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FOO FAKULTY STAVEBNÍ VUT V BRNĚ POŘÁDÁ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

FRANCIE • NORMANDIE & BRETAŇ 

03. 07. - 10. 07. 2021 
(pátek večer – pátek odpoledne) 

PROGRAM 

1. DEN • 03. 07. 2021 (PÁ) 

Odjezd z Brna (čas odjezdu bude upřesněn). Cesta k hraničnímu přechodu Rozvadov. 

2. DEN • 04. 07. 2021 (SO) 

Tranzit přes SRN do Francie. Odpoledne návštěva Lisieux (prohlídka novorománsko-byzantské baziliky sv. Terezie 
v srdci Normandie. Nocleh v hotelu s příslušenstvím; v tomto místě strávíme dvě noci. 

   

3. DEN • 05. 07. 2021 (NE) 

Snídaně. Krátký přejezd do útulného městečka Honfluer (starý rybářský přístav a dřevěný kostel St. Catherine). 
Poté pojedeme přes Pont Normandie (most otevřený v roce 1995; v této době největší zavěšený most na světě) 
na Alabastrové pobřeží La Manche. Navštívíme Étretat (kouzelné městečko a současně přímořské lázně na Ala-
bastrových útesech). Lehká turistika po bílých křídových útesech. V případě pěkného počasí možnost koupání. 
Nocleh na stejném místě. 

    

4. DEN • 06. 07. 2021 (PO) 

Snídaně. Krátký přejezd k oceánu na pobřeží La Manche. Návštěva amerického hřbitova v Colleville (výhled na 
přilehlé pláže Omaha, vybrané k vylodění v Normandii 6. červa 1944, nás donutí k úctě a pokoře). Návštěva 
nově vybudovaného muzea vylodění (Overlord Muzeum) v těsné blízkosti Omaha Beach, které zaujme i ty, 
kteří se o tuto historii nezajímají. Pobyt v Normandii ukončíme odpoledne návštěvou kláštera Mont St. Michel 
(druhé nejnavštěvovanější památky Francie). Prohlídka interiéru a volno v kamenných uličkách. Přejezd do Bretaně 
na ubytování (opět dvě noci na stejném místě). 

    

5. DEN • 07. 07. 2021 (ÚT) 

Snídaně. Celý den bude věnován kouzelné přírodě Bretaně: Pobřeží růžového granitu v oblasti Ploumanach 
(jedinečné uskupení skalních útvarů z růžové žuly na břehu oceánu), Smaragdové pobřeží: Cap Fréhel (útes nad 
rozbouřeným mořem, který střeží maják a pískovcové skály potažené koberci vřesu). Návrat do Normandie; 
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návštěva městečka St. Malo (procházka hradbami obepínajícími staré město rybářů, korzárů a pirátů). Podve-
čer lze využít na procházku starým městem mezi obchůzky s možností posezení na večeři v některé z místních 
restaurací. Nocleh na stejném místě. 

    

6. DEN • 08. 07. 2021 (ST) 

Odjezd z hotelu v 6.00 hod. (proto snídaně není možná). Návštěva Versailles (prohlídka zámku, zahrad, města…). 
Ve večerních hodinách přejezd na nocleh do Paříže. 

    

7. DEN • 09. 07. 2021 (ČT) 

Snídaně. Celodenní prohlídka Paříže. Ve večerních hodinách odjezd do ČR. 

8. DEN • 10. 07. 2021 (PÁ)  

Návrat do Brna v odpoledních hodinách. 

 

Cena zájezdu: 10.300,00 Kč • Doporučená výměna: 60,00 €. 

Cena zahrnuje dopravu autokarem, 4 ubytování v hotelu ve dvojlůžkových pokojích, 

4 snídani (snídaně jsou již v ceně zájezdu), průvodce, pojištění léčebných výloh, 
pojištění storna zájezdu a pojištění na úpadek CK. 

 
Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu: janulikova.m@fce.vutbr.cz. 

Uveďte v nich tituly, jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště a číslo cestovního dokladu. 
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