
Pariz
25.-29.4.2023

5 dni, 2 x nočitev z zajtrkom, avtobus

Cenovna lestvica: 
št. dijakov + št. spremljevalcev:      cena/dijaka: 
31 – 45 + 3 (1 bus)                                   565€ 
46 – 49 + 4 (1 bus)                                   481€ 
50 – 60 + 4 (dvonadstropni bus)            508€ 
61 – 75 + 5 (dvonadstropni bus)            473€ 
76 – 79 + 6 (dvonadstropni bus)            444€ 
80 – 90 + 6 (2 busa)                                 504€ 
91 – 100 + 7 (2 busa)                               477€

prevoz s turističnim avtobusom (TV, klima, hladilnik…) po programu,
cestnina, takse, parkirnina, nezgodno zavarovanje, 2 voznika; 
2 x nočitev z zajtrkom v mladinskem hotelu ali hotelu turistične kategorije
na širšem območju Pariza, večposteljne sobe, tuš, wc za dijake, 2-posteljne
sobe za spremljevalce, 
zunanji ogledi po programu, 
vstopnina v Studie Walta Disneya,
vstopnina v Disneyland park,
obisk Cité des Sciences et de l'Industrie (muzej, podmornica)
vstopnina v palačo v Versaillesu (za mlade do 26 leta brezplačno, samo strošek
rezervacije),
vožnja z ladjico po Seni, 
vožnje z metrojem po programu zadnjega dne, 
1 spremljevalec/15 dijakov,
turistično vodenje – vodnik z licenco GZS; 
organizacija. 

Cena vključuje: 

Končna cena je odvisna od števila prijavljenih oseb. Velja cenovna lestvica glede
na število prijav ob potrditvi ekskurzije. Odpovedi možne po splošnih pogojih
ali ob zavarovanju rizika odpovedi z zdravniškim spričevalom. 
Za potovanje je potreben veljaven osebni dokument (potni list ali osebna
izkaznica). 
Na potovanju je potrebno upoštevati vsakokrat veljavna higienska
priporočila NIJZ, lokalna higienska priporočila v državi potovanja in
priporočila lokalnih ponudnikov storitev, ki so vključena v program
potovanja. O pogojih vstopa v Francijo in obiska muzejev boste
obveščeni 8 dni pred odhodom v Obvestilu pred odhodom. Trenutni
pogoj za vstop v Francijo je PCT (preboleli, cepljeni, testirani).
Veljajo splošni pogoji, ki so objavljeni na spletni strani www.desetnica.si. 
Cena se lahko najkasneje 21 dni pred odhodom spremeni v primeru
povišanja/znižanja cen goriva (cena goriva na dan 15.9.2022: 1,683€/l)

Opombe:

Dinamika plačila: 
a) v enem obroku ob prijavi ali
b) v 7 enakih obrokih – 1. obrok do 20. oktobra 2022, naslednji obroki: 20.
november, 20. december 2022, 20. januar 2023, 20. februar 2023, 20. marec 2023,
17. april 2023

pripravila Janina Šifrer, Butik izletov Desetnica, 040 77 55 73,
janina@desetnica.si, www.desetnica.si, FB: Turizem Desetnica

ponudba za ekskurzijo dijakov ŠC Kranj v 

Disneyland in Walt Disney studiji,
Cité des Sciences et de l'Industrie, 

Versailles, Eifflov stolp, Notre dame, Louvre, 
 Montmartre, Elizejske poljane …

Program ekskurzije

Prvi dan, torek, 25.4.2023: odhod iz Kranja ob 19.00. Nočna
vožnja čez Avstrijo mimo Salzburga, po Nemčiji mimo Münchna
in Stuttgarta …

Drugi dan, sreda, 26.4.2023: ... proti Franciji. Prihod na območje
Disneyland parka v dopoldanskih urah. Najprej si bomo ogledali
Studie Walta Disneya, nadaljevanje dneva pa namenili druženju z
Disneyevimi junaki in najrazličnejšimi atrakcijam. V parku bomo
vse do njegovega zaprtja, ko si bomo ogledali tudi ognjemet.
(Kosilo in večerja v lastni režiji med obiskom parka). Vožnja v
hotel. Nočitev.

Tretji dan, četrtek, 27.4.2023: po zajtrku se bomo najprej
odpeljali v Versailles, ki leži na obrobju mesta in kamor je Ludvik
XIV ob koncu 17. stoletja preselil celoten dvor, palača pa je postala
zgled za marsikateri razkošni dvorec v Evropi. Mi si bomo ogledali
sobane, nato pa se bomo vrnili v Pariz, kjer bomo začeli s »peš« in
avtobusnim raziskovanjem mesta: Elizejske poljane, Place de la
Concorde, Louvre, Notre dame, Sorbona … Za predah se bomo
popoldne popeljali po Seni z znamenitimi ladjicami »bateaux-
mouches«. Zvečer se bomo odpeljali do Eifflovega stolpa, na katerega
se bomo po želji in če bo možnost (ob doplačilu na poti) tudi
povzpeli. Po vseh ogledih povratek v hotel in nočitev. (Kosilo in
večerja v lastni režiji med ogledom Pariza, zagotovljen bo prosti
čas za obroke).  

Četrti dan, petek, 28.4.2023: po zajtrku se bomo najprej s
podzemno železnico (metro) odpeljali do  Montmartra, kjer si bomo
ogledali slovito cerkev Sacré Cœur in se sprehodili do trga slikarjev
in Moulin Rouga. Po spustu z edinega pariškega griča bomo spet
sedli na metro in se odpeljali do parka Villette, ki na 35 hektarih
gosti Muzej/mesto znanosti in industrije, konzervatorij za glasbo,
ogromno koncertno dvorano Filharmonije, različne paviljone za
priložnostne prireditve ... mi si bomo ogledali muzej znanosti in
industrije ter podmornico; če bo možno, pa bomo sedli (ob
doplačilu na poti) tudi v XXL kinodvorano (La Geode), in si na
ogromnem platnu diagonale 36 m pod ogromno kupolo ogledali
kino predstavo. Po vseh ogledih se bomo vrnili v hotel po prtljago
in se z našim avtobusom začeli voziti proti Sloveniji … (Kosilo v
lastni režiji med obiskom muzeja znanosti in industrije, večerja na
avtocestnem postajališču na poti proti domu v lastni režiji;
zagotovljen bo postanek in prosti čas za obroke). 

Peti dan, sobota, 29.4.2023 … kamor se bomo pripeljali v
dopoldanskih urah.

zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini: 8€ (vsaj 15 oseb) ali 12€ (manj
kot 15 oseb), 
zavarovanje rizika odpovedi: 23€ (vsaj 15 oseb) ali 35€ (manj kot 15 oseb),

vzpon na Eifflov stolp – vožnja do vrha 14€
obisk kino predstave v La Geode – cena naknadno

Cena ne vključuje/možna doplačila ob prijavi:  

Cena ne vključuje/možna doplačila na poti: 

Dodatne informacije  pri prof. Alenki Potočnik Zadrgal in
prof. Nini Železinger.
Elektronske prijave zbira prof. Alenka Potočnik Zadrgal 

      do 10.10.2022 na spletni strani:
      https://tinyurl.com/sckr-pariz2023

https://tinyurl.com/sckr-pariz2023

