
    AWER TOUR s. r. o.   
Farní 1, Zábřeh, 789 01, telefon, fax: 583 418 297 

Mobil: 731 626 506  e-mail:info@awertour.cz 

------------------------------------------------------------------- 
 

P. Jiří Kučera zve na poutní zájezd  

´Slavné katedrály´  
 
 

Dijon – Nevers – Tours  
 Lisieux – Chartres – Paříž   

Remeš - Štrasburg 
 
 
 

Termín:  30.9. – 7. 10. 2020 
 

Cena: 17 000 Kč 
 
 

 
Cena zahrnuje: 
- autobus 
- 7x hotelové ubytování se snídaní 
- 4x večeři 
- prohlídky míst  
- průvodce 
- pojištění CK proti úpadku  
 

Cena nezahrnuje:   
- vstupy do památek 
- komplexní cestovní pojištění (asi 50 Kč/den na osobu)  

 

PROGRAM ZÁJEZDU: 
 
1. den: odjezd autobusu z Valašské Polanky v brzkých ranních hodinách, 
nonstop jízdou s krátkými občerstvovacími přestávkami přes Německo do 
města Dijon. Ubytování a nocleh.  
 
2. den: snídaně, dopoledne prohlídka centra města. Odpoledne odjezd do 
Nevers. Prohlídka kostela, kde je uloženo neporušené tělo sv. Bernadety.  
Ubytování a nocleh ve městě Tours. 
 
3. den: po snídani prohlídka katedrály sv. Martina. Pokračování v cestě do 
Lisieux. Ubytování, večeře a nocleh. 
 
4. den: po snídani prohlídka baziliky sv. Terezie. Odjezd do Chartres. 
Návštěva jedné z největších gotických katedrál na světě. V roce 1979 byla 
zařazena do seznamu světového dědictví UNESCO. Pokračování v cestě 
do Paříže. Ubytování a nocleh. 
 
5. den: po snídani první seznámení se s městem z vyhlídkového místa u 
baziliky Sacré Coeur, prohlídka baziliky, Champs-Élysées, katedrála Notre 
Dame, která je díky své poloze nejen srdcem Paříže, ale i Francie, 
návštěva gotického kostela Sainte Chapelle, kde je uložena Kristova 
trnová koruna. Návštěva poutního místa – kostela Rue du Bac, místa 
zjevení Panny Marie Kateřině Laboure. V  podvečerních hodinách odjezd 
na ubytování, večeře a nocleh. 
 
6. den: snídaně, fakultativní program v Paříži: možnost návštěvy Eiffelovy 
věže, návštěva Louvru, plavba po Seině a atd. Večeře a nocleh. 
 
7. den: snídaně, odjezd do města Remeš, prohlídka katedrály – místa 
korunovace francouzských králů. Pokračování v cestě na ubytování v okolí 
Štrasburku. Večeře a nocleh.  
 
8. den: snídaně, krátká prohlídka centra města. Odjezd nonstop jízdou 
s krátkými občerstvovacími přestávkami přes Německo do Valašské 
Polanky s příjezdem v pozdních večerních hodinách. 
 
 

Přihlášky na email:  favalasskapolanka@ado.cz 
 

Cestovní agentura AWER TOUR s. r. o. v Zábřehu prodává výhradně poutní 
zájezdy cestovní kanceláře AWERTOUR spol. s r. o. v Bratislavě, 
která je pojištěna proti úpadku u Union pojišťovny a.s. v Bratislavě. 


