PARIZ
Pariz je mesto umetnikov vseh vrst, Montmartre pa zbirališče slikarjev, glasbenikov
in plesalcev. Pariz je tudi mesto bogate kulturne dediščine, je mesto najbolj
prestižnih galerij in muzejev. Eiffelov stolp, Slavolok zmage, Notre Damska cerkev,
trg Concorde in Elizejske poljane pa so verjetno najbolj zaželjen cilj svetovnih
popotnikov, ki se v milijonskih številkah zgrinjajo v PARIZ vsako leto. Mesto ob Seni
je verjetno res eno najlepših v Evropi in svetu nasploh. Izkoristite udobne letalske
prevoze in doživite v treh dneh popolno sliko največjih znamenitosti mesta. Doživite
Pariz na sproščen in umirjen način, saj tak Pariz tudi je, je mesto sanjačev in boemov
in takega vam bomo pokazali mi. Prepustite se vodenju, ali pa se "izgubljajte" sami po
številnih ulicah in lokalih. Vsaka odločitev vam prinese kaj novega in nepozabnega, saj
nepozaben Pariz je res nekaj posebnega.

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA - letalo

NOTRE DAME

1. DAN:
Zbirališče udeležencev na letališču Brnik ob in polet letala v Pariz. Transfer do hotela in namestitev v sobe. Po krajši osvežitvi
vožnja z metrojem na oglede: NOTRE DAME, ,LATINSKA ČETRT, UNIVERZA SORBONA, TRG CONCORDE, ELIZEJSKE
POLJANE, DOME DES INVALIDES. Zvečer po dogovoru večerja v restavraciji, nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku obisk znamenitega MUZEJA ORSAY - Impresionisti in nato EIFFELOV STOLP, popoldanski del dneva pa bomo na obisku
muzeja LOUVRES. Dan bo tako več kot zapolnjen, saj bomo med posameznimi obiski nekaj časa prosti tudi za počitek in osvežilo.
Zvečer večerja v restavraciji (dogovor), nato pa imate možnost pred povratkom v hotel obiskati katerega od znamenitih predelov
Pariza - Montmartre, vožnja z ladjo po Seni, ali pa se enostavno sprehodite po slikovitih ulicah mesta. Povratek v hotel in nočitev.
3. DAN:
Po zajtrku še nekaj časa za samostojne oglede, odhod na letališče in polet proti Ljubljani .

EIFFELOV STOLP

PARIZ

LOUVRES

CENA:
349,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
369,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
389,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

.
CENAje inormativna in je odvisna od trenutnega ponudnika letalskih prevozev.
Vključuje: letalski prevoz Brnik - Pariz - Brnik, vse letališke in varnostne takse, dodatek za prtljago do 20 kg, DDV,
2 x nočitev in zajtrk v hotelu 2* LUX, stroške METRO transferja iz letališča v mesto in nazaj, 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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