PARIS – EURODISNEY
BUS
5 dies – MP
1er dia: PUNT D’ORIGEN – NIT EN RUTA
Sortida a última hora de la tarda en direcció a la Jonquera. Nit en ruta.
2n dia: PARÍS
Arribada a París al matí per començar la visita d’aquesta magnífica ciutat. Ens aturarem al costat
de la catedral de Notre Dame per conèixer tot el conjunt de la “Illa de la Cité”, continuem per
l’ajuntament, Centre Pompidou, Òpera, Vendôme,..... . A la tarda visita de Montmartre on trobem
la Basílica del Sagrat Cor i la famosa plaça de Tertre coneguda pels
seus pintors. Acomodació a l’hotel, sopar i allotjament.
3r dia: PARÍS
Esmorzar, completem la visita de la ciutat. Avui visitem el Museu del
Louvre, en acabar per les Tuileries, plaça de la Concorde, les Champs
Elysees i l’Arc de Triomphe arribem a la Tour Eiffel, visita. Sopar en rte i
al vespre possibilitat d’agafar els famosos Bateaux Mouches per fer un
creuer pel Sena i conèixer París il·luminat. Allotjament a l’hotel.
4t dia: PARÍS – EURODISNEY – NIT EN RUTA
Esmorzar, carreguem les maletes i sortida per visitar el Parc de
Eurodisney, dia per gaudir de les atraccions del Parc Temàtic de la
família Disney... Dinar lliure i al vespre sortida amb l’autocar cap a casa.
5è dia: ARRIBADA AL MATI
Arribada al punt d’origen a primera hora del matí. Fi del nostre viatge.

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

PROF.
4
4
4
3
3

€/alumne
235 €
245 €
260 €
280 €
305 €

Des de 235 €
Mitja pensió

. Supl. Temp. Alta 11 - 40 €/alumne

El nostre preu inclou:
• Autocar, segons itinerari (amb segon conductor el primer i l’últim dia) •
Estada 2 nits en hotel turista • Règim de MP, sopar i esmorzar • Entrada al
Parc d’Eurodisney • Material tècnic pels professors • 3 / 4 gratuïtats pels
professors • Assegurança mèdica de viatge • Tràmits de les reserves dels
llocs a visitar, cost de la entrada a càrrec de l’alumne • Butlletes pro viatge fi
de curs (100€/alumne) • IVA

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

Sol·licitar pressupost
ON LINE

