Феєричний Париж (8 днів)
8 днів – від 899 євро
Київ – Брюссель – Париж (Версаль – Шантійї – Санліс) – Брюссель – Київ
У вартість входить
Авіапереліт Київ-Париж-Київ,
Трансфер під рейс PS 127/PS128;
Проїзд автобусом за маршрутом туру;
7 ночей в готелі 3* зі сніданками
Екскурсії за програмою;
Супровід феєричного гіда- Користування системою "Радіогід" - 2
євро в день.

У вартість не входить
Додаткові екскурсії, усі вхідні квитки;
Проїзд у міському транспорті;
Медичне страхування;
Податок на проживання-2 євро на добу;
Доплата за одномісне розміщення 290 євро;
Особисті витрати.

Правила в'їзду до Франції для туристів >>>
День 1 Київ – Париж
Виліт з Києва, а/п Бориспіль, о 09:30, рейс PS 127. Прибуття в Париж об 11:50 за місцевим часом. Збір групи
в аеропорту з гідом на виході з багажного відділу. Гід буде з табличкою «Феєрія».
Знайомство з Парижем. Оглядова екскурсія: Тріумфальна арка, Ейфелева вежа, Марсове поле, Собор
Інвалідів, Єлисейські поля, Латинський квартал, площа Згоди, Пантеон, Люксембурзький сад, Опера
Гарньє, Вандомська площа, церква Мадлен тощо.
Прогулянка Люксембурзьким садом. Вечірня прогулянка на катері по Сені + Нічний Париж (25 євро).
Поселення в готель. Вільний час. Ніч у готелі.
День 2 Париж
Пішохідна екскурсія "Острів Сіте" (поїздка на метро). Вільний час у Парижі для прогулянок по місту,
відвідування музеїв та магазинів.
День 3 Долина Луари
Сніданок. Вільний день у Парижі. Факультативно – екскурсія “Таємниці замків Луари: Шамбор і Блуа”
(90 євро/ дорослий, 80 євро/ дитина, вх.квитки у вартості)
День 4 Версаль
Сніданок. Вільний день у Парижі.
Охочих запрошуємо на екскурсію у Версаль (40 євро). Огляд апартаментів палацу (з аудіогідом) та
версальського парку.
Прогулянка містом Версаль, яке зберегло аристократичну атмосферу. Відвідини місцевого базару.
Повернення в Париж. Ніч у готелі.
День 5 Париж
Сніданок. Пішохідна екскурсія кварталом Монмартр (поїздка на метро) з оглядом вулиці Лепік, базиліки
Сакре-Кер, площі Тертр. О 23.00 - шоу-вистава «Feerie» в кабаре «Мулен Руж» (21:00 - 137 євро, 23:00 - 127
євро).
День 6 Париж
Сніданок. Екскурсія кварталом Маре. Вільний час для обіду та відвідування музеїв.
Рекомендуємо вам піднятись на вежу Монпарнас.
День 7 Париж
Сніданок. Вільний день у Парижі. Радимо завітати в Лувр, музей д’Орсе, піднятися на Ейфелеву вежу,
пройтися Єлисейськими полями.
Увага! Радимо придбати вхідні квитки завчасно на сайтах музеїв. Також, у зв'язку з пандемією, у
багатьох музеях вхідні квитки можна придбати лише за допомогою безконтактної картки.
День 8 Париж – Київ
Сніданок, звільнення номерів. Трансфер в аеропорт Парижа.
Виліт до Києва рейсом PS128 о 13:20, прибуття - о 17:35 (за розкладом).

