
Семінар-тур "8 березня в Парижі" 
 
7 днів – 749 євро 
Київ – Брюссель – Париж – Версаль* – Долина Луари – Париж – Київ 
 
У вартість входить 

Авіапереліт; Київ-Брюссель-Київ 
Проживання у готелі; 4 ночі в готелі 3*  із сніданками 
Проїзд комфортабельним автобусом; 

Супровід гіда та екскурсії; указані у програмі. 

У вартість не входить 

Додаткові екскурсії; 
Податок на проживання; (1,65 євро з людини за ніч) 
Медична страховка; (10 євро – до 60 років, 20 євро – після 60 

років) 
Доплата за одномісне розміщення (210 євро). 

 
Додаткова інформація 
УВАГА! Податок на проживання (1,65 євро з особи/ніч) - оплачується готівкою гіду перед поселенням у 
готель. 
 
День 1 Київ – Брюссель – Париж 
Виліт з Києва в Брюссель о 10:55.  Прибуття в Брюссель о12:55 за місцевим  часом. 
Збір групи в аеропорту Брюсселя з гідом на виході з багажного відділу. Завантаження речей в 
автобус. Переїзд у Париж. 
Знайомство з містом (коротка автобусна екскурсія центром вечірнього міста по дорозі в готель).  
Поселення в готель.  
 
День 2 Париж 
Сніданок. Пішохідна екскурсія "Острів Сіте".  Оглядова автобусна екскурсія Парижем: Тріумфальна арка, 
Ейфелева вежа, Марсове поле, собор Інвалідів, Єлисейські поля, Латинський квартал, площа Згоди, 
Пантеон, Люксембурзький сад, Опера Гарньє, Вандомська площа, церква Мадлен.. 
Вільний час на обід. Вечірня прогулянка на катері по Сені + Нічний Париж (25 євро).  
 
День 3 Париж 
Сніданок. Вільний день у Парижі. Факультативна екскурсія “Замок Шантійї” (25 євро + віхідний квиток 17 
євро). Повернення в Париж. 
Шоу-вистава «Feerie» в кабаре «Мулен Руж»  (21:00 - 137 євро, 23:00 - 122 євро). 
 
День 4 Париж 
Сніданок. Вільний день у Парижі для прогулянки по місту, відвідування музеїв та магазинів.  
Для бажаючих - відвідання Лувру з гідом (40 євро). Вільний час, обід. Екскурсія кварталом Маре. 
 
День 5 Париж - Версаль* 
Сніданок. Вільний день у Парижі. Для охочих екскурсія у Версаль* (40 євро). 
Повернення в Париж. Вільний час на музеї та магазини. 
 
День 6 Париж (замки Луари: Шамбор і Шенонсо) 
Сніданок. Вільний день у Парижі. Факультативно - екскурсія "Таємниці замків Луари: Шамбор і Шенонсо" (95 
євро/ дорослий, 80 євро/ дитина, вх.квитки у вартості). 
Огляд замків Шенонсо та Шамбор. 
 
День 7 Париж – Брюссель – Київ 
Сніданок. Ранній виїзд у Брюссель. 
Виліт із Брюсселю в Київ о 13:55, прибуття в Київ о 17:50 за розкладом. 


