
 
  
1. NAP - Utazás Párizsba  
 
Repülés Párizsba Budapestről. Idegenvezetőnk üdvözli Önt. Transzfer a hotelbe. Szállás Párizs 
környékén 4 éjszakára: Hôtel Balladins Bobigny***  
 
2. NAP - A Fények Városa  
 
Párizst sokan tartják a világ leggyönyörűbb metropoliszának. Nietzsche jelentette ki, hogy a 
művészeknek egy otthona lehet, és az Párizs. A város épületein, hangulatán számos művész hagyta 
ott kéznyomát. Felfedezzük a legfontosabb nevezetességeket, például a Champs Élysées-t, a 2 km 
hosszú, luxusbutikokkal, kávézókkal övezett sugárutat, mely a Concorde tér és a Diadalív között 
húzódik, ami a francia katonaság nagyságát ünnepli. Olyan helyekre is vezet majd utunk, melyeket a 
franciák keresnek fel, ha szeretnék elkerülni a turisták áradatát. Átadhatjuk magunkat a pillanatnak, 
ahogy naplementekor az Eiffel-torony fényeit csodáljuk, a Tuileriák kertjében bámészkodunk, vagy a 
Louvre környékének szobrait csodáljuk. Visszatérés a hotelbe.  
 
3. NAP - A bohém Párizs  
 
Ma beleveszünk Párizs bohém negyedébe, a Montmartre-ba. A dombra épült negyed a 20. század 
fordulóján a mulatókkal, a nagyvilági élet lüktetésével a világ közepét jelentette. Vár ránk a Sacré 
Coeur (Szent Szív) bazilika 129 méter magasan, ahonnan páratlan kilátás nyílik a városra. A 
művészettel átitatott utcákon Van Gogh és Dalí nyomában járunk, akik szintén időztek itt. Érdemes 
megfestetnünk a portrénkat az egyik utcai festővel! Majd a Latin-negyed felé indulunk, mely a Notre-
Dame katedrális közelében található, és gyönyörű épületekkel büszkélkedhet. Visszatérés a hotelbe.  
 
4. NAP - Szabadidő vagy fakultatív program  
 
Versailles Szabadidő 
Vagy FAKULTATÍV: Versailles. A fényűző kastély lakói Franciaország királyai voltak, többek között XIV. 
Lajos, a Napkirály, aki nevét extravagáns életstílusának, a luxus és az arany iránt érzett rajongásának 
köszönhette. A Tükörgaléria a mesés festményekkel és szobrokkal ámulatba ejti a látogatókat. 
Visszatérés a hotelbe.  
 
5. NAP - Calvados és Caen  
 
Calvados megye Normandia régióban helyezkedik el, és azonos nevű italáról is ismert. A Calvados 
nevű gyümölcspárlatot normandiai almaborból készítik. Calvados megye központja Caen, melyet 
Hódító Vilmos alapított, az Orne folyó partján. A II. világháborúban a város jelentős károkat 
szenvedett, mivel megszerzése stratégiai fontosságú volt a normandiai partraszállást követően, heves 
harcok zajlottak itt. Sikerült számos épületet felújítani. Panoráma-városnézés keretében 
megcsodálhatjuk a város szépségeit, majd szabadidő. Transzfer a hotelbe. Szállás Normandiában 3 
éjszakára: Hotel Beuzeville Honfleur Spa***  
 
6. NAP - Szabadidő vagy fakultatív program  
 
Étretat Szabadidő 
Vagy FAKULTATÍV: Étretat, mely egy kb. 1500 fős település Normandiában, az Atlanti-óceán partján. 
Hírnevét fehér mészkő sziklaszirtjeinek köszönheti, melyek festői látványt nyújtanak a hullámok fölé 
magasodva. Ez a panoráma megihlette többek között Claude Monet-t is. Visszatérés a hotelbe.  



 
7. NAP - Szabadidő vagy fakultatív program  
 
Honfleur, Trouville és Deauville Szabadidő 
Vagy FAKULTATÍV: Honfleur festői halászfalujával ismerkedünk. Előkelő helyen jegyzik a 
művészettörténetben: ezt a helyet tekintik ugyanis az impresszionizmus szülőhelyének. Itt alkottak az 
irányzat jeles képviselői, többek között Boudin és Monet. Trouville, a bájos, halászatra épült település 
is népszerű desztináció. Deauville városka a felső tízezer népszerű találkozóhelye, környékét a 
„Párizsi Riviérának” is nevezik: mesés partvidék, golfversenyek, filmfesztivál, kaszinók, előkelő villák 
fogadják itt a gazdagokat és híreseket. Visszatérés a hotelbe.  
 
8. NAP - Rouen és hazautazás  
 
Rouen, a Szajna partjának városa számos középkori épülettel büszkélkedhet. A gótikus Notre-Dame 

katedrális egyik tornya 150 méteres magasságával uralja az óváros képét. Transzfer a repülőtérre 

Párizsba, hazautazás Budapestre 


