
 
 

9. – 16.7.2008 
 

V neděli 13.července jsme trávili prázdniny na Barborce na Hluboký. Byl to takovej 
relax-koupačka, opalovačka. A právě tam mezi hraním pexesa a pinkáním ve vodě vznikl 
osudný to nápad. Pojedeme do Paříže… 

Na cestu jsme vyrazili ve středu cca ve 23h z Hluboký Vášovo autem. Na dovču do 
Paříže s nadšením jeli – Albej, Klárka, Váša a já.  

 
Čtvrtek 10.7. - První památka, kterou jsme viděli ve Francii, byl Památník padlejch za 

1. světový v malé malebné vesničce. „Pravda je důležitější než mír.“ Tož jest vyryto na 
památníku padlejch, jež byl postaven v roce 1927, sloupy dle skoro Ing.arch Kláry byly 
z období klasicismu. V této vesničce mě zaujaly schránky-krásně velký, při vhazování dopisů 
člověk nepřijde o prsty na rozdíl od Májských schránek. Sleduju blbosti-nojono-nemoc 
z povolání.:) Ten den byl poctivej pařák, tak jsme se „opláchli“ v místní průzračný řece 
L´Aire. Žádnej nával turistů, prostě pohoda, klídek.  Dál jsme pokračovali na American 
Cementary – na hřbitov padlých amerických vojáků. Byl to takovej klasickej americkej 
hřbitov s bílými kříži na udržovaným trávníku. Mezi kříži byly i židovské hvězdy. Na kříži 
bylo vyryto jméno vojáka a datum úmrtí  nebo jen poznámka, že na tom místě je pohřben 
voják – nebylo známo jeho jméno. Odhadově zde bylo cca 12.800 pohřbených. Na hřbitově 
okolo nás projel vojenský tank. Vedle hřbitova byl malej oplocenej rybník s čápem na mole. 
Asi tak kolem 16h jsme pokračovali objevovat krásy Francie. Dojeli jsme do Remias. 
Zaparkovali jsme před katedrálou – tedy skoro. Parkovné stálo od 17 do 18:20 h 1 EUR. Před 
katedrálou v Remias bylo pódio, na kterém hrál živý orchestr. Jen byl zahalen-asi zkouška na 
večer. Katedrála byla z levé strany opravována. Uvnitř krása, krása – socha Johanky z Arku-
asi tuto katedrálu zachránila, obrovský varhany, hodiny typově jako orloj v Praze s malýma 
apoštolíkama. Každý má možnost zapálit si uvnitř svíčku za poplatek samozřejmě, který byl 
min 1EUR. Před katedrálou byla rádoby fontánka nebo tak něco, ve který se cachtaly osoby 
tmavé pleti a já s Kláry.. Asi tak po 18 hodině jsme už šli pomalu zas k autu. Cestou jsem 
našla malej černej knoflík a jeden cent. Nakoupili jsme si v takovým malým „Špáru“ 
véču:těstoviny, omáčku na ně, parmazán, mořský potvory, olivy, rajčata, balík vod a 100% 
juice za 16,3 EUR a jeli do kempu u Remias – za vesnicí Beaumont sur Vesle. Souřadnice 
našeho prvního kempu byly 49°10´02´´S a 4°12´51´´V.  V kempu na recepci byla pani, která 
mluvila pouze francouzsky, ale kluci se s ní rukama nohama domluvili. Parádní wc, sprchy, 
teplá voda neomezeně, spešl dřezy na praní, nádobí a hygienu. Tj. tak k porovnání s našimi 
kempy. Ve sprše jsem našla náušnici. U kempu byla krásně čistá řeka Vesle, z které jsem si 
přivezla takový zvláštní kamínky. Byla hluboká mně po kolena a hrozně ledová-teda tak jak 
potok v Malčicích, takže večerní vodomil byl. Večer začalo poctivě lejt, akorát jsme šli do 
pelechu. 

 
Pátek 11.7. – Ráno stále pršelo, vstávali jsme celkem pozdě (kolem půl 10), ale tak po 

náročné cestě, proč ne. Vyrazili jsme tedy do Paříže kolem 12 hodiny. Paříž z kempu byla cca 
155 km. Ve 12:50 zas stojíme na místní benzíně, jj, to bylo Vášovo oblíbené, a obdivujeme 
pani s krásným barevným svetrem s kapsami a dlouho kapucou jako maj trpaslíci. Váša si 



tady koupil dobrý kafe za 1 EUR, což je prej levný, páč v NDR ho maj za 2-3 EUR. Ááá, už 
jsme v Paříži a hledáme kemp. Museli jsme si na benzíně koupit mapu Paříže za 5,6 EUR. 
Jinak to nešlo. GPS selhala, co se týče kempů. Všude po Paříži hodně jezdí na skútrech a na 
motorkách. Švihaj si to, kde chtěj. To aby se člověk bál vyndat ruku z okýnka, aby mu jí 
neurazili. Na začátku Paříže na chodníkách homelessing, oproti Remias a vesničkám ve 
Francii byl v Paříži bordel. Nojono, velkoměsto. V Paříži na břehu řeky Seiny jsme čekali na 
minisemaforu 10 minut a stejně zelená nenaskočila, tak jsme to švihli na červenou. Někdy je 
prostě nutnost porušit nějakej ten předpis přeci. Benzíny jsou tu na každým rohu. Na malých 
benzínách ale nemaj záchody – důležitej to fakt pro cestovatele autem. A najedný benzínce 
jsme viděli Lennyho Kravitze, teda nebyl to on, ale byl mu strašně moc podobnej☺. Rappel – 
nápis, kterej se vyskytuje ve Francii pod dopravními značkami a znamená to, že je to 
opakovaná výzva. Odpoledne jsme navštívili zámek ve Versails-letní sídlo francouzských 
králů, obrovské zahrady, ve výběhu ovce a koně, moře soch v zahradách, krásná fontána. Jen 
dovnitř jsme se nedostali. Část zahrady byla zavřená kvůli připravovanému divadlu na vodní 
ploše. Na prohlídku zahrad bylo možné použít vláček či autíčka-takový jak na golfu. Jedno 
z nich řídil krásnej Francouz s kudrnatými černými vlasy a puštěnou francouzskou hudbou. 
Zahrady zavírali pro pěší ve 20:30. Byla také možnost vjet do zahrady autem za 5 EUR. 
Parkovné stálo 2 EUR a na tomto parkovišti jsme také poprvé potkali české osobní auto 
CZ2K38328, které parkovalo téměř vedle nás. Ve Versails bylo krásně zeleně. Dnes jsme už 
samo viděli Seinu, parníčky na ní, sem tam i nějakou tu loďku. Ve večerních hodinách, cca 
19, Francouzi začínají sportovat, hlavně běhat po zahradách, parcích, okolo řeky. Po prohlídce 
zahrad jsme odjeli do kempu. Poloha dnešního kempu uprostřed Paříže je 48°52´07´´ S a 
2°14´03´´ V. 

 
Sobota 12.7. – V sobotu ráno jsme vyrazili z kempu pěšo na metro, které stálo 8,5 EUR 

na osobu na den, a dále metrem k Vítěznýmu oblouku. Ten stál uprostřed velkého kruháče. 
Oblouk je průchozí až nahoru („vrchol“). Samozřejmě se zde ale platí vstupné, výhled 
z Oblouku jsme tedy oželeli. Probíhala zrovna příprava na státní svátek-věšení vlajek pod 
Oblouk. Odsud jsme dále jeli metrem do Louvru. Ještě před vstupem do tak rozsáhlého muzea 
jsme se najedli. Já a Klára jsme si daly Garniture, nebo-li přílohu a to nudle s vegetables (se 
zeleninou) a rice with chicken (rýži s kousky kuřete). Každá stála 3,5 EUR. Ale bylo to dobrý 
a nám to stačilo. Koupili jsme si to u Číňanů, páč byli nejlevnější, no jak jinak přeci. Prodavač 
čínskej se mě zeptal:“Are you from Czech Republic?“, já:“Yes“ a on na mě česky:“Umíš 
hezky anglicky.“ Mě tak zaskočil, že jsem řekla jen děkuju a šla jsem. Chvilku jsem se z toho 
nemohla vzpamatovat-než mi to došlo…☺. Kluci si dali cheese burger za 6 EUR jeden. Před 
Louvrem stál záchod 0,5 EUR. Na záchodě byl automat na rozměnění na 0,5 EUR, páč se 
mince strkala do dveří. Chtěli jsme s Klárou ušetřit a jít na jednu minci dvakrát, ale bohužel 
tam byla „baba“, která to hlídala. Po řádné přípravě jsme mohli už vyrazit do samotného 
Musea Louvre. Vstup stál 9 EUR na osobu. Ve středu a v pátek po 18 hodině stál 6 EUR na 
osobu. V úterý je Louvre zavřen. Na začátku jsme si mohly vzít mapu Louvru v různých 
jazycích a to v angličtině, němčině, francouštině, japonštině, čínštině…ale v češtině samo ne. 
Jen tak mimochodem přímo v Museu byly záchody zadarmíko. Louvre je obrovskej. Ze 
začátku jsme měli tendence si to projít všechno,sochy, obrazy, Egypt, Řím, Antiku…, ale po 
2,5 hodinách jsme toho měli plný zuby. Ideálně tam chodit na etapy, aby to člověk stačil 
všechno vstřebat, je tam toho mraky, jak by řekla Klára. Monu Lisu jsme samo viděli - jedinej 
obraz, kterej byl za sklem a od kterýho ještě udělali odstup asi tak 3 metry a stejně tlačenice 
největší-jak na konzertě☺. Všude davy lidí prostě. Takže odchod na čerstvej vzduch k druhý 
straně průhledný pyramidy. Venku krásně teplo a pěknej pohled na pyramidu uprostřed   
sídla-muzea. Sedli jsme si chvilku venku na lavičku, Alby krmil holuby. V tom se fakt 
vyžíval, páč byli jak ochočení. Mrkli jsme se na Malej vítěznej oblouk. Socha Ludvíka XIV. 



prochází vlastně oběma oblouky. Odsud jsme šli pěšo k Notrdame, kde nám bohužel došla 
baterka do foťáku. Před Notrdamem byly hrozný fronty dovnitř, tak jsme tam nešli. Okoukli 
jsme ho tedy zvenku a dále pokračovali do The Centre Georges Pompidou. Počasí se střídalo, 
chvilku zima, chvilku teplo. Nakoupili jsme si v krámku jménem Ed za 7,14 EUR a to tmavej 
chleba-mooc dobrej, hnusnej salám, sýr, džus, pivo SchoenBrau-docela dobrý. V tomto krámu 
měli docela výběr a né zas tak špatný ceny. Svačino-večeře probíhala na „náměstí“ před 
Pompidou, kde jeden hrál na kytaru, dále tu byl fakýr, prodavači drobných šperků, malíři 
portrétů, ti, co uměli udělat dred z bavlnek, a pak obchůdky s turistickejma sarapatičkama. 
Pompidou má výtahy, plynovody, prostě veškerá potrubí na fasádě budovy a tím je právě 
známá. Byla to echt stavba ve své době 1973. Dovnitř vstup zadara-teda do části-vystavovali 
zde moderní umění, bookshop. Z pravého boku této stavby byl takovej bazének s mlýnky 
různých tvarů. Koupili jsme tady konečně pohledy. 10 pohledů za 2,5 EUR a 1 za 0,3 EUR. 
Ááá, čekal nás teď ten největší „hit“ a to Eiffelovka. Jeli jsme kus metrem a kus jsme šlapali 
po svejch. Pořád se nám zdáli zdála nějaká malá, ale u ní už tomu tak nebylo, bylo opravdu 
vysoká. Kousek od ní stavěli pódium asi na nějakej konzík. Po nějaký chvilce jsme se 
rozhodli vystát si frontu nahoru. Čekali jsme zhruba od 20 do 21h. Bylo více možností, jak se 
dostat nahoru. Buď do 3. patra výtahem a nebo do druhýho pěšo a do třetího pak výtahem. Do 
2. patra pěšo to stálo pro +25 let  4 EUR a pro -25 let 3,1 EUR, a pak do 3. patra výtahem 4,2 
EUR. Alby nám koupil 0,5l vody do fronty za 2,5 EUR. Jj, u Eiffelovky bylo draho. 
Eiffelovka má 668 schodů. V prvním patře jsou restauračky, parádní polohovaná křesílka, 
výhled na nebe či zespod na Eiffelovku nebo dolů na lidi ve frontě – což je logické, ale z tý 
vejšky je to takový jiný, tak jsem to musela zdůraznit☺. Už tady to byla vejška. Dole u 
pokladen hlídali vojáci se samopalama. Na ochozu v prvním i druhým patře vystavovali 
krásný fotky majáku, hor atd. Ve 2. patře byla další fronta na výtah, to už ale byla kratší doba-
asi tak půl hoďky. Klára už s námi nahoru nejela. Už takhle to byl pro ní výkon. Holka 
šikovná! Do 3. patra jezdily asi tak 4 výtahy. Do jednoho výtahu se vešlo asi tak 20 lidí 
s jednou obsluhou, která měla na krku kravatu s oranžovou Eiffelovkou. Ve třetím patře je 
nejdřív ochoz uvnitř, kde jsou napsány vzdálenosti zemí vzdušnou čarou z Eiffelky. Do ČR 
bychom z Eiffelky letěli 890 km. Uvnitř vystavujou dobového Eiffela s rodinou. Pak má       
3. patro ještě venkovskej ochoz, kde fouká parádní větříček. Prodávali tam šáňo, jedna 
sklenka za 10 EUR. Nádhernej výhled, krásný rozeznání uliček. Prostě paráda, co víc 
říct.Třetí ochoz je 274 metrů vysokej, druhej 115 metrů. Celkem má Eiffelovka 324 metrů-
tedy až k vysílači. Ve tmě je osvětlená modře. V každou celou hodinu bliká 10 minut a právě 
na to čekaj davy lidí. Asi tak ve 23:05 jsem sešla dolů z Eiffelky a jen tak tak jsem se stihla 
podívat na blikající Eiffelku a vyfotit si krásný pohled na ní. Parádní – ležet na zemi a jen se 
kochat. Vše, co je krásný, trvá jen chvilku, stejně tak i zářící Eiffelka. Hotoví, unavení, 
hladoví jsme šli na metro zelený M6 na konečnou, a pak na žlutou do Porete Molito. Dále 
busem za 1,8 EUR na osobu až do kempu. Busem nám to trvalo tak 10 minut a ráno jsme to 
šli tak 45 minut pěšky. Do kempu jsme dorazili po půl jedné ráno. Všichni jsme se těšili na 
sprchu. Sprchy a záchody byly sice otevřený, ale teplá netekla a světlo žádné nesvítilo. Ještě 
jsme si uvařili polívku a šupito presto spát.  

 
Neděle 13.7. – Ráno jsme vstali v 10:30. Plašili jsme, že jsme měli vypadnout z kempu 

do 10 hodin(dle faktury). Následovalo tedy rychlé balení a tak… Až druhý den jsem našla 
zásuvku u umyvadel, takže u ní asi tak 25 minut stojím a nabíjím baterku do foťáku. Kluci šli 
mezitím vyjednat, jestli budem muset platit nějakou pokutu. V ČR by hned byla, ale tady né, 
vše ok. Ještě jsme si nakoupili v obchůdku v kempu snídani a trochu jídla na potom za 12,5 
EUR, v klidu nasnídali a vyrazili dále načerpat atmosféru velkolepé Paříže. Zaparkovali jsme 
v ulici Rue Lamarck a vydali jsme se na Montmartr. Podívali jsme se na Sacre Care – směs 
románského a byzanského směru. Postavili to tak prý proto, aby to prostě bylo zajímavé a 



originální. Vstup byl neplacený. Uvnitř moc pěkné. Šáhla jsem si na prsty u nohou jedné 
sochy pro štěstí – co kdyby náhodou… . Stavba je z doby na přelomu 18. a 19. století a 
vysoká 83 metrů. Má nejtěžší zvon na světě, který má 19 tun. Kousek od Sacre Care jsem 
potkala Velkýho. Spolužáka z vysoký. To byla teda sakra náhoda. Na Montmartru jsme si 
udělali chvilku na kupování sarapatiček v typických turistických obchůdkách. Koupili jsme si 
šátek, obrázek, Eiffelovku na klíče, řetízek s přívěškem Eiffelky – spešl dárek pro Kláry 
babičku. Zašli jsme si do místní restauračky. Dali jsme si palačinku s čokoládou a banánem za 
5,5 EUR a colu za 5 EUR. Zdi byly polepené vzkazy od hostů nebo co tu zanechali – fotku, 
průkazku, jakýkoli vzkaz, telefon, vizitku, prostě všechno možný. Na připíchnutí jste na 
požádání od číšníka dostali i sešívačku. Na Montmartru bylo hodně restauraček se 
zahrádkami, kde měli roztomilý stolečky většinou pro dva. Nadýcháni místní atmosférou jsme 
se vydali autem za Panthéonem. Auto jsme nechali u parku s hezkou fontánkou a pěšo 
vyrazili za dalšími památkami Francie. Váša už byl ale unaven, tak na nás počkal v parku. 
Cestou jsme si prohlíželi výstavu krásných fotek se smutnými záběry a koupili si zmrzku, kde 
jeden kopeček stál 2 EUR. Navšívili jsme Luxemburské zahrady, kde jsem našla růžovej 
náramek z korálků. V zahradách byla možnost pustit si lodičku po místním bazénu. Dále jsme 
pokračovali na již zmiňovanej Panthéon. Panthéon byl postaven v klasickém slohu v 18. 
století. Od 1. října do 31. března má Panthéon otevřeno v době 10 – 18 hodin od 1.dubna do 
30. září v době 10 – 18:30. My to stihli jentaktak. Do 25 let bylo vstupné 4,8 EUR a nad 25 
let bylo 7,8 EUR. Ale studenti architektury měli vstupné zadarmo☺ Albey nám to u kasy 
vyrichtnul a bylo. V podzemí tohoto chrámu byla hrobka, ve které byly pohřbeny známé 
osobnosti jako třeba Victor Hugo (1802-1885), Emil Zola (1840-1902), Alexandre Dumas 
(1802-1870) a spousty dalších. Zrovna tam měl Emil Zola výstavu. Podzemí bylo rozsáhlé, 
než to člověk projde, to taky trvá. V chrámu byl vyobrazen život Johanky z Arku-jako mladá, 
jak dobyla Bastilu, prohlášení za svatou a upálení. Měli tu také sluneční hodiny, sochu 
Napoleona, vymodelovanej průžez Panthéonu. Jeho kopule byla prostě úžasná, nádherná, 
všechno tak velké. Vedle Panthéonu byl postaven kostel Saint-Étienne du Mont, který je 
jedním z neobvyklých kostelů Paříže. Jeho stavba byla započata v roce 1492 a ukončena 
v roce 1622. Prohlédli jsme si jeho zvláštní interiér a průčelí, kvůli kterému je tak známý, a 
vyrazili k autu. Váša na nás čekal déle, než jsme mu řekli, ale Paříž je přeci Paříž. V klídku 
jsme nasedli a jeli směr kemp za Provins. Souřadnice kempu 48°30´07´´S a 3°30´30´´V. 
V kempu zavírali už v pět a my přijeli určo tak po osmý hodině. Jeli jsme se tedy najíst do 
místního tureckého fast foodu, kde jsme si dali Formuli za 10 EUR, kterej obsahoval kebap 
s hranolkama, rýží, salátem, cibulí, kečupem, tureckej chleba, kafe, colu a správně ještě 
zákusek, ale ten jsme nedostali. Tak nás to stálo 35,2 EUR. Nic moc jinýho, kde by vařili, 
totiž otevřeného neměli. Výběr v této vesničce byl mizerný. Kolem desáté hodiny večer se 
najednou pub vylidnila a venku byl velkej ruch. V klídku jsme dojedli a vyrazili směr kemp. 
Místní házeli petardy, prostě živo jak na Silvestra. Ohňostroj trval s přestávkami až skoro do 
dvou do rána. V tu chvíli jsme nevěděli, co maj za slávu, ale v ČR jsme zjistili, že bylo dobytí 
Bastily. Do kempu jsme se v noci „proplížili“, postavili si stan a ulehli ke spánku.  

 
Pondělí 14.7. – Ráno nás probudilo sluníčko. Nic jsme neplatili a odešli jsme 

postranním vchodem. Samo jsme se trošku báli, jestli nám někdo nevynadá nebo tak, ale vše v 
poho. Jeli jsme si nakoupit něco k snídani do Lídlu, kterej jsme jsme si včera vyhlídli. Ale 
kupodivu bylo zavřeno, všude mrtvo. Pokračovali jsme tedy v cestě a to směr Troyes. 
V Troyes jsme viděli napůl rozkradenou katedrálu. Postupovali jsme dále městem a došli jsme 
k malým bazénkům, nádržkám nebo jak to mám nazvat. Bylo horko, tak jsme se tu chvilku 
zastavili a porachtali se ve vodě. Nikde nikdo, tak proč ne. Nejdříve to vypadalo, že tu nic 
moc nebude, ale nakonec trošku níže jsme objevili dvě krásný katedrály. Jedna z nich byla 
otevřená – La Lettre de la Cathédrale. Fakt pěkný, tady maj pomalu v každý vesničce či městě 



nějakou pěknou stavbu, ale dycky ohromnou, žádnej malej kostelík jako u nás. Mají tady 
postavené malé domečky, které vypadají, jako kdyby padaly. Parádní úzký uličky a dnes žijou 
jen restauračky. Odsud jsme se dali směr Nancy. Cestou jsme si prohlédli jezero Lac du Der-
Chantecoq. Jezero jako Lipno tak. Záchody byly jak v Rusku-pouze díra v zemi, docela jsem 
zírala. Na jezeře jezdili na scootrech slalom, plachtilo moře jachtiček. V areálu měli minigolf 
za 5 EUR, malé fontánky různých tvarů-žabiček, rybiček, jezdili tu na bruslích, ve šlapacích 
autíčkách, hráli petang a měli takovej magnet na zvedání koulí, aby se nemuseli ohýbat. Ten 
den bylo krásně, sluníčko svítilo, prostě paráda. Asi tak po hodině jsme vyrazili zas na cestu a 
hledali vhodný kemp. V městečku Ligny en Barrois byl malej, pěknej kemp. Bohužel Vášovi 
se tady nelíbilo. Byly tam přeci 3 auta, 2 kopce, les a zima tam bude pořád. To byl důvod, 
proč jsme museli jet dále x-km směrem Nancy. Zastavili jsme se v Touel, kde byla jak jinak 
než pěkná katedrála, ale bohužel zavřená. Dali jsme si na parkovišti véču a to kuskus a toasty 
s matějem. Touel mělo opevnění podél celého města ve tvaru hvězdy. Nakonec jsme našli 
kemp mezi Touel a Nancy. Souřadnice kempu 48°39´07´´S a 5°59´30´´V. Za stan, auto a 4 
lidi jsme zaplatili 20,2 EUR. Tentokráte to nebyl žádný kemp, kde by byly přesně přidělené 
kóje. Už to byl zas klasickej kemp na travičce a tentokráte i s chovným rybníkem, ve kterém 
bylo zákaz koupání. Na přesné místo našeho kempování nás navedla mladá slečna v malým 
autíčku-typově jak na golfu. Večer vládla pohodička. Poslouchali jsme z auta Nedvědy a 
kecali jsme. Opět panovala hra pravda nebo lež. Klára s Albym nachytali Vášu. Váša si totiž 
nepamatoval, že za Klárou do Horažďovic Albey přijel na kole. Myslel si, že to byl nějakej 
jinej Tomáš☺. 

 
Úterý 15.7. – Od rána pořádně svítilo sluníčko. Paráda. Coby dup jsme dojeli do Nancy 

a následovala prohlídka městem. V každém rohu náměstí měli pěknou fontánku. Kousek 
odsud park, ve kterém se před námi znenadání objevila taková malá zoo-páv, opičky, koně, 
ovce… V parku mi Váša koupil obrovskou koblihu s čerstvým banánem a naběračkou tekutý 
čokolády-eňo ňuňo, co víc dodat. Celkem odpočatí jsme mohli zas pokračovat v cestě. 
Tentokráte už domů. Cestou jsme se nenudili. Klárka s Albym mi zpívali Lucii a já měla 
poznat přesnej název písničky. Alby si na benzíně otevřel víno a v autě ho pak dožah, takže 
bylo veselo. Mezi Nancy a Štrasburkem za pumpou ukázal Alby z auta na takovýho 
francouzskýho malýho blbce holej zadek. Opět a znova jsme hráli hru na pravdu a lež. Na 
Hlubokou jsme dorazili kolem druhé hodiny ranní a znaveni ulehli. L. 

 
Naše výdaje: 
Metro 34 EUR 
Bus 7,2 EUR 
Mýtný 21,3 EUR 
Nákup jídla 134,23 EUR 
Záchody 1,9 EUR 
Mapa 5,6 EUR 
Pohledy 3,4 EUR 
Známky 7,8 EUR 
Památky 61 EUR 
Cetky 9,4 EUR 
Benzín 155,28 EUR + 3.734 Kč 
Parkovné 4 EUR 
Ubytování 119,5 EUR 
Restauračky 66,6 EUR 
 
       Lenka Filipová - Autoška 


