PARIZ
letalo
DATUM ODHODA: 19.3 2020 ali 26.3. 2020
ČAS POTOVANJA: 4 dni
1.dan / četrtek, 19.3.2020
Zbirališče na dogovorjenem mestu v jutranjih urah in avtobusni prevoz do letališča. Polet v Pariz.
Po pristanku na pariškem letališču, prevoz v mesto in avtobusni krožni ogled: Place de la
Concorde, Place Etoile, Dom Invalidov, Elizejske poljane, stolnica Notre Dame... Prevoz v
hotel in namestitev. Popoldne možnost sprehoda po Montmartru. Povratek v hotel in nočitev.
2.dan / petek, 20.3.2020
Zajtrk. Po zajtrku bomo nadaljevali z ogledom mesta in njegovih glavnih znamenitosti: Slavolok
zmage, palača Chaillot, St. Louis, Kraljeva palača, bazilika Sacre Couer, Eifflov stolp...
Popoldne obisk Louvra. Zvečer se bomo z ladjo popeljali po Seni ali obiskali enega mnogih nočnih
lokalov v Parizu. Nočitev.
3.dan / sobota, 21.3.2020
Po zajtrku možnost obiska Disneylanda (doplačilo) ali celodnevni izlet po dolini reke Loare
(doplačilo) ali sprehod po mestu in obisk kakšnega muzeja. Zvečer povratek v hotel in nočitev.
4.dan / nedelja, 22.3.2001
Po zajtrku izlet v Versailles. Ogledali si bomo dvorec Ludvika XIV., Sončnega kralja. Popoldne
prosto do odhoda avtobusa na letališče Charles de Gaulle in polet letala Adrie Airways proti
Ljubljani. Po pristanku na brniškem letališču avtobusni prevoz do doma.
CENA IZLETA: 460,00€/os. (minimalno število potnikov 35 oseb )
478,00€/os. (minimalno število potnikov 25 oseb)
V ceni je vključeno: avtobusni prevoz Celje - letališče - Celje, letalski prevoz, letališke pristojbine,
avtobusni prevozi po programu, 3x nočitev z zajtrkom v hotelu turistične kategorije ali v
mladinskem hotelu v Parizu, vse zunanje oglede, vstop v Louvre, Orsay in Rodin, vožnja z ladjico
po Sieni, vzpon na najvišjo razgledno ploščad Eifflovega stolpa, vozovnice za podzemno železnico,
nezgodno zavarovanje, DDV, slovensko vodenje in organizacija potovanja.
Doplačila: vstopnine (po želji), ki niso zajete v ceni programa
zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini
riziko odpovedi 25€/os. (priporočamo!)
PLAČILA: Ob prijavi 40% (180€), ostalo lahko na zaporedne mesečne obroke. Zadnji obrok
mora biti poravnan najmanj 30 dni pred odhodom.
*Cena je izračunana v maju 2019. Pridržujemo si pravico spremembe cene primeru, da pride do spremembe v
menjalnem valutnem tečaju ali do spremembe v cenikih prevoznikov. Splošni pogoji Potovalne agencije GULIVER so
sestavni del programa in jih najdete na spletnem naslovu www.agencija-guliver.si ali jih dobite v naši agenciji.
Vrstni red ogledov (tudi po dnevih) se lahko spremeni (zaradi urnikov muzejev ipd.) vendar ne na škodo same vsebine
programa.

