PARIZ
DOLINA LOARE Z GRADOVI
Pariz s dolino Loare je seveda izlet za ljubitelje zgodovine in kulture, zato že
sam po sebi kar kliče obiskovalce vsega sveta na oglede in sprehode. Dolina
Loare pa je samo še dodatek, kot pika na i. Dolina Loare je kot osrčje
anžujskega kraljestva odigrala pomembno vlogo v zgodovini Francije. Danes pa
je kot magnet s svojimi gradovi postavljenimi ob leni Loari, predvsem za
množico turistov. Mi si bomo ogledali tri izmed njih in tako spoznali del bogate
zgodovine tega dela Evrope.

PROGRAM ŠTIRIDNEVNEGA POTOVANJA:
PARIZ - NOTRE DAME

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 15.00 uri. Vožnja skozi Karavanški predor in mimo Salzburga, Munchna, Stuttgarta in Strasbourga proti Parizu.
2. DAN:
Prihod v Pariz približno ob 10.00 uri. Po krajšem postanku za počitek in osvežitev bomo začeli z ogledi mesta: NOTRE DAME, LATINSKA ČETRT,
SORBONNA, LOUVRE, TRG CONCORDE, ELIZEJSKE POLJANE, EIFELOV STOLP. Zvečer namestitev v hotel (večerja po dogovoru) in nočitev.

3. DAN:
Po zajtrku vožnja na "obvezen" obisk dvorca VERSAILLES, kjer si bomo ogledali rezidenco Ludvika
XIV. in čudovite vrtove. Popoldanski del dneva bomo izkoristili za ogled katerega od številnih
muzejev ali galerij. Zvečer vrnitev v hotel, nočni ogled mesta (lahko tudi z ladjico po Seni) in nočitev.
4. DAN:
Po zajtrku bomo zapustili francosko prestolnico in se odpeljali v znamenito DOLINO LOARE, kjer si
bomo ogledali znamenite dvorce Ludvika XIV (Sončnega kralja): CHAMBORD, AMBOISE in
CHENONCEAUX. Po ogledu še nočna vožnja mimo Ženevskega jezera, skozi predor Mont Blanc v
Italijo do Ljubljane, kamor bomo prispeli v nedeljo v opoldanskih urah.
VERSAILLES

PARIZ - SLAVOLOK ZMAGE

CHENONCEAUX

CHAMBORD

AMBOIX

CENA:
219,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
229,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
259,00 € - pri udeležbi 35 - 34 potnikov

IZJEMNI PARKI DVORCA VERSAILLES

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), stroške dveh voznikov, vse takse za ceste in parkiranja, DDV, 2 x nočitev in
zajtrk v hotelu 3* - namestitev v dvoposteljne sobe,DDV, osnovno nezgodno zavarovanje,
stroške vodenja in agencije.DOPLAČILA za vstopnine in ostale storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
Nekaj vstopnin in cen: vstopnina v vse tri dvorce 25,00 €, v dvorec Versailles cca 14,00 €, cena desetih vozovnic za METRO cca 11,00 €, Eifelov stolp
do 3. nadstropja 11,00 €, vožnja z ladjo po Seni 12,00 €, večerja v restavraciji od 20,00 € dalje,
Priporočamo dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi !
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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