
Експрес у Париж (9 днів)

9 днів – 499 євро
Львів - Краків - Дрезден - Реймс - Париж - Версаль - Франкфурт-на-Майні - Вроцлав – Львів

У вартість входить
Проїзд за вказаним маршрутом; комфортабельним автобусом 
із кондиціонером
Поселення в готелях 3*; Зручні, 2-3-місні номери з душем і 
туалетом). Звертаємо Вашу увагу, що тримісні номери - це 
або три окремі ліжка, або двомісний номер + додаткове ліжко 
(найчастіше розкладне).
Харчування; сніданки в готелях
Екскурсії згідно з програмою туру;
Супровід гіда.

У вартість не входить
Проїзд до Львова; тільки за запитом
Для власників біометричних паспортів -віза; 35 євро + послуги 
віз.центру Польщі бл. 450-500 грн./чол., для дітей (до 18 років)
та пенсіонеров - тільки послуги віз.центру Польщі бл. 450-500 
грн./чел.
Медична страховка; 6 євро/особ. (старше 60 років - 12 
євро/особ.)
Додаткові екскурсії, квитки в музеї та замки;
Доплата за одномісне розміщення 190 євро.

День 1 Львів - Краків – Вроцлав
Зустріч біля центрального входу на залізничному вокзалі у Львові. 7:00Посадка в автобус.
Переїзд вПольщу. Ознайомча екскурсія по м. Краків. Вільний час.

День 2 Вроцлав - Дрезден - Франкфурт-на-Майні
Сніданок. Переїзд у Дрезден. Екскурсія по Дрездену. 
Вільний час для прогулянок і відвідування музеїв. За бажанням - відвідування Дрезденської галереї.

День 3 Франкфурт-на-Майні - Реймс (Шампань) – Париж
Сніданок. Зупинка в місті Реймс (Шампань). Переїзд в Париж.
Для бажаючих - вечірня прогулянка на катері по Сені + Нічний Париж (25 євро).

День 4 Париж
Сніданок. Ознайомча екскурсія по Парижу. Вільний час. Пішохідна екскурсія по Монмартру.
В 23:00 - шоу-спектакль «Feerie» в кабаре «Мулен Руж»Feerie» в кабаре «Feerie» в кабаре «Мулен Руж»Мулен Руж»  (127 євро).

День 5 Париж
Сніданок. Вільний день в Парижі для прогулянки містом, відвідування музеїв і магазинів.
Рекомендуємо відвідати Діснейленд (вхідний квиток оплачується додатково).

День 6 Париж (Версаль)
Сніданок. Вільний час. За бажанням - відвідування Версалю (40 євро без відвідування фонтанів, 50 євро з 
відвідуванням фонтанів у вихідний день). 
Від'їзд із Парижа 14:00-15:00. Переїзд у Німеччину.

День 7 Франкфурт-на-Майні
Сніданок. Прогулянка Франкфуртом-на-Майні. Переїзд у Польщу.

День 8 Вроцлав – Краков
Сніданок. Екскурсія по Вроцлаву - одному з найбільших і найкрасивіших міст Польщі.

День 9 Краков – Львов
Сніданок в готелі. Переїзд у Львів.
Прибуття у Львів о 21:00. Виїзд з залзничного вокзалу Львова не раніше 22:00.

Додаткова інформація:
Знижка для дитини до 12 років з 2-ма дорослими - 30 євро.


