PARIZ - mesto luči
ODHOD: 2. MAREC 2019

letalo ugodno

PRVI DAN: pristanek v Parizu
Vožnja iz Celja na letališče JP v Ljubljani in polet na letališče v Pariz, kjer si bomo po pristanku
najprej informativno ogledali mesto in največje znamenitosti: trg Bastille, muzej Louvre, opero,
Pantheon, Luksemburški park, trg Concorde, Elizejske poljane, Dom invalidov, Slavolok zmage in
Eifflov stolp. Sledijo namestitev v hotelu, krajši oddih in nadaljevanje ogledov z metrojem.
Napotili se bomo do Eifflovega stolpa, z dvigali se bomo povzpeli do vrha skoraj do višine 300 m
in uživali v pogledu na Pariz. Po vzponu pa se bomo zapeljali še po najlepši pariški aveniji – reki
Seni. Enourna vožnja nas bo vodila pod več kot dvajsetimi mostovi.
DRUGI DAN: PARIZ
Louvre – Notredamska katedrala – Latinska četrt - Montmartre
Po zajtrku bomo obiskali največji muzej na svetu Louvre in se sprehodili skozi vrtove Tuleries, ki
so eni najlepših primerkov francoskih vrtov. V muzeju Louvre se bomo zadržali krajši čas, toliko
da bomo med drugim pogledali eno najslavnejših slik Leonarda da Vincija Mona Lizo. Pot bomo
nadaljevali ob obrežjih reke Sene proti mestnemu otoku, kjer se je začela zgodovina Pariza.
Prosto za kosilo v znameniti Latinski četrti. Po kosilu bomo obiskali Notre Dame, največjo gotsko
katedralo v Franciji, ki ima bogato zgodovino. Zvečer se bomo povzpeli na Montmartre, umetniški
grič, kjer so ustvarjali slikarji svetovnega slovesa: Dali, Kandinsky, Picasso, Van Gogh … Obisk po
mnenju mnogih najlepše cerkve v Parizu Sacre Coeur. Pred povratkom v hotel še postanek na
razgledni točki, od koder je lep pogled na razsvetljeni Pariz.
TRETJI DAN: PARIZ – VERSAILLES – SLOVENIJA
Elizejske poljane – Elizejska palača – Versailles
V dopoldanskem času se bomo odpravili do svetovno znanih Elizejskih poljan, se sprehodili do
največjega pariškega trga Concorde in se sprehodili po znameniti Faubourg St. Honore, ulici

visoke mode, do rezidence francoskega predsednika Elizejske palače. V popoldanskem času se
bomo z avtobusom odpeljali v Versailles, dvorec francoskih burbonskih kraljev, ki ga je dal
zgraditi Sončni kralj – Ludvik XIV. Prosto za samostojne oglede dvorca in vrtov. Po ogledu se
bomo napotili na letališče , od koder bomo poleteli nazaj na Brnik. Vožnja v Celje.
CENA: 465 € - min. 30 dijakov
CENA VKLJUČUJE:
 letalski prevoz po programu
 dve nočitvi z zajtrki v hotelu ali mladinskem hotelu 2/3
 transfer na letališče in nazaj iz Celja
 vožnjo v Versailles
 vzpon na Eifflov stolp
 vožnja z ladjico po Seni
 dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini
 stroške spremstva in organizacije potovanja.
DOPLAČILA PO ŽELJI : otroci in mladina do 26. leta imajo prost vstop v muzej Louvre in Versailles,
vstopnina v Musee Rodin 5 €, vožnja z metrojem cca 25 €, zarovanje za primer odpovedi z
razlogom 25 €.
Cena vključuje 1 prosto mesto za spremljevalce na 15 prijavljenih dijakov, kot to zahteva zakon
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Po e-pošti pošljemo račun. Plačilo lahko izvedete preko elektronske ali telefonske banke, na
poštah/bankah ali v katerikoli od Palminih poslovalnic po Sloveniji oz. v Celju.
Točne naslove boste našli na www.palma.si. V Celju lahko poravnate v poslovalnicah Palme v
Celju center ali Celje Tuš. Mesta na letalu so omejena. Rezervacije še niso narejene.
Program lahko dopolnimo ali spremenimo po vaših željah. Veselimo se sodelovanja z vami!
SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE, ki so sestavni del programa in
pogodbe/voucherja, so vam kot posebna tiskana priloga k programu na voljo v vseh
poslovalnicah TA PALMA ali na www.palma.si.

