PARIZ
Kljub precejšnji razdalji je obisk Pariza posebno doživetje. Obisk prestolnice
Francije je namreč želja vsakega turista. Mesto z okolico nudi na desetine
svetovnih posebnosti. Pariz je namreč svetovna prestolnica kulture,
slikarstva, kiparstva, gledaliških umetnosti, je prestolnica muzejev in galerij.
Kdo si ne želi povzpeti se na Eiffelov stolp kot eno od največjih atrakcij sveta,
se zapeljati z ladjo po Seni, obiskati znameniti Louvre, občudovati umetnike
na znamenitem Montmartru, ali pa obiskati veličastno cerkev Notre Dame?
Tu je še Versailles - želite še kaj? Pričakujemo samo vašo potrpežljivost in
kondicijo, saj bo ogledov precej.

PROGRAM ŠTIRIDNEVNEGA IZLETA:

EIFELOV STOLP

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 15.00 uri. Vožnja skozi Karavanški predor in mimo Salzburga, Munchna, Stuttgarta in Strasbourga
proti Parizu.
2. DAN :
Naš prihod v Pariz je predviden ob 10.00 uri. Krajši postanek za počitek in osvežitev, nato pa začnemo spoznavati mesto: NOTRE
DAME, LATINSKA ČETRT, UNIVERZA SORBONNA, LOUVRE, TRG CONCORD. Zvečer vožnja do hotela, namestitev, osvežitev in
nočitev (večerja po dogovoru).
3. DAN:
Po zajtrku se bomo odpravili na oglede: SLAVOLOK ZMAGE, ELIZEJSKE POLJANE, VERSAILLES (doplačilo) EIFFELOV STOLP
(doplačilo), DOME DES INVALIDES (doplačilo), nekaj časa prosto, nato pa vrnitev v hotel (večerja po dogovoru). Zvečer obisk
znamenitega MONTMARTRE in CERKEV SACRE COEUR. Povratek v hotel in nočitev (večerja po dogovoru).
4. DAN:
Po zajtrku se bomo odpravili nazaj proti domu Vozili se bomo pod Mont Blancom in čudoviti dolini Aoste.

SLAVOLOK ZMAGE

DVOREC VERSAILLES

NOTERDAMSKA CERKEV

CENA:
219,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
229,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
265,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

CENA vključuje: avtobusni prevoz (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV,
2 x nočitev in zajtrk v hotelu 2* LUX ali 3*, stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILA za vstopnine in ostale storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
Priporočamo dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi !
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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