
         FEHÉRVÁR TRAVEL ○ www.fehervartravel.hu ○ Eng.szám: R01364/1996/2000          
 

FRANCIA KÖRUTAZÁS        8 NAP / 7 ÉJSZAKA 
Párizs, Loire-völgye, Burgundia, Elzász   21. éve folyamatosan a Fehérvár Travel kínálatában 
 
1. nap: 
Elutazás Székesfehérvárról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Budapestről az autóbusz 6 órakor indul a Déli pályaudvartól. Utazás a 
Tatabánya – Győr – Hegyeshalom – Linz – Nürnberg útvonalon. Szállás Németországban, a Rajna-vidéken (1 éj). 

2. nap: Reims, Párizs 
Utazás a Saarbrücken – Metz – Reims útvonalon a francia fővárosba. Útközben a francia gótika legérettebb alkotásának tartott Reimsi 
Székesegyház megtekintése. Itt koronázták évszázadokon keresztül a francia királyokat.  
Érkezés Párizsba a délutáni órákban. Rövid autóbuszos városnézés (Diáknegyed, Luxembourg-kert, Luxembourg-palota, Sorbonne egyetem, 
Pantheon, Szt. Mihály útja, Invalidusok temploma stb.) után látogatás a Notre-Dame-ban, majd a gótika csodájaként emlegetett Sainte-Chapelle-
t (Szent Kápolnát) nézzük meg. 
Szállás Párizs elővárosában (3 éj). 

3. nap: Párizs, Versailles 
Kora délelőtt az autóbuszos városnézés folytatása Párizsban (Diadalív, Champs Elysées, Concorde tér, Tuileriák kertje stb.). Ezután a világ 
talán leggazdagabb múzeumába, a Louvre-ba látogatunk. A múzeum sok ezer műkincse közül a leghíresebbek a Milói Vénusz (az ókori 
eszményi szépség megtestesítője) és Leonardo da Vinci Mona Lisája.   
Délután XIV. Lajos (a Napkirály) fényűző palotájának, a Versailles-i kastélynak a megtekintése következik. Pompás belső termei ma is 
bizonyítják a francia királyok egykori mérhetetlen gazdagságát. Lehetőség sétára a gyönyörű parkban is.  
Fakultatív program:  Az éjszakai Párizs 
Késő esti autóbuszos kirándulás Párizs sugárútjain keresztül a város egyik leghíresebb negyedébe, a Montmartre-ra. Séta a Festők terén és a 
Sacré Coeur bazilikához. 
A fakultatív program ára:  3.700 Ft (garantált indulás). 

4. nap: Chambord, Chenonceaux, Amboise 
Szabad program Párizsban. 
Fakultatív program:  Egész napos kirándulás a Loire-völgybe. Először látogatás a hatalmas Chambord-i kastélyban, majd lehetőség a sokak 
által legszebbnek tartott kastély, a Chenonceau-i vízikastély és parkjának megtekintésére. A Loire-völgyi kirándulásunk lezárásaként rövid séta 
egy bájos kisvárosban, Amboise-ban, ahol Leonardo da Vinci az utolsó éveit töltötte. 
A fakultatív program ára:  7.500 Ft + belépők (garantált indulás). 

5. nap: Párizs, Fontenay 
Délelőtt ismerkedés a várossal az Eiffel-toronyból. Ezt követően szabad program, vagy lehetőség hajókirándulásra a Szajnán. 
Délután továbbutazás Burgundiába, az apátságok és a borok hazájába. Fontenay apátságának megtekintése. A XII. századi ciszterci kolostor 
kiváló állapotban fennmaradt termei bepillantást engednek a szerzetesek egykori aszkéta életmódjába (UNESCO világörökség). Továbbutazás 
Burgundia fővárosába, Dijonba. Szállás a városközpontban (1 éj).  

6. nap: Dijon, Beaune  
Burgundia sokszáz éven keresztül önálló hercegség, illetve királyság volt, bizonyos időszakokban Nyugat-Európa leggazdagabb országaként 
tartották számon. Dijonban ma is rengeteg műemlék emlékeztet az egykori gazdagságra. Városnézés, majd rövid szabad program. Délután 
kirándulás a közeli, ódon hangulatú Beaune városába, mely a burgundiai bortermelés központja. Lehetőség a Hotel Dieu (középkori kórház), 
illetve a Burgundiai Borok Múzeumának megtekintésére, lehetőség borkóstolásra. Továbbutazás a Besançon – Belfort – Mulhouse útvonalon 
Elzászba. Szállás Mulhouse mellett (2 éj). 

7. nap: Colmar, Strasbourg, Riquewihr 
Egész napos program Elzászban. Először Colmarral, Franciaország egyik legelbűvölőbb városával ismerkedünk, majd továbbutazás Elzász 
fővárosába, Strasbourgba, mely az Európa Parlament és az Európa Tanács székhelye. A hatalmas katedrális megtekintése, majd séta a Petite 
France negyed hangulatos, favázas házai között. Visszaúton a szállodához pihenő egy, a XVI. századból szinte érintetlenül ránk maradt 
kisvárosban, Riquewihrben. 

8. nap: Utazás az Alpokon keresztül  
Utazás Svájcon és az osztrák Alpokon keresztül, a Basel – Zürich – Feldkirch – Innsbruck – Salzburg – Hegyeshalom – Győr – Tatabánya 
útvonalon. Hazaérkezés Budapestre, majd Székesfehérvárra a késő esti órákban. 

Figyelem:  Párizsban és környékén a fontosabb nevezetességeket / múzeumokat csoportok részére előre be kell foglalni, ami egyes esetekben 
csak 1-2 hónappal a látogatás előtt lehetséges. Ezért a programok sorrendje ezek visszaigazolásának függvényében felcserélődhet. 

 

Utazás: Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, italautomata). 

Nincs éjszakai buszozás. 

Szállás:  7 éjszaka 3 csillagos szállodákban, kényelmes, kétágyas, fürdőszobás szobákban.  

Ellátás:  Büféreggeli / fakultatív félpanzió. 

Időpontok Részvételi díjak  
2018. ápr. 19 – 26. 138.500 Ft 
2018. jún. 21 – 28. 145.600 Ft 
2018. aug. 01 – 08. 149.700 Ft 
2018. aug. 30 – szept. 06. 145.600 Ft 
2018. szept. 27 – okt. 04. 141.800 Ft 

A részvételi díj tartalmazza  az autóbuszos utazást, a 7 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat és az 
idegenvezetést, de nem tartalmazza a belépődíjakat (ld. 15-19. oldal).  

Félpanziós felár:   41.500 Ft (7 menüvacsora, melyek közül 1 vacsora Dijonban egy belvárosi önkiszolgáló étteremben lesz) 

Egyágyas felár:    57.000 Ft 

Gyerekkedvezmény:   32.000 Ft (12 év alatt) 

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás:  420 Ft/nap (ld. 9. oldal) 


