PARIZ ZA VSAK ŽEP
VERSAILLES
ČAS POTOVANJA: 4 DNI (5 potovalnih dni)
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

Zbor udeležencev potovanja v poznih popoldanskih urah in nočna vožnja preko Avstrije,…
1. dan: SLOVENIJA – AVSTRIJA – NEMČIJA – VERSAILLES - PARIZ
… Nemčije v Francijo. Prvi daljši postanek bomo naredili v mestu Versailles, kjer bomo
obiskali dvorec Ludvika XIV. in se sprehodili po njegovih vrtovih ter sobanah dvorca. Sledi
vožnja do Pariza, kjer bo sledil kratek panoramski ogled. Peljali se bomo mimo moderne
četrti La Defense, mimo Slavoloka zmage ter po Elizejskih poljanah,… Nastanitev v hotelu.
Po kratki osvežitvi sledi prevoz z metrojem v mesto in večerni sprehod. Nočitev.
2. dan: PARIZ
Zajtrk. Po zajtrku nadaljevanje ogledov. Zapeljali se bomo mimo Palače Chaillot preko
Jenskega mostu do Eifflovega stolpa, na katerega se bomo po želji tudi vzpeli. Nadaljevanje
ogledov ob Seni – mimo Invalidov, muzeja Louvre ter Orsay do Latinske četrti ter otočka Ile
de la Cite, kjer si bomo ogledali katedralo Notre Dame, nato pa še mimo Mestne hiše do
Pompidoujevega centra. Videli bomo tudi obe operi – Bastiljsko ter Garnier ter se zapeljali
mimo trgov Vendome s hotelom Ritz ter Concorde, ki velja za najbolj obleganega v Parizu.
Zvečer ogled Montmartra in vzpon na grič, kjer stoji čudovita spominska bazilika Svetega
srca. Nočitev.
3. dan: PARIZ
Po zajtrku se bomo z metrojem odpeljali do muzeja Louvre, kjer se med drugim nahaja tudi
znana Da Vincijeva slika Mona Lisa. Po želji bo sledila vožnja z ladjico po Seni. Tako si bomo
pogledali Pariz še iz te perspektive. Popeljali se bomo mimo Burbonske palače in Muzeja
Orsay, do Institute de France, kjer bomo izstopili in se sprehodili še po Latinski četrti. Nato
se bomo odpravili na nočno vožnjo proti domu …
4. dan: SLOVENIJA
… kamor bomo z vmesnimi postanki prispeli v zgodnjih popoldanskih urah.

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:











prevoz z modernim turističnim avtobusom na omenjeni relaciji,
check pointe (vstop v mesto), cestnine in parkirnine ter stroške dveh voznikov,
2x nočitev s samopostrežnim zajtrkom v večposteljnih sobah v mladinskem hotelu oz.
hotelu 2/3 * kot npr. Ibis Budget ali Kyriad ali Campanile na obrobju mesta,
vstopnine: muzej Louvre, muzej Orsay, Versailles vrtovi in palača,
vse ostale oglede po programu,
osnovno nezgodno zavarovanje,
1 x prosto mesto za spremljevalca na 15 prijavljenih dijakov (pri 45 dijakih 3
spremljevalci),
slovenskega vodnika,
organizacijo in izvedbo potovanja,
DDV.

DOPLAČILA:
 obvezno doplačilo: prijavnina 15 € na osebo,
 Eifflov stolp (3.etaža) 14,50 €,
 vožnjo z ladjico po Seni 10 €,
 zavarovanje rizika odpovedi v primeru, da se zavaruje 15 oseb – 11 €,
 Coris zavarovanje v primeru, da se zavaruje 9 oseb – 5,91 €

POMEMBNO:
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.

CONDOR TRAVEL EUROPE
Mariborska c. 212,
3211 Škofja vas
TEL: 03 492 46 40
E-mail: urska@condor-travel.com
groups@condor-travel.com

