
PAŘÍŽ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Termín: 1. - 5. 5. 2023 

Cena: 6 400 Kč  

Program:
1. den: ODJEZD Z ČR Na zájezd vyjedeme od budovy školy v podvečerních hodinách.

2. den: PAŘÍŽ - Tour Ei'el, CINE AQUA, projížďka lodí po Seině, Place de la Concorde, 
Jardin des Tuileries.
Ve večerních hodinách odjedeme na ubytování na okraji Paříže.

3. DEN: PAŘÍŽ - Louvre, Notre Dame de Paris, La:nská čtvť, Montmartre, basilika 
SacreCoeur, náměs? malířů Place du Tertre.  Návrat na ubytování.

4. DEN: celodenní návštěva DISNEYLAND PARIS. Ve večerních hodinách odjedeme 
zpět do České republiky.

5. DEN: NÁVRAT DO ČR V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrá'me v 
ranních hodinách.

V ceně je zahrnuto:           
- doprava zájezdovým autobusem - klima)zace, kávovar, video, lednička, prodej 
nápojů
- 2x ubytování a 2x snídaně v hotelu typu Premiere Classe po třech osobách na pokoji 
s vlastním soc. zařízením
- služba průvodce po celou dobu zájezdu
- mobilní aplikace plná prak)ckých informací a zábavy pro každého účastníka
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, 
odpovědnos), zavazadel a storna

V ceně   NENÍ   zahrnuto:   
- vstupy do navš'vených objektů
- jízda metrem a projížďka lodí:
cca 70-80 EUR pro žáky do 16 let 
- stravování během dne
- kapesné

Poznámka: cena pla' při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 pla'cích účastníků 

Upozornění: S ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu 
nezbytné splnění podmínek pro vycestování do jiných zemí a pro návrat zpět do ČR 
(např. očkování či testování). 
Bezplatné odhlášení ze zájezdu z důvodu nesplnění těchto podmínek bohužel není 
možné. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před zájezdem
takovým způsobem, že je objek)vně již nelze splnit. 

Platební kalendář: 
do 30. 11. 2022 záloha ve výši 2000 Kč 
( podrobné informace k přihlášení viz dokument „Paříž 2023 – registrace, 

přihlášení, platby“ od CK) 
a závazná přihláška (p. Vicari, p. Kozová)

do 31. 1. 2023 2000 Kč
do 20. 3. 2023 2400 Kč 

Tomáš Karel

Tomáš Karel

Tomáš Karel

Tomáš Karel
(podrobné informace k přihlášení na druhé stránce dokumentu)



Školní zájezd do Francie: Paříž pro základní školy              
zájezd č.: 23-415 
termín:  1.-5.5.2023 
škola:  ZŠ Vejprnice  
cena:   6 400 Kč; záloha 2 000 Kč do 30.11.2022, 2. záloha 2 000 do 31.1.2023, doplatek 2 400 Kč do 20.3.2023 
 
Přihlášení na zájezd na adrese: http://rezervace.protravel.cz 
 

Registrace:  
 Nejprve je nutné se zaregistrovat (odkaz „Jsi tu poprvé? Klikněte, prosím, zde pro registraci“).  
 Registrovat se mohou pouze osoby starší 18 let, to znamená buď zletilí účastníci nebo zákonní zástupci nezletilých účastníků.  
 Při registraci si zvolíte přihlašovací údaje: přihlašovací jméno je Vaše emailová adresa, heslo libovolné, alespoň 6 znaků dlouhé.  
 Registraci dokončíte prokliknutím potvrzovacího odkazu ve zprávě zaslané na Váš email.  
 

Přihlášení na zájezd:  
 Po přihlášení do systému zadejte číslo zájezdu 23-415 do textového pole a klikněte na „Vyhledat zájezd“.  
 Vyplňte osobní a další potřebné údaje účastníka a potvrďte závazné přihlášení.  
 Na email obdržíte Potvrzení o zájezdu i s rozpisem plateb. 
 

Upozornění:  
Přihláška je závazná a z následného odhlášení mohou vyplývat stornopoplatky. S ohledem na epidemiologickou situaci může být pro 
účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do jiných zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování či testování). 
Nesplnění těchto podmínek bohužel není možné následně uznat jako důvod pro bezplatné odhlášení ze zájezdu.  
 

Stornopodmínky: 
Není-li důvodem odstoupení zákazníka porušení povinností CK je zákazník povinen zaplatit CK odstupné ve výši účelně vynaložených nákladů CK 
a to až do skutečné výše těchto nákladů, nejméně však 

a) 10% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti dříve než 45 dnů před datem uskutečnění zájezdu 
b) 30% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 44.-30. dnem před datem uskutečnění zájezdu 
c) 50% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 29.-15. dnem před datem uskutečnění zájezdu 
d) 80% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 14.-8. dnem před datem uskutečnění zájezdu 
e) 100% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti v posledních 7 dnech před datem uskutečnění zájezdu. 

 

Děkujeme za Vaši důvěru. Děláme, co je v našich silách, aby se všem na zájezdu líbilo a o každého bylo dobře postaráno. 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Školní zájezd do Francie: Paříž pro základní školy              
zájezd č.: 23-415 
termín:  1.-5.5.2023 
škola:  ZŠ Vejprnice  
cena:   6 400 Kč; záloha 2 000 Kč do 30.11.2022, 2. záloha 2 000 do 31.1.2023, doplatek 2 400 Kč do 20.3.2023 
 
Přihlášení na zájezd na adrese: http://rezervace.protravel.cz 
 

Registrace:  
 Nejprve je nutné se zaregistrovat (odkaz „Jsi tu poprvé? Klikněte, prosím, zde pro registraci“).  
 Registrovat se mohou pouze osoby starší 18 let, to znamená buď zletilí účastníci nebo zákonní zástupci nezletilých účastníků.  
 Při registraci si zvolíte přihlašovací údaje: přihlašovací jméno je Vaše emailová adresa, heslo libovolné, alespoň 6 znaků dlouhé.  
 Registraci dokončíte prokliknutím potvrzovacího odkazu ve zprávě zaslané na Váš email.  
 

Přihlášení na zájezd:  
 Po přihlášení do systému zadejte číslo zájezdu 23-415 do textového pole a klikněte na „Vyhledat zájezd“.  
 Vyplňte osobní a další potřebné údaje účastníka a potvrďte závazné přihlášení.  
 Na email obdržíte Potvrzení o zájezdu i s rozpisem plateb. 
 

Upozornění:  
Přihláška je závazná a z následného odhlášení mohou vyplývat stornopoplatky. S ohledem na epidemiologickou situaci může být pro 
účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do jiných zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování či testování). 
Nesplnění těchto podmínek bohužel není možné následně uznat jako důvod pro bezplatné odhlášení ze zájezdu.  
 

Stornopodmínky: 
Není-li důvodem odstoupení zákazníka porušení povinností CK je zákazník povinen zaplatit CK odstupné ve výši účelně vynaložených nákladů CK 
a to až do skutečné výše těchto nákladů, nejméně však 

f) 10% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti dříve než 45 dnů před datem uskutečnění zájezdu 
g) 30% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 44.-30. dnem před datem uskutečnění zájezdu 
h) 50% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 29.-15. dnem před datem uskutečnění zájezdu 
i) 80% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 14.-8. dnem před datem uskutečnění zájezdu 
j) 100% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti v posledních 7 dnech před datem uskutečnění zájezdu. 

 

Děkujeme za Vaši důvěru. Děláme, co je v našich silách, aby se všem na zájezdu líbilo a o každého bylo dobře postaráno. 
 

Tomáš Karel

Tomáš Karel

Tomáš Karel

Tomáš Karel

Tomáš Karel

Tomáš Karel
 


