FUTUROSCOPE PARIS - DISNEY
BUS - 6 dies – MP
1r dia: SORTIDA DEL CENTRE – NIT EN RUTA
Sortida del centre a la tarda, en direcció a La Jonquera. Nit en Ruta.
2n dia: FUTUROSCOPE
Arribada al matí a Futuroscope, ens espera una guia per fer la visita
d’aquest parc dedicat al cinema, realitat virtual i simuladors de tots tipus.
Sopar. Al vespre podrem veure l’espectacle nocturn i allotjament a l’hotel.
3r dia: FUTURSOCOPE - PARIS
Esmorzar a l’hotel i sortida en direcció a París. Arribada al mig dia,
Comencem la visita de la ciutat, podem anar a l’Arc del Triomphe i la Plaça del Trocadero. Temps
lliure per pujar a la Tour Eiffel, Al vespre sopar en un rte a Montmartre, i
passegem per la Plaça du Tertre i la Basílica del Sagrat Cor. Allotjament
4rt dia: PARIS - LOUVRE
Esmorza. Al matí visita del museu del Louvre. A la tarda visitarem la
catedral de Notre Dame de París i l’illa de la Cité, el barri llatí i el centre
Pompidou. Sopar. Al vespre possibilitat de fer un creuer pel Sena amb els
famosos “Bateaux Mouches”. Allotjament.
5è dia: PARIS – EURODISNEY – NIT EN RUTA
Esmorzar, carreguem maletes i sortida per visitar el parc d'Eurodisney. A
darrera hora del vespre sortida amb l’autocar cap al centre. Nit en ruta.
6è dia: ARRIBADA AL CENTRE
Arribada a l’escola a primera hora del matí. Fi del viatge.

ALUMNES
49-50
45-48
40-44
35-39
30-34

PROF.
4
4
4
3
3

€/alumne
295 €
305 €
325 €
340 €
370 €

Des de 295€
Mitja pensió

. Supl. Temp. Alta 12 -35 €/alumne
El nostre preu inclou:
Autocar segons itinerari amb 2on xofer el 1er i l’últim dia • Estada de 1
nit hotel* de Futuroscope amb esmorzar i sopar • Entrada a
Futuroscope (1 dia) • Estada de 2 nits hotel Turista a París amb
esmorzar • 2 sopars en rte a Paris • 3/ 4 Gratuïtats per a professors •
Entrada de 1 dia de Eurodisney • Assegurança turística de viatge •
Material tècnic pels professors • Tràmits de reserva, cost de l’entrada a
càrrec de l’alumne • Butlletes pro viatge fi de curs • IVA

Consulti’ns la seva opció, li
farem el pressupost a mida.
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