PÁRIZS és LONDON
2018. június 17-22.
A két főváros város látogatása központi szállodákkal, magyar
nyelvű idegenvezetéssel és Eurostar vonattal.

1 NAP: Párizs Érkezés Paris –Beauvais reptérre, innen
transzferrel egybekötött félnapos buszos városnézés a
szállodánkhoz.
2. NAP: Párizs Gyalogos városnézés félnapos.
Megismerkedünk Párizs további látnivalóival -Diadalív,
Notre Dame, Szajna part, Eifffel torony (kívülről,csak
néhány fotó erejéig ) Ajánlott program délutánra: 1 órás
szajnai hajózás, mely az Eiffel toronytól indul és érkezik
vissza, és / vagy látogatás a Montparnasse toronyba
aminek tetejéről ( 210 m) megcsodálhatjuk az alattunk
elterülő várost, illetve a vele szemben levő Eiffel-tornyot,
Párizs emblematikus jelképét.
3. NAP: Párizs – Eurostar. Transzfer a szállodától az
Eurostar vonathoz. Utazás a Csalagúton keresztül a
várható menetidő 2 óra 20 perc, majd érkezés Londonba
a St. Pancras pályaudvarra. Transzfer a szállodába.
Rövid séta a környéken.

4. NAP: London. Egész napos gyalogos városnézés
Londonban. Az egész napos gyalogos városnézésünk
alatt helyi idegenvezetőnk segítségével megismerkedünk
London legfontosabb látnivalóival: Buckingham Palota,
St. James Park, Big Ben, Trafalgar tér, Piccadilly Circus.
5. NAP: London Fakultatív Temzei hajókirándulás
Greenwich-be. Ellátogatunk a Cutty Sark 19. sz.-i
vitorláshoz , megnézzük a királyi Obszervatóriumot és
parkját és magát a városrészt is. Hazafele átmegyünk a
Temze alatti 370 méteres gyalogos alagúton és
megnézzük London legújabb részét a Dockland-et, innen
a látványos felszíni vasúttal érkezünk a belvárosba.
Délutánra ajánlott egyéni program: Madame Tussaud’s
panoptikum, London Eye.
6. NAP: London – Hazautazás. Délelőtt szabadidő.
Ajánlatunk például erre a rövid időre a szállásunk
közelében található British Museum megtekintése.
Délután transzfer a reptérre.

ELŐRE FOGLALÁSI AKCIÓ:
Részvételi díj: 239.900.- helyett: 219.900 Ft/fő + illeték
Párizs Hotel: Ambassadeur *** Ellátás: Reggeli.
A Hôtel Ambassadeur épülete Párizs városának északi részén található 2,5 km-re a Montmartre negyedtől és a Sacre Coeur-bazilikától.
London Hotel: Royal National*** - Ellátás: Reggeli.
London belvárosában a minőségi szolgáltatás és a barátságos vendéglátás ideális szálláshelyszíne, mind az üzleti utazók és nyaralók részére.

