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Екскурзия до Франция, Италия и Швейцария 11
дни
цени от

2 095.00 лв.
Дестинация
Париж
Продължителност
11 дни
Тип настаняване
BB

Париж
Екскурзия до Париж всеки уикенд с BULGARIA AIR от ММ Травел

11- ДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ ДО ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ

Всяка сряда от август до декември
ПАРИЖ - ВЕРСАЙ - БАЗЕЛ - ЛЮЦЕРН - МИЛАНО - ВЕНЕЦИЯ - РИМ - ВАТИКАНА - АРЕЗО ФЛОРЕНЦИЯ- ПИЗА - САВОНА/ САН РЕМО - МОНАКО - НИЦА - КАН - ORANGE/BOLLEN E ПАРИЖ
11 ДНИ / 10 НОЩУВКИ

ПЪРВИ ДЕН: СОФИЯ- ПАРИЖ
Отпътуване от летище София до Париж. Трансфер от летището до хотел Residhome
Paris Guyancourt 3*/ Balladins Hotel Villejuif 3* или подобен и настаняване. Нощувка.
ВТОРИ ДЕН: ПАРИЖ- ВЕРСАЙ- ПАРИЖ
След закуска ще започне вашето опознаване на Париж, като първо ще се повозите от
„Шанз- Елизе“ до площад „Конкорд“, а след това ще видите Триумфалната арка и
Дома на инвалидите- комплекс, в когото се намира гробницата на Наполеон и редица
други музеи и паметници на военната история на Франция. Следва отпътуване и
посещение на Версай, който през 17-ти и 18-ти век е бил основна резиденция на
френските крале. Връщане в хотела. Възможност да се включите в круиз по река
Сена. Нощувка.
ТРЕТИ ДЕН: ПАРИЖ
Закуска. Днес ще посетите Лувъра- най-големият национален музей на Франция, а
също и най-посещаваният в света. Тук можете да видите творби на Рембранд,
Рубенс, Тициан, Пусен, а също така и известната Мона Лиза на Леонардо да Винчи.
Следваща спирка е булевард Haussmann, където ще имате свободно време за пазар.
По желание- кабаретно шоу „Мулен Руж“/ „Лидо“. Нощувка в хотела по програмата.
ЧЕТВЪРТИ ДЕН: ПАРИЖ- БАЗЕЛ- ЛЮЦЕРН
След закуска ще отпътувате от Париж за Люцерн, като ще минете през Базел.
Настаняване в хотел NH Lucerne 3*/ Hotel Arcade 3* или подобен.
ПЕТИ ДЕН: ЛЮЦЕРН- МИЛАНО- ВЕНЕЦИЯ
Закуска. Днес ще се отправите към Милано, където ще видите галерията „Виктор
Емануил“, оперния театър „Ла Скала“, Замъкът на Сфорците и Миланската
катедрала. Настаняване в хотел Plaza Mestre 3*/ Sheraton Padova Hotel 4*или подобен

във Венеция. Нощувка.
ШЕСТИ ДЕН: ВЕНЕЦИЯ- РИМ
Закуска. Денаят ще започне с разгледане на забележителностите на Венеция. На
площад „Сан Марко“ ще видите базиликата със същото име- един от най- добрите
примери на Византийска архитектура, а след като посетите Моста на въздишките,
майстори-стъклари от Мурано ще ви направят демонстрация на традиционния
венециански занаят- стъкларството. От техните изящни творения стават отлични
сувенири. Накрая, разбира се, можете да се качите на гондола, с която да разгледате
останалата част на града. Настаняване в Idea Hotel Roma Z3 4*/ Domina Hotel
Conference Capannelle 4* или подобен в Рим.
СЕДМИ ДЕН: РИМ- ВАТИКАНА- АРЕЗО
След като закусите ще посетите базиликата „Св. Петър“, която е най-известният
паметник на ренесансовата архитектура. Тук можете да се включите към екскурзия
по желание до Сикстинската капела- музей и бивш параклис в Апостолическия
дворец – официалната резиденция на римокатолическия папа във Ватикана. Следва
посещение на фонтана „Ди Треви"- построен е през 1762 г. и името му идва от това,
че свързва три улици. По желание- посещение на Колизея.
Ще видите Константиновата Арка, която датира от 4- ти век сл. Хр. Свободно време за
разглеждане на Рим, закупуване на сувенири или похапване на сладолед. Посещение
на базиликата „Света Мария" на ангелите и мъчениците и отпътуване за Арезо.
Настаняване в Etrusco Arezzo Hotel 4*/ Arezzo Park Hotel 4* или подобен. Нощувка.
ОСМИ ДЕН: АРЕЗО- ФЛОРЕНЦИЯ- ПИЗА- САВОНА/ САН РЕМО
Закуска. Вашето приключение продължава с Флоренця- люлката на
западноевропейския Ренесанс. Ще се разходите из забележителностите на града,
някои от които- площад „Микеланджело", покрития мост над река Арно Понте Векио,
Плаза ди Дуомо и Campanile Tower. Ще имате възможност да наблюдавате
демонстрация на традиционния занаят на кожарството и ще минете покрай
галерията „Уфици". Свободно време за самостоятелно разглеждане на града.
Следващата дестинация е Пиза, където ще видите известната Наклонена кула и
Катедралата и Баптистерията на Площада на чудесата. Настаняване в Idea Plus Hotel
Savona 4* /Novotel Genova City 4* или подобен и нощувка.
ДЕВЕТИ ДЕН: САВОНА/ САН РЕМО- МОНАКО- НИЦА- КАН – ORANGE/BOLLENE

Закуска. Очаква ви вълнуващо пътешествие през една от най-известните части на
Средиземно море. Първа спирка е Монако, където разхождайки се ще стигнете до
Двореца на принца и ще имате свободно време, за да се потопите в изисканата
атмосфера, преди да продължите с вашата обиколка. Следва разглждане на сградата
на съда от 20-те години, океанографския музей в Клифсайд и катедралата, където е
погребана Грейс Кели. Ще посетите фабриката за парфюми „Фрагонар".
Отпътуване за Ница, където ще спрете за почивка и време за обяд, и Кан.
Настаняване в хотел Campanile Nimes Centre Mas Carbonnel 3* / Ibis Cavaillon Luberon 3*
или подобен и нощувка.
ДЕСЕТИ ДЕН: ORANGE/BOLLENE- ПАРИЖ
Закуска. Днес може да си починете по време на пътуването ви обратно към Париж.
Настаняване в хотел Residhome Paris Guyancourt 3* / Balladins Hotel Villejuif 3* или
подобен и нощувка.
ЕДИНАДЕСЕТИ ДЕН:
Закуска. Напускане на хотела и трансфер до летището за полет до София.
ЦЕНА НА ЧОВЕК ПРИ ДВОЙНО НАСТАНЯВАНЕ: 2095 лева
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
-Трансфери хотел- летище- хотел;
- Три нощувки със закуски в хотел Residhome Paris Guyancourt 3*/ Balladins Hotel
Villejuif 3* или подобен в Париж;
- Нощувка със закуска в хотел NH Lucerne 3*/ Hotel Arcade 3* или подобен в Люцерн;
- Нощувка със закуска в хотел Plaza Mestre 3*/ Sheraton Padova Hotel 4* или подобен
във Венеция;
- Нощувка със закуска в хотел Idea Hotel Roma Z3 4*/ Domina Hotel Conference
Capannelle 4* или подобен в Рим;
- Нощувка със закуска е хотел Etrusco Arezzo Hotel 4*/ Arezzo Park Hotel 4* или
подобен;
- Нощувка със закуска в хотел Idea Plus Hotel Savona 4*/Novotel Genova City 4* или
подобен;
- Нощувка със закуска в хотел Campanile Nimes Centre Mas Carbonnel 3*/ Ibis Cavaillon
Luberon 3* или подобен;

- Нощувка със закуска в хотел Residhome Paris Guyancourt 3*/ Balladins Hotel Villejuif 3*
или подобен;
- Екскурзоводско обслужване на английски език и водачи по програмата;
- Трансфери по програмата;
- Обзорна обиколка на Париж;
- Обзорна обиколка на Милано;
- Обзорна обиколка на Венеция;
- Обзорна обиколка на Рим;
- Посещение на Ватикана;
- Обзорна обиколка на Флоренция;
- Посещение на Пиза;
- Посещение на Монако и фабрика за парфюми „Фрагонар".
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
- Бакшиши за екскурзовода;
- Градски такси:
Париж- 15 евро на човек/ на ден;
Венеция city entrance+ разходка с лодка+ такса нощувка+ местен екскурзовод- 25
евро на човек/ на ден;
Флоренция- градска такса+ такса нощувка- 15 евро на човек/ на ден;
Рим- 10 евро на човек/ на ден;
Пиза- 5 евро на човек/ на ден;
Монте Карло- 5 евро на човек/ на ден;
- Лични разходи;
- Допълнителни екскурзии, по желание:
Нощен тур на Париж- 35 евро на човек;
Круиз по река Сена- 14 евро на човек;
Вход в Лувъра- 15 евро на човек;
Кабаре „Лидо“/ „ Мулвн Руж“- 150 евро на човек;
„Nouvelle Eve Show“- 110 евро на човек с включено вино/ 150 евро на човек с 4-ри
степенна вечеря;
Разходка с гондола във Венеция- 30 евро на човек;
Екскурзия до Колизея в Рим – 35 евро на човек;
Екскурзия до Сикстинската Капела- 45 евро на човек;
- Самолетен билет и летищни такси според избраната от вас авиокомпания
Лухтханза, Уизер или България Ер.
- Чекиран багаж 23кг според избраната авиокомпания.

ПРИМЕРНИ ПОЛЕТНИ ДЕТАЙЛИ:
1. България Ер: 520 лева с ръчен до 10 кг.
2. Луфтханза с прекачване в Мюнкен : 360 лева с ръчен до 10 кг.
3. Уиз еър с ръчен багаж: 270 лв с ръчен до 10 кг.

