
 Ще видите: 

 

 Айфеловата кула 

 Триумфалната арка 

 Лувърът 

 Катедралата Нотр Дам 

 

 

 

 

 

 

 

  Туристическа агенция: I ♥ Travel 

  E-mail: travel.love@gmail.com 

  Тел: 0879196814 

 

  гр. София 

Цената включва: 
 
Самолетен билет; 
Летищни такси; 
Трансфер; 
3 нощувки със закуски в избрания хотел 
Транспорт с автобус по програмата; 
Екскурзоводски услуги; 
Панорамна обиколка на Париж; 
Пешеходна разходка с екскурзовод. 
 

Цената не включва: 
 
Таксите за вход в музеи, градски транспорт 

Градска такса (city tax); 

Медицинска застраховка; 

Полудневна пешеходна програма 
"Големите булеварди и Шан-з-Елизе"; 

Посещение на двореца Версай и на кварта-
ла Дефанс; 

Посещение на Лувъра; 

Слушалки по време на екскурзоводската 
програма; 

Посещение на кабаре; 

Разходи от личен характер. 

  

13.07– 16.07 



   ПЪРВИ ДЕН  

Отпътуване от летище София. Кацане на летище 

„Шарл де Гол” в Париж, трансфер, настаняване в хоте-

ла. Следобед - по желание полудневна пешеходна 

програма „Големите булеварди и Шан-з-Елизе" с доп-

лащане 49 лв. за възрастни, 38 лв. за деца до 11 

г. Цената включва пешеходна разходка с екскурзовод 

на български език по следния маршрут: Големите бу-

леварди, Опера Гарние, Мадлената, фотопауза на мос-

та „Александър III", беседа пред Елисейския дворец, 

разходка по „Шан-з-Елизе“. Програмата започва от му-

зея „Гревен" и завършва на площад 

„Конкорд“. Необходимо е да се ползва метро на връ-

щане, като цената на билета за метрото не е включена 

в цената на екскурзията. Екскурзията се заявява и зап-

лаща в България, а не на място. Нощувка.  

   ВТОРИ ДЕН  

Закуска. Панорамна обиколка на Париж с ав-

тобус и екскурзовод: квартала 

„Монмартър” (базиликата „Сакре Кьор“, площа-

да на художниците), Гранд Опера, “Плас Ван-

дом”, “Плас Конкорд”, Шан-з-

Елизе, Триумфалната арка, Айфеловата кула, 

Дома на Инвалидите, квартала „Монпарнас“, 

Латинския квартал (Пантеона, Сорбоната, Люк-

сембургската градина). Разглеждане на острова 

Сите (катедралата „Нотр-Дам-дьо-Пари”, Пале 

дьо Жюстис, Светия параклис, Консиержери, 

площад „Шатле”) и острова Сен Луи. Свободно 

време. Следобед - по желание - посещение 

на Лувъра с екскурзовод и с влючен билет с 

доплащане 94 лв. за възрастни, 62 лв. за деца и 

младежи до 25 г. Цената включва резервация 

за група, такса за вход в Лувъра и екскурзоводс-

ка беседа на български. Изисква се заявка и 

заплащане в България. Провежда се при мини-

мум 10 човека. Екскурзоводската беседа про-

дължава около час и половина, след което кли-

ентите могат да продължат сами да доразглеж-

дат музея. Посещение на Айфеловата кула 

(придвижването е с метро). Нощувка.  

   ТРЕТИ ДЕН  

Закуска. Пешеходна разходка с екскурзовод – 

Комеди Франсез, Пале Роаял, Лувъра (отвън), 

парка „Тюйлери“, площад “Конкорд”, Мадлена-

та. Възможност за разходка с корабче по р. Се-

на (билетът за корабчето не е включен в пакет-

ната цена на екскурзията и се заплаща на място). 

Свободен следобед. 14.00 ч. - по желание посе-

щение на двореца „Версай“ и на квартала 

„Дефанс“ с доплащане 149 лв. за възрастен и 

114 лв. за деца и младежи до 25 г. Цената 

включва транспорт, екскурзоводска беседа в ав-

тобуса, такса за вход в двореца и градините. Екс-

курзията се организира при минимум 15 участ-

ника и се заявява и заплаща в България, а не на 

място. Нощувка. 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН: 

Закуска. Напускане на  хотела, трансфер до ле-

тището. Ако желаете да посетите лувъра самос-

тоятелно , трябва да имате в предвид, че на мяс-

то от касите, билети се продават при много рест-

риктивен режим и е по– вероятно да н можете 

да си закупите билет  и да можете да посетите 

музея. Билети се купуват онлайн от сайта на му-

зея предварително. 

Цената на услугата е 42 лв. за възрастни над 25 

години (при предварителна заявка и заплащане 

в България) и включва входен билет и такса за 

обслужване и резервация. Деца и младежи до 

25 г. не закупуват билети и влизат в музея безп-

латно срещу документ за самоличност.  

Цена: 950лв 

1190 лв 

https://exoticholiday.bg/o/parizh/1181
https://exoticholiday.bg/o/triumfalnata-arka/98
https://exoticholiday.bg/o/ajfelovata-kula/8
https://exoticholiday.bg/o/panteona/262
https://exoticholiday.bg/o/luvara/9

