PARIS
Avió
4 dies – MP
1r dia: PUNT D’ORIGEN - PARIS
Presentació a l’aeroport per agafar el vol a Paris, Amb autocar trasllat a l’hotel, deixem les
maletes i ja podem començar la visita de la ciutat. Podem pujar a Montmartre on trobem la
Basílica del Sagrat Cor i la famosa plaça de Tertre coneguda pels seus pintors. Sopar en rte i
allotjament.
2n : PARÍS
Esmorzar, Sortida al matí per visitar el Museu del Louvre, on trobem obres
mestres de la pintura i escultura. En acabar sortida per visitar plaça de la
Concorde, Madeleine, Òpera, plaça Vendôme. Rue de la Paix, i l’Illa de la Cité,
A la tarda podem visitar la Catedral de Notre Dame i el Centre Pompidou,
Sopar i el vespre podem agafar els famosos Bateaux Mouches per fer un
creuer pel Sena i conèixer París il·luminat.
3r dia: PARÍS
Esmorzar i sortida per visitar l’Arc del Triomphe i pujar a la Tour Eiffel, A la
tarda podem visitar els Invàlids on està enterrat Napoleó o el Museu de
Orsay, en una antiga estació de Ferrocarril, amb la pintura dels impressionistes. En acabar
podem passejar pels Jardins de Luxemburg i sopar al barri llatí, allotjament.
4t dia: PARÍS – RETORN A CASA
Esmorzar. Mati per completar la visita de la ciutat. A la tarda trasllat a l’aeroport per poder agafar
el vol de retorn cap a casa.
. Suplements:
-

Temp. Alta 10 - 35 €/alumne, + supl. tarifa aèria
Dia extra París (sopar i esmorzar): 40/55€ per alumne
Consultar supl, sortida a Eurodisney
Mínim 30 alumnes, grups mes petits consultar

El nostre preu inclou:
• Autocar aeroport de París <-> Hotel • Vol a Paris i retorn amb taxes i
dret de facturar 1 maleta . Estada 3 nits en hotel Turista (hab. amb
bany) • Règim de MP (sopar i esmorzar) • gratuïtats pels professors (1
per cada 13 alumnes de pagament) • Material tècnic pels professors •
Assegurança mèdica de viatge • Tràmits de les reserves de les visites,
preu de la entrada a càrrec de l’alumne • IVA • Butlletes pro viatge fi de
curs (100€/alumne)

Des de 355 €
Mitja pensió

Consulti’ns la seva opció, li farem el
pressupost a la seva mida.
Tel 933 100 333 – Fax 933 100 926
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