Párizs – Versailles
Párizs – Versailles nevezetességeivel

Időpont: 2018. október 19-23.
5 nap/3 éj
Utazás: autóbusszal: Veszprém-BudapestBécs-Linz-Nümberg-Mannheim-SaarbrückenPárizs
Szállás: hotel
Ellátás: reggeli
Részvételi díj: Április 15-ig 79.900 Ft/fő!
utána 88.600 Ft/fő + 500,- regisztrációs díj, + belépődíjak
Részletes program:
1. nap: indulás: 5:00. Utazás a fenti útvonalon. Szállás elfoglalása Metz-ben.
2. nap: Továbbutazunk Reims-ben az „Angyalok katedrálisá”-nak megtekintése majd továbbutazás
Párizsba, kb. 18 órakor, megérkezünk a szálláshelyre. Megtekintjük a Montmartre negyedben a
város egyik jelképét, a Sacré-Coeur templomot és elvegyülünk, a művészek által még ma is oly
kedvelt, Festők terén. Megnézzük a Moulin Rouge-t, és a Place Pigale-t. Vacsoralehetőség. Este
autóbuszos városnézés keretében ismerkedünk meg
a Fények Városának nevezetességeivel. (Eiffel
toronynál fotózás.)
3. nap: A Louvre műkincseivel ismerkedhetnek, majd
átsétálunk a Cité szigetére, ahol megnézzük Saint
Chapelle, Conciergerie, Notre-Dame épületét. Ezt
követően a bal part nevezetességeivel ismerkedünk.
Megtekintjük Napóleon sírját az Invalidusok
dómjában.Azután az Eiffel toronyból elénk táruló
Párizs-i Panorámában gyönyörködhetünk. Este 1 órát
hajózhatunk a Szajnán. (Fakultatív: kb. 15 euro.)
4. nap: Kirándulás a Napkirály palotájához Versailles-ba,
ahol nem csak a díszes termeket, hanem a pazar
kertet is megcsodálhatjuk. Visszatérünk Párizsba a Défense negyed gigantikus felhőkarcolói
között tett autóbuszos városnézés után Napoleon Diadalívét hódíthatják meg. Azután pedig
kezdetét veszi a 8 órás szabadprogram, mely lehetőséget biztosít, hogy a Champs Elysées-en
kedvükre sétálgathassanak, és tovább ismerkedjenek Párizs nevezetességeivel. Indulás haza a
késő esti órákban.
5. nap: Érkezés Magyarországra.
A programokban időrendi változás előfordulhat!
A részvételi díj tartalmazza: az utazást autóbusszal, szállást és reggelit.
A részvételi díj nem tartalmazza: egy ágyas felár: 36.500.-Ft, Vacsora: 24.000.-Ft / 3 vacsora
az adminisztrációs díjat: 500,-/fő, a belépőket, és a biztosítást, mely irodánkban megköthető valamint a
belépőket:
Louvre 15 €, Eiffel torony 10 €-tól, Saint Chapelle 10 €, Les invalides 11 €, Versailles 20 €, hajózás 15 €
A programban változás előfordulhat!
Az út indulásához szükséges minimum létszám 40 fő
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