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PÁRIZS FÉNYEI 
5 nap/4 éj 

 

Időszak: 2014. május 08-12 ,vagy június 11-15. 
Utazás: légkondicionált autóbusszal, magyar nyelvű csoportkísérővel 
Elhelyezés: kétágyas, igény szerint háromágyas zuhanyzó/wc-s Premiere Classe 

típusú szállodai szobákban 
Egyágyas felár: 25.000,- Ft 
Ellátás: 4 reggeli, vacsora igényelhető 14 €/vacsora áron Párizsban, 
étteremben 
Belépők: részvételi díj nem tartalmazza (várhatóan: 70 Euro/fő a felsorolt 

helyekre  
Biztosítás: részvételi díj nem tartalmazza, utasbiztosítás irodánknál köthető 
 
 
1.nap  Indulás a kora hajnali órákban folyamatos utazás Ausztrián és Németországon 

keresztül 3-4 óránként pihenőkkel. Érkezés Strasbourgba, rövid autóbuszos 
városnézés, majd szállásfoglalás a térségben. 

2. nap Reggeli. Továbbutazás Párizsba. Kora délután érkezés a francia fővárosba. 
Gyalogos városnézés: Cité sziget, Notre Dame, St Chapelle, Pont Neuf híd, 
Conciergerie, majd a Sorbonne Egyetem mellett elhaladva a Luxembourg kert 
megtekintése. : Szállás Párizs térségében.  

3. nap Reggeli után egész napos városnézésre indulnak Párizsban. Délelőtt a 
Louvre-ba, a világ egyik legismertebb múzeumába látogatunk. Délután 
megtekintjük az Invalidusok Dómját, ahol Napóleon sírját találjuk, ellátogatnak 
a Diadalívhez, séta a Montmartre-on, Festők tere, Sacre Coeur Bazilika. A nap 
zárásaként pillantás a városra az Eiffel toronyból. Szállás.  

4. nap Reggeli. Ezen a napon délelőtt Versailles-ba látogatnak, séta a parkban, kora 
délután elutazás a tranzitszállásra, útközben látogatás a Reimsi katedrálisban. 
Szállásfoglalás Metz térségében. 

5. nap Reggeli. Hazautazás Ausztrián keresztül, hazaérkezés az esti órákban. 
 

 

Részvételi díj:   69.900,- Ft/fő 
 
A részvételi díj 40 fizető utas esetén érvényes 
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Szállás: A megadott városok térségében (külvárosban) található Premiere Classe típusú 

szállodák kétágyas zuhanyzó/wc-s szobáiban, háromágyas szoba igény szerint, egyágyas 

szoba csak felár ellenében igényelhető. 

 

Amennyiben kérik, akkor vacsora étteremben lesz, nem a szállodában. 

 

A megadott részvételi díj – 69.900,- Ft/fő tartalmazza: 

- Autóbusz-közlekedést,  

- szállást 4 éjszakára kétágyas szobában, 

- 4 reggelit a szállodákban (programban fel van sorolva), 

- csoportkísérő idegenvezetőt. 

 

A részvételi díj nem tartalmazza: 

- belépőket (tájékoztató jelleggel 2013. évei árak! Versailles 15,00 €; Louvre 11 € + 

tárlatvezetés, ha igényli a csoport; Eiffel torony: 14-15 € a 3. szintig lifttel; Diadalív: 9 

€; Invallidusok: 9,5 €). 

- Vacsorák árát: 14 €/fő/vacsora! 

- Utasbiztosítás díját (várhatóan 450 Ft/fő/nap csoportosan max. 80 éves korig) 

- személyes kiadásokat stb. 


