
Париж Променад 
 
23.05.2019, 24.05.2019, 25.05.2019, 26.05.2019, 28.05.2019, 29.05.2019, 30.05.2019 
8 днів – 390 євро 
 
Київ - Париж (Діснейленд / Руан, Довіль, Трувіль) – Київ 
 
У вартість входить 

Проживання у готелі вибраної категорії зі сніданками 
Сніданки у готелях; 
Екскурсії, вказані у програмі; оглядова екскурсія по Парижу, 
Монмартру, історичному центру (Латинський квартал + собор 

Нотр-Дам) 
Груповий трансфер аеропорт-готель-аеропорт; (по четвергах, 
п'ятницях, суботах і неділях під рейси PS 127/128). 

У вартість не входить 

Авіапереліт; 
Трансфер аеропорт-готель-аеропорт; при заїзді в понеділок, 
вівторок, середу (75 євро за машину в 1 сторону) 
Додаткові екскурсії; 

Страховка; 5 євро (пенсіонери - 10 євро). 

 
День 1 Париж 
Прибуття у Париж, аеропорт Шарль де Голь. Трансфер на комфортабельному автобусі у готель обраної 
категорії. Розміщення у готелі. Вільний час. Вечірня прогулянка містом. 
 
День 2 Париж 
Сніданок. Оглядова автобусна екскурсія Парижем. Вільний час у Парижі. 
 
День 3 Париж 
Сніданок. Час для екскурсій Парижем для відвідування знаменитих музеїв світу. Ввечері пропонуємо 
відпочити в одному з кабаре Парижа: «Мулен Руж», «Лідо», «Крейзі Хорс». 
 
День 4 Париж 
Сніданок. Вільний день у Парижі.  
Для тих, хто бажає - виїзні екскурсії (Замки Луари, Нормандія, Замок Шантійї). 
 
День 5 Париж (Діснейленд / Руан, Довіль, Трувіль) 
Сніданок. Вільний час. Якщо Ви подорожуєте з дітьми, у Вас є прекрасна можливість відправитися в 
Діснейленд (60 євро / люд.). Також Ви можете відправитися на екскурсію на весь день у Нормандію з 
відвідуванням міст: Руан, Довіль, Трувіль з обідом (180 євро / люд.). 
 
День 6 Париж 
Сніданок. Вільний час для шопінгу. 
 
День 7 Париж 
Сніданок. Вільний час.  
Час для додаткових екскурсій, відвідувань популярних пам'яток міста та його ресторанів. 
 
День 8 Париж 
Сніданок. Трансфер в аеропорт Шарль де Голь. Виліт до Києва. 
 
Додаткова інформація 
У вартість туру включено базовий екскурсійний пакет: оглядова автобусна екскурсія Парижем, пішохідна 
екскурсія по Монмартру, пішохідна екскурсія історичним центром (Латинський квартал + собор Нотр-Дам). 
Додатково до базового екскурсійного пакета можна замовити інші екскурсії. 
Вильоти в усі дні тижня, крім понеділка. 

https://feerie.com.ua/ru/excursions/1427

