
Poznávací zájezd do Paříže (9. – 14. 9. 2018) 

Již se stalo pravidlem, že jednou za dva roky se koná poznávací zájezd do Francie. 

Tentokrát jsme opět zamířili do hlavního města za kulturou a poznáním. 

Program byl velmi náročný, ale podařilo se nám vše zvládnout. Zájezd byl určen pro 

studenty starší 14 let. Zúčastnit se mohli i ti, kteří nemají francouzštinu jako druhý jazyk. 

Vyrazili jsme v neděli odpoledne z Hodonína a do Paříže jsme dorazili v dopoledních 

hodinách. Ubytování bylo zajištěno v mládežnické ubytovně v centru města. Na dohled byla čtvrť 

Opery i slavný Montmartre, kam jsme se vydali ihned po příjezdu. Projeli jsme se vláčkem a 

prohlédli si baziliku Sacré Coeur i přilehlé uličky s potulnými malíři. V této čtvrti byla k vidění i 

kavárna z filmu Amélie z Montmartru nebo také kabaret Moulin Rouge.  

V úterý ráno po typické francouzské snídani jsme vyrazili metrem na Avenue des Champs-

Elysées. Pokračovali jsme pěšky přes zahrady Louvru až do Latinské čtvrti. Odtud vedly naše 

kroky na Eiffelovu věž, kde jsme měli objednanou prohlídku. Zvládli jsme ji na čas i s velmi 

důkladnými kontrolami.  Jelikož nám počasí přálo, ten den byl výhled z vrcholu opravdu úžasný. 

Poté jsme se vydali pěšky po nábřeží Seiny na večeři. Nohy nám už nesloužily, tak jsme použili 

metro. Po večeři v restauraci u Centre Pompidou jsme zakončili náročný den noční projížďkou na 

lodi. Odměnou nám bylo město plné světel a nádherný pohled na blikající velkou dámu – 

Eiffelovku. 

Ve středu jsme zvolili mírnější tempo a vydali se za uměním do Louvru. Některým 

nadšencům Mona Lisa nestačila, tak si prohlédli sbírky egyptského, římského nebo řeckého 

umění.  

Odpoledne jsme pokračovali pěšky k Bastile. Cestou jsme se zastavili na Náměstí Vogézů, 

jedno z nejkrásnějších v Paříži.  

Ve čtvrtek byla na programu návštěva zámku Versailles a jeho zahrad. Byla to poslední 

krásná tečka za touto poznávací cestou. Pak už jsme se vydali směrem domů.  
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