OZNAM
Rada ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre
organizuje

8 - denný autobusový zájazd

FRANCÚZSKO
PARÍŽ-VERSAILLES-FONTAINEBLEAU

A ZÁMKY NA LOIRE

Termín: 27.08.- 03.09. 2017
Počet km: Bratislava - Rakúsko-SRN-Francúzsko cca km 1325
Trasa: Bratislava - Melk – Linz – Passau – Norimberg - Saarbrucken – Metz – Reims - Paris
Rakúsko: 335 km, Nemecko:595 km, Francúzsko 395 km
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vydajte sa s nami do najnavštevovanejšej oblasti Európy. Región tvoriaci kraj v povodí rieky
Loiry je po Paríži najfrancúzkejším krajom, ospevovaným básnikmi ako „záhrada
Francúzska“, posiaty prekrásnymi mestami, renesančnými zámkami, prepychovými lánmi a
vinohradmi, kde sa rodí jedno z najlepších vín.
Paríž - turistická „mekka“ patrí medzi najväčšie svetové turistické magnety. Hemingway
nazval Paríž pohybli- vým sviatkom, mestom chuti tak neodolateľnej, že akonáhle ju
prehltnete, ponesiete si so sebou navždy spomienky na tento krásny zážitok.
PROGRAM
1. deň 27. 08. 2017 ( nedeľa)
Odchod z NITRY o 12.15 hod., cesta nonstop cez Rakúsko, SRN.

2. deň 28. 08. 2017 (pondelok) Paríž
Príchod do PARÍŽA v ranných hodinách, pešia prehliadka centrom mesta - Pantheón,
Luxemburgské záhrady, ostrov Cité s katedrálou NOTRE DAME a Justičným Palácom,
radnica, Forum les Halles, moderné muzeum G. Pompidou, kostol sv.Eustacha, fakultatívne
prehliadka svetoznámeho múzea LOUVRE, Place Vendôme, záhrady Tuillerie, nám.
Svornosti. Odchod cca 18.15 hod. na hotelové ubytovanie**plus alebo *** v okolí Paríža /do
32 km/, 1/2-lôžk. izby so S+WC,TV, (príp. 1/1, 1/3) Reštaurácia v hoteli alebo v blízkosti
hotela.
3 .deň 29. 08. 2017 (utorok)
Paríž-Versailles
Kontinentálne raňajky, návšteva zámku a záhrad vo VERSAILLES. Popoludní prehliadka
modernej štvrte LA DEFENSE - prehliadka, nákupy, štvrť umelcov MONTMARTRE
s bazilikou Sacré Coeur, námestie Trocadéro, večerná veža EIFFEL - výstup, návrat do
hotela pri Paríži.
4. deň 30. 08. 2017 (streda) Paríž - Fontainebleau
Kontinentálne raňajky, návšteva zámku a záhrad vo FONTAINEBLEAU (52km), ktorý patrí
medzi najkrajšie francúzske zámky, „dielo storočí, domov kráľov a zmes rôznych štýlov“,
unikátne súkromné zbierky Napoleona I., osobné voľno v peknom historickom centre
mestečka. Presun späť do Paríža, Invalidovňa - zvonku, Elyzejské polia, plavba po Seine,
návrat do hotela pri Paríži.
5. deň 30. 08. 2017 (štvrtok) zámky Chambord, Blois a mestečko
Po kontinentálnych raňajkách /džús, teplé nápoje, pečivo, maslo, džem/ sa presuniete
juhozápadne k rieke Loire a ako prvý navštívite najväčší renesančný monumentálny zámok
(440 miestností) CHAMBORD, ktorý je obkolesený loveckou oborou. Osobné voľno na
občerstvenie v miesnych obchodíkoch - kvalitné miestne vína, pečivo, suveníry, snacky,
reštaurácie. Potom Vás čaká prekrásny renesančný zámok v BLOIS, ktorý bol v 16. stor.
kráľovským palácom a centrom politického a umeleckého života. Určite zaujme schodište
Františka I.aizna Kataríny Medici s 237 vyrezávanými panelmi a 4 tajnými skrinkami.
V meste si ďalej pozriete katedrálu sv. Ľudovíta, mestskú radnicu, terasovité záhrady, odkiaľ
je krásny výhľad na mesto a rieku. Zvláštna ulička Rue Pierre de Blois, je preklenutá gotickou
spojovacou chodbou a ústí do stredovekého židovského ghetta. Malebné námestie Place
Veauvert lemujú reštaurácie. Osobné voľno na nákupy a občerstvenie Hotelové ubytovanie
**plus v okolí Blois.
6. deň 01. 09. 2017 (piatok) zámky na Loire
Raňajky. Návšteva noblesného zámku CHEVERNY s pekným anglickým parkom a bohato
zdobeným a zaujímavým interiérom. Na jeho nádvorí sa môžete stretnúť s predkami
pôvodných majiteľov, ktorí tu dodnes žijú. Odtiaľ pokračujete k romantickému „vodnému“
zámku CHENONCEAUX, ktorý sa romanticky klenie ako most cez rieku Chér. Je známy aj
pod prezývkou „zámok šiestich žien“. Daroval ho kráľ Henrich II. svojej favoritke Diane
z Poitiers. V zámku je aj múzeum voskových figurín. AMBOISE – zámok, kde sa často
zdržiaval kráľ František I. V blízkom renesančnom zámočku /450 m/ CLOS LUCÉ prežil
svoje posledné roky Leonardo da Vinci (múzeum jeho kresieb, návrhov...) V záhrade zámku
Amboise v kaplnke sa nachádza jeho skromný hrob. V Amboise možná ochutnávka
miestneho vína v štýlovej vinotéke (napr. pri zámku Caveau des Vignerons d´Amboise) a
osobné voľno v štýlových obchodíkoch mesta. Hotelové ubytovanie**plus v okolí Tours.

7. deň 02. 09. 2017 (sobota) zámok a záhrady Villandry a mesto Tours
Raňajky. Odchod do VILLANDRY, jedného z najkrajších zámkov krajiny, známeho svojimi
nádhernými a unikátnymi terasovými záhradami. Odtiaľ presun do blízkeho mesta TOURS
pôsobisko sv. Martina. Počas 9 hodinovej bezpečnostnej prestávky autobusu si pozriete
katedrálu St. Gatein, novú baziliku s hrobom sv. Martina /r. 2017 vyhlásil pápež František
cirkevný rok sv. Martina/,malebné námestie Place Plumerau. Možná návšteva niektorej z
miestnych jedinečných čokoládovní /KC Chocolatier, Chocolaterie Bellanger, Chocolats de
Neuiville...) Osobné voľno, odchod o cca 21.00 hod. Cesta nonstop na Slovensko.
8. deň 03. 09. 2017 (nedeľa)
Návrat na Slovensko v popoludňajších hodinách (BRATISLAVA cca po 13.30 hod.,
NITRA cca do 15.00 hod.).

CENA 390 EUR
Cena zahŕňa: 5 x hotelové ubytovanie v 1/2S+WC+TV/ príp.1/1, 1/3/**-plus alebo ***
hotel, 5 x kontinentálne francúzske raňajky, dopravu luxusným klimatizovaným autobusom
Mercedes/Man, sprievodcu, poistenie Union proti úpadku CK
Možné príplatky: komplexné cestovné poistenie Union 16 EUR os/zájazd, 1/1 izba: 100
EUR/zájazd
Možné vstupy: Od apríla 2009 mládež do 26 rokov /členovia Európskej únie/ väčšina
múzeí zdarma !!!
LOUVRE – múzeum
VERSAILLES štátny.zámok + časť súkr.apt, slúchadlá
Versaillské ZÁHRADY/striekajúce fontány s hudbou
utorok/

15 EUR, mládež do 26 r. zdarma
15 EUR, mládež do 26 r .zdarma
7,50-9 EUR,deti do 5 r .zdarma /sobotu , nedeľu,

7,50 EUR vláčik /len okrajové časti/
GRAND TRIANON
7 EUR mládež do 26 r.zdarma
INVALIDOVŇA /Vojen.múzeum + hrobka Napoleona/ 11 EUR , mládež do 26 r. zdarma
MUSÉE D´ORSAY
12 EUR , mládež do 26 r.zdarma
TOUR EIFFEL

7,00 EUR dospelý, 3,00 EUR dieťa do 11r.., 5
EUR ml.12-24r., - pešo 1.a 2. posch.
11,00 EUR
4,00 EUR
8,50 EUR
- výťah 2. posch.
17,00 EUR
10,00 EUR
14,50 EUR
- výťah 3. posch.
PLAVBA PO SEINE 7,50 EUR
METRO: 1,40-1,80 EUR
MUESÉE GRÉVIN /vosk.figur/ 22,50 EUR, študenti 21,50EUR, deti 6-14 r. 17,50 EUR
Zámok Fontainebleau 9 - 11 EUR, mládež do 25 r. zdarma

Zámky na Loire zámok Chambord 13 EUR, mládež do 25 r. zdarma, zámok Blois 10 EUR, deti 6-17r.5
EUR, študenti, 7,50 EUR, zámok Amboise 8,50-11,20 EUR, študenti 8,10-9,70 EUR, mládež 7-18r. 6,60
EUR-7,50 EUR, zámok Clos Lucé 11,50-14 EUR, študenti 10 EUR, mládež do 7-18 r. 9,50 EUR, zámok
Chenonceau 9,50-12,50 EUR , mládež 7-25 r. 9,50 EUR, zámok Cheverny 10,90-14,50 EUR/os., mládež
7-25r. 7-10,90 EUR, Villandry-zámok+záhrady 10,50EUR, len záhrady 6,50 EUR, mládež zľavy.

Poznámky: 2. deň a 7. deň pred nočnými jazdami musí byť 9 hod. bezpečnostná
prestávka autobusu

Základná cena zájazdu pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov je 390 Eur.
Zamestnanec, člen ZO: dostane príspevok od ZO 30 Eur a tiež príspevok 50 Eur zo
sociálneho fondu. Cena zájazdu pre zamestnanca, ktorý je odborár a má nárok na
príspevok zo sociálneho fondu je 310 Eur.
Zamestnanec, nečlen ZO: dostane príspevok zo sociálneho fondu 50 Eur. Cena zájazdu
pre zamestnanca, nečlena ZO, ktorý má nárok na príspevok zo sociálneho fondu je 340
Eur.
Zamestnanec UKF, ktorému vznikne nárok na príspevok 50 Eur zo sociálneho fondu,
musí zaplatiť cenu zájazdu aj s týmto príspevkom. Po ukončení zájazdu mu bude vo
výplate v nasledujúcom výplatnom termíne vrátených 50 Eur.

Príspevok zo sociálneho fondu a príspevok zo ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre je
možné na viacdňové zájazdy na základe Kolektívnej zmluvy poskytnúť iba 1x
ročne.
Žiadame záujemcov o zájazd, aby sa prihlásili na sekretariát ZO (č. tel. 6408045, e-mail:
odbory@ukf.sk) najneskôr do 15. 6. 2017 aj so zaplatením za zájazd.

doc. Gabriela Jonášková, CSc.
predsedníčka ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre

