City Break Paris
Paris, France

Descriere City Break Paris 3*, Paris, France
Ziua 1. Bucuresti - Paris
Calatoria noastra începe din aeroportul Otopeni de unde ne imbarcam pentru zborul spre Paris. Dupa aterizare,
imbarcare in microbuzul de transfer si deplasare catre hotel. Program liber in Paris.
Ziua 2. Paris - Palatul Versailles
Parisul nu are nevoie de nicio prezentare: indiferent că ești la prima sau la a zecea vizită în Orașul indragostitilot, te
simți de fiecare dată acasa. Vom descoperi o parte dintre comorile Parisului printr-un tur panoramic de oras: cartierul
de zgarie nori La Defence, L'Arc de Triomphe, Palais de Chaillot, Tour Eiffel, Scoala Militara, Domul Invalizilor, Podul
Alexandru al III-lea, Grand Palais, Petit Palais, Champs Elysees, Place Concorde. Apoi, deplasare pe langa Opera
Garnier, Galeriile Lafayette, catre Moulin Rouge si Place Pigalle. Cei care doresc, pot opta astazi pentru o excursie la
Palatul Versailles. Impresionanta reședinta a Regelui Soare, Ludovic al XIV-lea, este situată la mai puțin de 20 de
kilometri de Paris. Vizitatorii vor admira parcul urias unde se pot vedea Fantana lui Apollo, Fantana Latona,
Oranjeria sau Pavilionul Belvedere, construit pentru Maria Antoaneta, dar si apartamentele regale din interiorul
Palatului, somptuos decorate, impresionanta Sala a oglinzilor sau colectia de tablouri inestimabile.
Ziua 3. Paris – L’Ille de la Cite - Montmartre
Dupa micul dejun, incepem explorarea orasului utilizand transportul public: L'Ille de la Cite, inima istorico-spirituala a
Parisului, cu impozanta Catedrala Nôtre Dame si Palatul de Justitie cu delicata Sainte Chapelle. Apoi traversam
intr-un tur pietonal Cartierul Latin spre Universitatea Sorbona, Pantheon si Gradinile Luxembourg.Timp liber in
renumitul cartier Montmartre pentru a admira impozanta Bazilica Sacre Coeur si pitoreasca Place du Tertre.Seara, cei
care doresc pot opta pentru o croazieră pe Sena cu o ambarcațiune tipic pariziană, numita bateaux mouches. In timpul
croazierei putem admira Turnul Eiffel, Grand Palais, Place de la Concorde, Muzeul Orsay, Grădinile Tuileries, Muzeul
Luvru, Academia Franceză și Cartierul Latin.
Ziua 4. Paris – Amboise – Chenonceau
Timp liber in Paris sau excursie optionala pe Valea Loirei. Vom explora una dintre cele mai frumoase și faimoase zone
ale Frantei, Valea Loarei, supranumită și ”gradina Frantei”. Taram al artei si al istoriei, cu un peisaj mirific, strabatut de
ape limpezi, Valea Loarei isii vrajeste vizitatorii cu somptuoase palate renascentiste, cu cetati si turnuri medievale,
castele ca in basme, ferme fortificate, biserici, manastiri si catedrale. Vom avea ragazul necesar pentru a vizita doua
dintre cele mai frumoase si admirate castele de pe Valea Loarei: Castelul Chenonceau, așezat maiestuos pe raul Cher.
Acest superb castel este cunoscut si sub numele de ”castelul femeilor”, din pricina personajelor istorice feminine care
si-au lasat amprenta asupra lui, dintre care le amintim pe Caterina de Medici sau Diane de Poitiers. Cea de-a doua

Nota: Dimensiunile si designul camerelor pot varia, prin urmare nu se poate garanta cazarea in camerele din imagini. Hotelul
isi rezerva dreptul de a schimba politica serviciilor oferite (contra cost / gratuite). Va rugam sa acceptati scuzele noastre

oprire o facem la Castelul Amboise, construit in stil renascentist si amplasat pe platoul inalt care domina centrul Vaii
Loarei, pastrand nestirbita maretia secolelor trecute. Castelul Amboise comunica printr-un pasaj subteran cu elegantul
conac Clos Lucé.Spre seară ne îndreptăm spre Paris, capitala Franței. Cazare la acelasi hotel.
Ziua 5. Paris
Dupa micul dejun puteti descoperi Parisul in ritm propriu. Recomandarea noastra este sa petreceti măcar cateva ore la
Muzeul Luvru, dupa ce in prealabil ati ales care sunt operele de arta pe care doriti neaparat sa le vedeti. Putem vedea
aici unele dintre cele mai celebre capodopere ale umanitatii - Monalisa lui Leonardo da Vinci, Venus din Milo, Victoria
de la Samotrace - dar si colectii inestimabile de arta egipteana, orientala, greaca, romana, mesopotamiana sau
europeana. Luvrul este amplasat chiar in inima Parisului si este la cativa pasi de celebra Piramida de sticla, de Gradinile
Tuileries, Muzeul Jeu de Paume, Muzeul de Arte Decorative sau Palatul Regal, așa ca o vizita in aceasta zona te va face
sa descoperi Parisul autentic!
Ziua 6. Paris - Bucuresti
Calatoria noastra se apropie de sfarsit! Dupa micul dejun, lasam apoi in urma frumoasele locuri pe care le-am vizitat și
plecam spre Bucuresti. Transfer la aeroportul din Paris pentru returul spre tara.

Servicii incluse
Bilet de avion Bucuresti - Paris - Bucuresti
Cazare 5 nopti la hotel de 3*, mic dejun inclus
Versailles si tur de Paris
Transfer aeroport-hotel-aeroport
Taxa de aeroport
Ghid insotitor din partea agentiei in zilele 2-4; in rest asistenta turistica

Servicii neincluse
Intrarile la obiectivele turistice (inclusiv in excursiile optionale), serviciile de ghizi locali, alte taxe si cheltuieli
personale.
Excursii opționale (autocarul deserveste si grupul sosit din tara cu autocarul)
· Excursie Valea Loirei -45 €/pers.
· Croaziera pe Sena - 20 €/pers.
Locuri limitate repartizate ambelor grupuri, grup minim 30 persoane impreuna cu cu grupul de autocar;

Informatii utile
Tarifele sunt valabile in momentul editarii / postarii acestor materiale!
Locuri in limita disponibilitatii!
Atentie, disponibilitatea se poate schimba in orice moment, motiv pentru care va rugam sa ne contactati pentru
reconfirmarea tarifelor si / sau a locurilor disponibile!
Pentru călătorie sunt necesare cartea de identitate sau paşaportul, valabile 6 luni de la data întoarcerii în ţară

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Mic dejun

Tipuri servicii

Nota: Dimensiunile si designul camerelor pot varia, prin urmare nu se poate garanta cazarea in camerele din imagini. Hotelul
isi rezerva dreptul de a schimba politica serviciilor oferite (contra cost / gratuite). Va rugam sa acceptati scuzele noastre

Zbor
Transfer
Cazare

Facilitati proprietate
Wifi

Facilitati camera
Wifi
Tv
Baie

Tematica
Familie
Seniori

Nota: Dimensiunile si designul camerelor pot varia, prin urmare nu se poate garanta cazarea in camerele din imagini. Hotelul
isi rezerva dreptul de a schimba politica serviciilor oferite (contra cost / gratuite). Va rugam sa acceptati scuzele noastre

