PARIS MAGIQUE - Avion
Paris–Versailles – Fontainebleau – Valea Loirei

6 zile

Program

de la 295 €
avion

 Ziua 1. Bucureşti - Paris
Prezentare în Aerop. Bucureşti OTOPENI la ora 05.00 pt. zbor Bucureşti-Paris cu
compania Tarom. De asemenea se pot utiliza zboruri ale unor companii aviatice care
operează din alte oraşe ale ţării direct pentru destinaţia Paris şi care au zboruri apropiate
ca dată cu datele acestei excursii. După aterizarea la Paris, transfer la hotel. În
continuare, program liber, la dispozitia turiştilor. Cazare la Paris.

 Ziua 2. PARIS- VERSAILLES

nerabdare sa vizitezi locuri inedite si

Mic dejun. Timp liber sau, opţional, excursie pentru a vizita somptuosul Palat de la
Versailles şi grădinile sale. La întoarcerea în Paris, tur panoramic al cartierului de zgârie
nori La Defence, L'Arc de Triomphe, Palais de Chaillot, Tour Eiffel, Şcoala Militară, Domul
Invalizilor, Podul Alexandru al III-lea, Grand Palais, Petit Palais, Champs Elysees, Place
Concorde. Apoi deplasare pe lângă Opera Garnier, Galeriile Lafayette, către Moulin
Rouge şi Place Pigalle. Întoarcere la hotel utilizând transportul public. Cazare la Paris.

te hranesti cu aventura specifica

 Ziua 3. PARIS- L`Ille de la Cite, Montmartre

fiecarui loc nou pe care il descoperi?

După micul dejun, începem explorarea oraşului utilizând transportul public: L'Ille de la
Cite, inima istorico-spirituală a Parisului, cu impozanta Catedrală Nôtre Dame şi Palatul
de Justiţie cu delicata Sainte Chapelle. Apoi traversăm într-un tur pietonal Cartierul Latin
spre Universitatea Sorbona, Pantheon şi Grădinile Luxembourg. Seara, timp liber în
renumitul cartier Montmartre pentru a admira impozanta Bazilică Sacre Coeur şi
pitoreasca Place du Tertre. Întoarcere la hotel pentru cazare.

Stii ca te numesti Pellerin atunci cand
toate semnele sunt de partea ta: iti
place sa calatoresti in jurul lumii, sa
aduni amintiri de neuitat, astepti cu

Iar daca am aflat ca esti un calator
veritabil, atunci inseamna ca meriti cu
desavarsire sa faci parte din clubul
Pellerin, concept creat special pentru
tine. Intotdeauna Pellerin-ul se va

 Ziua 4. PARIS- FONTAINEBLEAU- VAL. LOIREI (470 km)

intoarce din calatoriile sale mai bogat.

Mic dejun. Timp liber în Paris. Excursie opţională (10 euro) la Palatul Fontainebleau,
impresionant prin rafinamentul desăvârşit şi apoi în continuare (35 euro) pe Valea Loirei.
Se vizitează cel mai renumit castel: Chambord, ce domină peisajul cu arhitectura sa
medievală, iar la întoarcerea spre Paris, oprire în pitorescul orăşel Blois pentru a vizita
Castelul încărcat de istorie. Cazare la Paris.

Cum

poti

deveni

membru?

Regulamentul si toate detaliile de
care ai nevoie sunt disponibile la
adresa www.pellerin.ro.
Pellerin Club Card este un card
nominal care se achizitioneaza contra
cost (25 euro) si vine in intampinarea
ta cu o multitudine de avantaje, inca
de la inceput: de la asigurari gratuite
(medicala/ storno sau bagaje), la
reduceri de pana la 25% acordate la
circuitele cumparate, dar si beneficii
oferite de partenerii nostri, in tara.

B O NU S U R I

 Ziua 5. PARIS- DISNEYLAND
Mic dejun. Timp liber în Paris, paradis al pasionaţilor de shopping, iar pentru "copiii” de
toate vârstele sugerăm o excursie la Disneyland (deplasare cu RER). În Paris nu rataţi
impozantul Dom al Invalizilor, mormântul lui Napoleon Bonaparte, Muzeele Luvru şi
d`Orsay, centrul Pompidou cu Atelierul Brâncuşi, Croaziera pe Sena şi bineînţeles
ascensiunea in Turnul Eiffel. Cazare la Paris.

 Ziua 6. Au revoir PARIS
După micul dejun, se eliberează camerele şi se lasă bagajele în luggage room. Timp liber
în Paris. Transfer la ora 15.00 la aeroportul Charles de Gaulle din Paris pentru zbor la
Bucureşti sau la aeroporturile de destinaţie din ţară. Sosire la Bucureşti în jurul orei
20.10.

 50% REDUCERE - Croaziera (fara
cina) pe Sena
 GRATUIT - Versailles,
Defence, tur Paris;
 50% REDUCERE –
Fontainebleau +Valea Loirei
pentru posesorii de PELLERIN
CLUB CARD
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 NOU! Pachet asigurări inclus:
asigurare medicală, asigurare
storno, asigurare de bagaj pentru
posesorii de PELLERIN CLUB
CARD
PREŢUL INCLUDE
 Bilet de avion Bucureşti - Paris Bucureşti, zbor Tarom(orele sunt
locale şi pot suferi modificări).

DATE DE PLECARE 2016

31.05
18.06

Hot. IBIS (sau similar)(MD bufet) 2*+ suburbii
Paris
Hotel IBIS (sau similar)(MD bufet) 3* in Paris

 5 cazări cu mic dejun la hotel 3*

 Croaziera Sena, urcarea in Turnul
Eiffel, transport local în Paris
 transp. cu autocar climatizat,
min. 2* pt. opţionala din ziua 4
 excursii opţionale (autocarul
deserveşte si grupul sosit cu
autocarul. Locuri limitate
repartizate ambelor grupuri),
Valea Loirei - Fontainebleau,
minim 20 pers.
 intrările la obiectivele turistice
(inclusiv în excursiile opţionale),
serviciile de ghizi locali, alte taxe
şi cheltuieli personale.
 Transfer aeroport – hotel aeroport + taxe aeroport 195
euro (pot suferi modificări).
REDUCERE DE PÂNĂ LA 20%
prin CUMULAREA reducerilor
calculate după cum urmează:
 PRIMII 5 - 5% REDUCERE pentru
primii 5 turişti înscrişi în fiecare
excursie până la 30.12.2015
 FIRST MINUTE - 5% REDUCERE
pentru achitarea a 50% avans din
preţul excursiei până la
30.12.2015
 REDUCERE 2 – 8% pentru
GRUPURI (minim 8 pers. pe
acelaşi circuit şi aceeaşi dată de
plecare) – vezi condiţii înscriere
 REDUCERE 3 – 5% pentru CLIENŢI
FIDELI (minim 3 vacanţe
organizate de Christian Tour sau
prin colaboratorii săi).

Supl.
SGL

Copii 6-12
ani

325 €

135 €

Reducere 35 €

355 €

355 €

365

155€

Reducere 35 €

ORAR DE ZBOR : COMPANIA TAROM

sau 2* (minim 10 pers. la
fiecare hotel;
 ghid însoţitor din partea agenţiei.
NU SU N T I N C L U SE Î N P R E Ţ

27.08,
08.09

295 €

30.06, 11.07,
31.07, 04.08,
13.08, 19.08
315 €

Bucuresti – OTOPENI decolare ora 09.15 Aterizare PARIS - CDG 11.35
PARIS - CDG decolare ora 16.20 Aterizare OTOPENI 20.10
NOTE

1 În unele oraşe de pe traseu, autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune.
Aceasta se va achita de către turişti la recepţia hotelurilor.
2 Programul este de tip City Break (ATENTIE, locuri limitate) cu date fixe de plecare sincronizate
cu programele de autocar al carui ghid va insoti si turistii sositi cu avionul.
3 Ordinea cazărilor şi vizitarea din fiecare zi a obiectivelor turistice se pot modifica, asigurând
vizitarea tuturor obiectivelor din program.
4 Obiectivele din program marcate cu caractere bold italice se vizitează pe exterior.
5 Copiii beneficiază de reducere pentru cazare în cameră cu doi adulţi.
6 Preţurile sunt valabile pentru un număr limitat de locuri la zbor, după epuizarea cărora, turiştii

vor putea să îşi dea acceptul pentru achitarea diferenţei de tarif faţă de preţul din ziua achitării
pachetului turistic.

7 Acest program este de tip „Relax”. Va recomandam sa analizati in catalog lista circuitelor
clasificate in functie de dificultate si detaliile categoriilor de clasificare.
Grup minim 20 pers.

GRAD DE REALIZARE
Pe acest program, în sezoanele 2013, 2014 şi 2015 s-au realizat 22 grupuri .

EXEMPLE DE CAZĂRI 2015

1. Paris - hotel 3*
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-1401-ibis-paris-la-villette-cite-des-sciences-19th/index.shtml
2. Paris - hotel 2* suburbii
http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/paris-est-bondy.htm
ATENŢIE !! Grupul NU VA AŞTEPTA turiştii care întârzie la îmbarcare.

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.
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