázející po
stopách Claude Moneta.
CENA: € 494 pro 6 osob | DÉLKA CCA: 3 h | Exkurze je dostupná pouze na vyžádání.
WORKSHOP ABOUT IMPRESSIONIST PAINTERS
Byla pro vás prohlídka Monetovy zahrady inspirující? Tak si namalujte své vlastní
impresionistické dílo. Nás expert z Vernonu vám prozradí jak na to.
CENA ZA OSOBU: záleží na počtu účastníků a sezóně. | DÉLKA CCA: 3,5 h | Exkurze je
dostupná pouze na vyžádání.

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.
HIGHLIGHTS OF PARIS DURING A CYCLING TOUR
Pojeďte objevovat jednu z nejzajímavějších metropolí Evropy na kole. Tato cyklo exkurze nás
provede nejslavnějšími památkami hlavního města módy a lásky. Prohlédněte si Paříž
jedinečně ze sedla kola.
CENA ZA OSOBU: € 49 | DÉLKA CCA: 4 h | VZDÁLENOST CCA: 28 km
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.
KIDS SPECIAL: DISNEYLAND PARIS
Mickey Mouse, Goofy a kačer Donald vás budou čekat na každém rohu a bavit nejen děti, ale
celou rodinu.

CENA ZA OSOBU: € 139 | DÉLKA CCA: 10 h | Exkurze je dostupná na vyžádání. Zahrnuje
pouze autobusovou dopravu a vstupenku.
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.
CENA ZA OSOBU: € 19 | DÉLKA CCA: 5,5 h

