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1.den:

Odjezd z Prahy (z Kolína či případně dalších větších měst)
v podvečerních hodinách směr Rozvadov a přejezd přes
hranice SRN.
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hranice SRN.

2. den:

V ranních hodinách příjezd do Paříže. Celodenní volný
program v hlavním městě Francie, kde můžete navštívit
například slavnou Eiffelovu věž, monumentální Vítězný
oblouk, překrásnou katedrálu Notre Dame či čtvrť nočních
klubů Montmartre s její dominantou, bazilikou Sacré
Coeur, a další. Případně můžete zvolit vlastní program dle
libosti. Pro zájemce je zde možnost připojit se k naší
komentované prohlídce. Přejezd na hotel, ubytování, nocleh.
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3.den:

Snídaně. Před obědem odjezd na Parc des exposition, kde
se zúčastníme již sedmého ročníku konference za „Svobodu
a demokracii“. Ve večerních hodinách odjezd směr SRN.
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4. den:

Kolem poledne příjezd do Prahy (do Kolína a dalších měst).

4. den:

Kolem poledne příjezd do Prahy (do Kolína a dalších měst).

CENA: 40 € / 1120 Kč
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Cena zahrnuje
• obousměrnou dopravu privátním autobusem
(s WC a klimatizací)
• ubytování
• snídani
• občerstvení během konference (bagety, nápoje)
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V případě zájmu vyplňte, prosím, formulář na našich webových stránkách, které
můžete načíst i přes výše uvedený QR kód: http://pariz2016.webnode.cz
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můžete načíst i přes výše uvedený QR kód: http://pariz2016.webnode.cz

Pro podrobnější info kontaktujte organizátory akce na telefonních číslech:
604666938 a 777142580 či mailem na: vikend.pariz2016@gmail.com
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