DEL 19 AL 24 DE JULIOL
PRIMER DÍA: Sortida de les diferents poblacions, a una hora convinguda direcció Clermont Ferrand
(França). A meitat de camí parada a esmorzar (lliure). Dinar a Millau inclós. Arribada a Clermont, allotjament
i sopar en Hotel de 3***.
SEGON DÌA: Sortida despres d’esmorzar i carregar les maletes a l’autocar, direcció Paris. Allotjament en
Hotel de 3*** (situat a prop de la Tour Eiffel). Dinar en restaurant. Per la tarda, visita panorámica guiada a
la cité de París. Sopar en restaurant.
TERCER DÍA: Pèl matí, despres d`esmorzar, continuarem amb la visita guiada a la cité de París. Dinar a
restaurant. Per la tarda, aprofitarem per visitar la Tour Eiffel (2º pis) i fer un recorregut pel Riu Senna en
Bateau mouche . Sopar en restaurant. Allotjament a l’Hotel.
CUART DÍA: Sortida despres d’esmorzar per realitzar una visite guiada al famos i expectacular Palau de
Versalles. Dinar a restaurant. Per la tarde, passeigarem pel bohemi barri de Montmatre y Sacre Coeur.
Sopar en restaurant. Allotjament a l’Hotel.
CINQUE DÍA: Al matí, despres d`esmorzar i carregar les maletes a l’autocar, tindrem temps llire al centgre de
Paris, per ultimes visites, compres, etc.,etc.,. Dinar en restaurant. Per la tarda, sortida direcció Lyon.
Allotjament i sopar en Hotel de 3***
SISE DÍA: Sortida després d`esmorzar i carregar les maletes a l’autocar, direcció als diferents punt d’origen..
Dinar en ruta. Arribada a última hora de la tarda al nostre punt d’origen.

PREU PER PERSONA:999.-€
Suplement habitació individual: 210.-€
Suplement anul.lacio de viatge: 35.-€
El preu inclou: Autocar, Guía-acompanyant, Hotels 3***, Pensió complerta, Guies Oficials a Paris (2 medios días) i
Versalles, Entrades al Palau de Versalles, Tour Eiffel i Bateau mouche, i Assegurança básica de viatge.
El preu no inclou: Begudes a les menjades, extras als hotels, ni res que no estigui especificat en el escrit.

