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

 
PÁRIZS, VERSAILLES, DISNEYLAND II.      7 NAP / 6 ÉJSZAKA 

repülős utasoknak 5 nap / 4 éjszaka 
14. éve folyamatosan a Fehérvár Travel kínálatában 

 
 
Egyes párizsi autóbuszos csoportjainkat úgy indítjuk , hogy felár ellenében repül őgéppel is csatlakozhatnak utasaink a 
csoportokhoz. Az ilyen típusú repül ős városlátogatás el őnye, hogy a helyszínen a Fehérvár Travel autóbusza a repül ős utasok 
számára is rendelkezésre áll, tehát nem kell sokat gyalogolniuk, metrózniuk.  
 
 
1. nap: 
Az autóbuszos utasok számára 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 az autóbuszos utasok számára a francia gótika 
legérettebb alkotásának tartott Reimsi Székesegyház megtekintése. Itt koronázták évszázadokon keresztül a francia királyokat. 
Érkezés Párizsba a délutáni órákban. A repül őgéppel érkez ő utasok Párizs központja felé menet, a belváros kele ti részén, a 
Lyoni pályaudvarnál csatlakoznak a csoporthoz. ( Őket egy bérelt autóbusz szállítja a repül őtértől a Lyoni pályaudvarig.) 
Rövid autóbuszos városnézés (Diáknegyed, Luxembourg-kert, Luxembourg-palota, Sorbonne egyetem, Pantheon, Szt. Mihály útja 
stb.) után látogatás a Notre-Dame-ban, majd szabad program. Szállás Párizs elővárosában (4 éj). 

3. nap: Disneyland 
Autóbusszal egész napos kirándulás a Párizs melletti Eurodisney-be, Európa vezető szabadidőparkjába. 
4. 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). 
5. nap: Párizs, Disneyland 
A Disneyland kedvelőinek lehetőség egy újabb napot ott eltölteni (az autóbusz és idegenvezetőnk a Párizsban maradó utasokkal lesz, 
az idegenvezető a metróig kíséri a Disneylandbe utazókat).  
A Párizsban maradóknak szabad program, illetve idegenvezetőnkkel ismerkedés további nevezetességekkel és híres múzeumokkal: 
a gótika csodájaként emlegetett Sainte-Chapelle (Szent Kápolna), az Orsay Múzeum – a XIX. század múzeuma a világ leggazdagabb 
impresszionista gyűjteményével, Rodin Múzeum, Invalidusok temploma Napóleon monumentális síremlékével, la Défense negyed 
szupermodern építményei stb. 

6. nap: Párizs 
Délelőtt ismerkedés a várossal az Eiffel-toronyból, majd szabad program, vagy lehetőség hajókirándulásra a Szajnán. Kora délután 
elutazás Párizsból. A repül őgéppel utazók a Lyoni pályaudvarnál kiszállnak, szá mukra a délután hátralév ő részében szabad 
program, majd kés ő délután egy bérelt autóbusz fogja őket a repül őtérre szállítani. (Idegenvezet őnk megmutatja a repül ős 
utasoknak a pályaudvar csomagmeg őrzőjét.)  
Utazás a Reims – Metz – Saarbrücken útvonalon, szállás Németországban, a Rajna-vidéken (1 éj).  

7. nap: 
Hazautazás a Nürnberg – Linz – Hegyeshalom – Győr – Tatabánya útvonalon. Érkezés Budapestre, majd Székesfehérvárra az 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. 

 

 
MINDEGYIK IDŐPONT BUSZOS ÉS REPÜLŐS VÁLTOZATBAN IS!  

Utazás: Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, italautomata) / vagy menetrend szerinti közvetlen repülőjárattal Párizsig és vissza, a 
helyszínen légkondicionált autóbusszal.  
Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy az alábbi  időpontok mindegyike esetében az autóbuszos utazás hel yett lehet őség 
van repül ős utazás választására is.  A repülővel utazók a 2. nap délutánjától a 6. nap kora délutánjáig tartózkodnak az autóbuszos 
csoporttal. Az Air France előzetes menetrendje szerint a repülővel utazók a 2. napon kb. a déli órákban érkeznek meg Párizsba, illetve 
a 6. nap este indulnak el onnan. A találkozás a Fehérvár Travel idegenvezetőjével és az autóbusszal érkező csoporttal Párizs 
központjában lesz (Lyoni pályaudvar) a városnézés megkezdése előtt. Reptéri transzfert és asszisztenciát biztosítunk. 
Az autóbusszal utazók számára  a hosszú buszozás Magyarországtól Párizsig és vissza kényelmesebb így, hiszen a buszban 
feltehetően sok üres hely lesz. A repülőgéppel utazók felvétele a második napon és leszállítása a hatodik napon a buszos utasok számára 
csak néhány perces időveszteséget jelent, hiszen a találkozási hely útba esik Párizs központja felé menet. 

Nincs éjszakai buszozás. 
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Szállás:  1+1 éjszaka tranzitszállás Németországban (csak a Magyarországról autóbusszal utazók esetében), és 4 éjszaka Párizsban, 3 
csillagos szállodákban, kényelmes, kétágyas, fürdőszobás szobákban. 

Ellátás:  Büféreggeli / fakultatív félpanzió. 

Időpontok Részvételi díjak  
2018. júl. 04 – 10. 131.500 Ft 
2018. aug. 15 – 21. 134.600 Ft 
2018. okt. 29 – nov. 04. (őszi szünet) 127.300 Ft 

A részvételi díj tartalmazza  az autóbuszos utazást, a 6 éjszakai szállást reggelivel (a repülőgéppel utazók esetében a 4 éjszakai szállást 
reggelivel), az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat és az idegenvezetést, de nem tartalmazza a belépődíjakat (ld. 15-19. 
oldal).  

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás:  420 / 450 Ft/nap (ld. 9. oldal) 

Repülős felár:     39.900 Ft + reptéri ill. 
Ez az ár – a repülőjegy ára mellett – magában foglalja a belvárosi és a reptéri transzferek költségét Párizsban és az asszisztenciát is, 
ugyanakkor a tranzitszállások árát természetesen levontuk belőle.  
A reptéri illeték 19.000 Ft, ez az összeg nagy eséllyel véglegesnek tekinthető (részletek a 4. oldalon).  

AUTÓBUSSZAL UTAZÓKNAK: 
Félpanziós felár:     35.400 Ft (6 vacsora) 

Egyágyas felár:     44.500 Ft 

3. ágy kedvezménye:          24.000 Ft  

REPÜLŐGÉPPEL UTAZÓKNAK: 
Félpanziós felár:     26.200 Ft (4 vacsora) 

Egyágyas felár:     34.900 Ft 

3. ágy kedvezménye:          24.000 Ft  

 


