PARIZ
Eiffelov stolp, Slavolok Zmage, Elizejske Poljane, Invalidi, Louvre,
Montmartre, Notre Dame, Pigalle, Versailles
ČAS POTOVANJA: 3 DNI
NAČIN POTOVANJA: LETALO – LETALO

1. dan: SLOVENIJA - PARIZ
Zbor potnikov na dogovorjenem mestu ob dogovorjenem času in vožnja do izbranega
bližnjega letališča, od koder bo sledil let proti Parizu. Po pristanku informativni ogled mesta
in njegovih znamenitosti: La Defense, Slavolok Zmage, Elizejske Poljane, trg Concorde,
Palača Chaillot, Opera Garnier, Invalidi, Luxemburška palača, Panteon, Latinska četrt,
Mestna hiša, Pompidoujev center. Nastanitev v hotelu 3*/2* na obrobju mesta. Nočitev.
2. dan: PARIZ
Po zajtrku se z znamenitim Pariškim metrojem odpravimo do muzeja Louvre, kjer si bomo
ogledali 1. pariško okrožje. Po želji se bomo vkrcali na ladjico in se po reki Seni zapeljali do
Eiffelovega stolpa, ter se na njega tudi vzpeli. Po čudovitem panoramskem razgledu se bomo
vračali po drugi strani reke mimo Burbonske palače, Muzeja Orsay do Institute de France.
Sprehodili se bomo po Latinski četrti in si ogledali tudi znamenito katedralo Notre Dame. Za
konec pa še sprehod po vedno zanimivih Elizejskih poljanah. Nočitev.
3. dan: PARIZ
Zajtrk. Sledi sprehod do Mestne hiše in centra Pompidou. Sledi obisk muzej Louvre, ki naglo
postaja največji muzej na svetu in je simbol sedmih stoletij in 17 vladarjev. Prosto do odhoda
na letališče. Popoldanski/večerni polet proti izbranem letališču. Avtobusni prevoz do doma.

CENA VKLJUČUJE:
 Letalsko vozovnico samo z osebno prtljago v Pariz in nazaj,
 Letališke pristojbine,
 Prevoz na in iz letališča,
 avtobusni panoramski ogled mesta,
 2 x nočitev z zajtrkom v hotelu 3*/2* v več-posteljnih sobah na obrobju mesta (kot npr.
Ibis ali Formula 1),
 Vstopnine: v muzej Louvre, Eifflov stolp – 2. nivo,
 prevoze z mestnim prevozom - metrojem po programu v času skupnih ogledov,
 1x prosto mesto za spremljevalca na 15 prijavljenih učencev,
 Slovensko vodenje,
 organizacija in izvedba potovanja,
 DDV

DOPLAČILA:
 Obvezno doplačilo: prijavnina 15 € na osebo,
 Ladjica po Seni 7 €,
 Zavarovanje rizika odpovedi 13 €,
 CORIS zavarovanje – 4,08 € tj. skupinska premija po osebi – zavarovanje do 3 dni, če se
za zavarovanje odloči najmanj 9 oseb

POMEMBNO:
V kolikor se bodo cene letalskega prevoza povišale, si pridržujemo pravico do spremembe cene.
Odhod/povratek je mogoč iz letališč: Trst, Treviso, Gradec, Celovec, Salzburg, Dunaj, Zagreb,
Ljubljana, Bratislava ali Bergamo/Milano, Budimpešta.
Opomba:
Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do zvišanja cene (če pride do sprememb v menjalnih
valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov) in skladno z 902. členom istega zakona pravico do odpovedi
potovanja (če se za potovanje ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebnih za izvedbo potovanja). Cena potovanja je
izračunana 19.05. 2016 pri udeležbi po tabeli. Splošni pogoji so sestavni del tega programa.
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