
Informace a pokyny k zájezdu do Francie – Paříže,  1. – 6. května 2011 

 
Odjezd:  

 

1.5. (neděle) odpoledne kolem 16. hodiny (bude ještě upřesněno)  od školy. 

Noční přejezd do Francie v horizontální poloze v autobuse s lůžkovou úpravou. Upozorňuji, 

že proti této úpravě není odvolání, neboť ve výpravě budou přítomny starší osoby, které vsedě 

v noci zásadně necestují!  

 

Co s sebou:  

 

KAŽDÝ ÚČASTNÍK MUSÍ MÍT PAS NEBO OBČANKU! 

Průkaz totožnosti si každý bude opatrovat, za bordel ve vašich zavazadlech a pokojích  si 

ručíte sami! 

 

Dále: pohodlné oblečení a obuv. Celý den budem někde chodit, takže se nesnažte ohromit 

Paříž posledním modelem lodiček na podpatku. 

hygienické potřeby, případné léky, svačinu a pití na cestu. 

V Paříži bývá tepleji než u nás, ale v době globálních změn klimatu vás může nepříjemné 

počasí překvapit kdykoli, takže si vemte i bundu (deštník) a něco teplejšího pro případ zvratu 

v počasí. 

 

Ubytování a strava 

 

Hotel, kde budeme bydlet, je umístěn na pařížském předměstí, pokoje jsou třílůžkové, 

s umyvadlem, ostatní soc. zařízení je na chodbě. Podle mapy se nachází v městské zástavbě, 

v blízkosti je restaurace a předpokládám i nějaké obchody, ale nikdy jsem v této lokalitě 

nebyla, takže tyto informace berte s rezervou. Nicméně Francie je civilizovaná a vyspělá 

země, kde nikdo netrpí nouzí, žízní ani hladem. Tímto se dostáváme k tématu stravování: 

 

V hotelu budete mít snídani, ostatní jídlo si budete muset zařídit sami.  

Máte tyto možnosti: 

1. Přivézt s sebou jídlo z domova v podobě polotovarů a na pokoji si ho upravit do 

stravitelné podoby. Myslím, že malá varná konvice je snesitelná, pokud je nebudete 

používat všechny najednou a nezpůsobíte hotelu zkrat el. vedení. Před ranním 

odchodem doporučuji konvici schovat, personál hotelu je nemá rád. El. napětí ve 

Francii je stejné jako u nás.   

2. Kupovat jídlo z místních zdrojů. Počítáme s několika zastávkami s možností nákupu 

potravin, takže se budete moct zásobit. Cena teplého jídla v restauraci je různá, zhruba 

mezi 8 – 20 euro, ve fastfoodech možno i levněji. 

3. Kombinaci obojího, něco mít sebou, něco si koupit, záleží na vašich finančních 

možnostech. 

 

Aktuální průměrné ceny potravin si můžete vyhledat na tomto serveru: 

http://www.indices.insee.fr/bsweb/servlet/bsweb?action=BS_RECHGUIDEE&BS_IDARBO

=06000000000000 

 

 

 

 

http://www.indices.insee.fr/bsweb/servlet/bsweb?action=BS_RECHGUIDEE&BS_IDARBO=06000000000000
http://www.indices.insee.fr/bsweb/servlet/bsweb?action=BS_RECHGUIDEE&BS_IDARBO=06000000000000


Finance:  

Podle předběžných výpočtů by vám mělo stačit cca 30 euro na povinné vstupy: 

Počítáme s cca 10 euro na projížďku lodí, 8.50 euro na zámek Chenonceau, 3 euro na 

Chambord,  s průvodkyní se dohadujeme o ceně zahrad ve Versailles, ty jsou někdy placené, 

jindy ne.  Slíbila, že dá zprávu co nejdřív, ale celkovou sumu 30 euro to jistě nepřekročí. 

Nepovinné: Eiffelova věž, 3,70 za pěší výstup do 2. patra, 10,10 za výtah. Na ten je ale nutno 

čekat dlouhou frontu, objednávat výtah pro celou skupinu měsíce dopředu se nám zdálo 

riskantní vzhledem k nejistému počasí. 

 

Zcela zdarma jsou muzea Louvre, Orsay a zámek ve Versailles. 

 

Pravidla bezpečnosti: 

 

1. Účastníci budou poslouchat pokyny ped. dozoru a slušně se chovat k průvodkyni a 

řidičům. 

2. Budou přesně dodržovat dobu příchodů, odjezdů, návratů a srazů. 

3. V hotelu a navštěvovaných objektech se budou chovat slušně a podle pokynů 

personálu tak, aby nezpůsobili žádnou škodu a ostudu ani sobě, ani nikomu jinému. 

4. Během rozchodů se budou pohybovat zásadně ve skupinách, nikdy nikam nechodit 

sami, nenechat se nikam zvát a neprovokovat. Francie je kosmopolitní země s velkými 

komunitami lidí pocházející z jiných kultur, kteří si mohou vaše nevinné žertování 

vyložit jinak, než předpokládáte. Nedopusťte, aby došlo k jakémukoli nedorozumění. 

5. V případě jakýchkoli potíží uvědomíte ped. dozor. Čísla mobilů si vyměníme 

v autobuse. Postarejte se o to, abyste měli dostatečný kredit a zařízené volání 

v zahraničí. 

6. Celý zájezd je NEALKOHOLICKÝ a NEKUŘÁCKÝ!  

 

 

Zdravotní pojištění je v ceně zájezdu.  

 

Návrat: 6.5. dopoledne ke škole 

 

 

 

Další dotazy, pokud budu kompetentní, zodpovím osobně nebo telefonicky. 

 

         

                                                                                      M. Čemusová 

 

 



 


