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Párizs fényei és a Loire-völgy kastélyai
2020. május 18-24.

1. nap: Pécs egész napos utazás Ausztrián és Németországon keresztül Franciaországba, a Strasbourg környéki szállásra.
2. nap: Strasbourg: séta az óvárosban, mely során érintjük a gótikus dómot és a Petit France városrészt. – Dél körül indulás Párizsba. – Esti városnézés Place Pigalle környékén (Moulin Rouge) és Montmartre-on (Sacre Coeur, Tertre-tér), majd egy kis szabadprogram.
3. nap: Párizs: Diadalív, melynek tetejéről körbenézzük az a térről futó sugárutakat, végig sétálunk Champs-Elysées, Concorde-tér, Tuilleriák-kertje, Caroussel-tér. Ebédelési lehetőség a Latin negyedben, majd elmerülünk az impresszionista festők alkotásaiban a Musée d' Orsay-ban, este letekintünk az Eiffel-torony tetejéről a városra. 
4. nap: Párizs: délelőtt a Louvre pár híres alkotása magyar idegenvezetéssel, ebédelési lehetőség a Latin negyedben, majd utazás a Loire-völgy környéki szállásra.
5. nap: utazás a Loire-völgyben: Amboise kastélya, amely otthont adott a királyi udvarnak VIII. Károly és I. Ferenc idejében, és itt élte utolsó éveit Leonardo da Vinci, aki a kastély kápolnájában nyugszik. – Chenonceaux kastélya, amely egy folyóra épült, s ezért egy gyöngyszem a Loire-völgy kastélyai között. Érdekessége még, hogy az első tulajdonos felesége irányította az építkezést, majd király szeretője, Diane de Poiters lakott benne, s király halála utána annak felesége, Medicid Katalin. – Chambord kastélya, melyet a nagy reneszánsz király, I Ferenc építtetett, s állítólag Leonardo da Vinci is részt vett a tervezésében. – Utazás a pezsgő őshazájába, Champagne vidékére a szállásra.
6. nap: Reims, a világ pezsgőgyártásának központjába: rövid séta a történelmi városközpontban, s látogatás a francia királyok koronázási helyszínén, a gótikus Notre-Dame katedrálisban. –  Egész napos utazás rövid megállókkal.
7. nap: Érkezés Pécsre a hajnali órákban.

Utazás: légkondicionált autóbusszal
Étkezés: reggeli
Szállás: 5 éjszaka Premiere Classe hotelekben

Ár: 	1 fő/szoba elhelyezés esetén: 145.600 Ft/fő
2 fő/szoba elhelyezés esetén: 113.300 Ft/fő
3 fő/szoba lehelyezés esetén: 106.100 Ft/fő, amely tartalmazza az utazást, szállást reggelivel és a csoportvezetést.

Az ár nem tartalmazza a belépődíjakat, az idegenforgalmi adót és az utasbiztosítást!

Az utasbiztosítás (baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás) irodánkban megköthető, akár csoportos kedvezménnyel is.


A programhoz jó utat kívánva üdvözlettel:
	Dr. Kopári László sk.
Pécs, 2019. október 28.

