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PRELIMINARI KELIONĖS PROGRAMA
2019 m. kovo 1 d. Skrydis tiesioginiu reisu iš Vilniaus į Paryžių.
Preliminarūs skrydžio laikai (13.00 val. - 14.50 val.) Skrydžio laikai bus patikslinti likus 14 d. iki kelionės.
Pasitikimas aerouoste. Pervežimas aerouostas – 3 žv.viešbutis Paryžiuje. Apgyvendinimas 3 naktims. Poilsis.

2019 m. kovo 2 - 3 d. Pusryčiai viešbutyje. Ekskursinė programa su gidu lietuvių kalba.
Per šias dienas išvysite tikrai daug. Programos vykdymo eiliškumą nustato kelionės vadovas – gidas.
Lankomos vietos Paryžiuje: Eifelio bokštas – iš išorės (be kilimo į bokštą), kruizas laivu* Senos upe, Montmartro
rajonas, kabaretas „Mulen Ružas“*, „Paplotėlio“ malūnas,, kabaretas „Vikrus triušis“, Tertre‘o aikštė, Sacré-Coeur (Šv.
Širdies) bazilika, Grand Opera, Vandomo aikštė, Madeleine‘os bažnyčia, Santarvės aikštė, prašmatniausia Paryžiaus
gatvė – Eliziejaus laukai, Miesto Rotušė, Paryžiaus katedra, Lotynų kvartalas, Panteonas, Liuksemburgo sodai, Luvro
muziejus*, Invalidų rūmai, kur palaidotas Napoleonas.
.

2019 m. kovo 4 d. – pusryčiai viešbutyje. Laisvas laikas iki 11.30 val.
11.30 val. pervežimas į aerouostą. Tiesioginis skrydis iš Paryžiaus į Vilnių.
Preliminarūs skrydžio laikai (15.25 val. - 19.00 val.) Skrydžio laikai bus patikslinti likus 14 d. iki kelionės.
(apgyvendinimas – dviviečiai, triviečiai kambariai)

Į nurodytą kainą įskaičiuota:






aviabilietai pagal programą su visais mokesčiais (kiekvienam asmeniui tik rankinis bagažas, pagal avialinijų
išmatavimus – 1 vnt., registruotas bagažas - už papildomą mokestį), aviabilietai negrąžinami, pavardės keitimas už papildomą mokestį, skaičiuojamą pavardės keitimo dieną,
3 žv. viešbutis Paryžiuje su pusryčiais - 3 nakvynės, pervežimai: aerouostas – viešbutis Paryžiuje – aerouostas,
ekskursinė programa su gidu Paryžiuje (gidas neveda ekskursijų lankomų objektų viduje – t.y. Luvre ir kituose
muziejuose, kur ekskursijas gali vesti tik muziejaus gidai),
gidas – kelionės vadovas nustato lankomų objektų eiliškumą.

Papildomos išlaidos:


turisto mokesčiai miestui – „pagalvės mokestis“ (~ 2-3 Eur asm. už nakvynę), įėjimai į turistinius objektus ir
pramoginius renginius (kruizas Senos upe, Luvro muziejus, Moulin Rouge kabaretas ir kt., eiti į ojbektų vidų
nėra privaloma!), Paryžiaus vietinio transporto bilietai, kitos asmeninės išlaidos

.

Svarbu! Programos vykdymo eiliškumo tvarka (pagal dienas ar dienos laiko periodus) gali keistis.
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