PÁRIZS
Strasbourg és a loire menti kastélyok
- azoknak, akik még nem látták, és a visszatéröknek -

IDŐPONT: 2019.06.30.-07.08.

Jelentkezni Benke Zsolt tanár úrnál lehet.
Első részlet befizetésének határideje: december 07-ig (benke.zsolt@vpg.hu)

Fontosabb tudnivalók:
-

-

-

-

A tervezett program:
1. nap: Utazás Strasbourgig – rövid esti városnézés
2. nap: Este érkezés a Párizs közeli szállásra
3.-6. nap: Párizs
7. nap délelőtt: Utazás a Loire-völgyébe (Chenonceaux)
8. nap: Chambord (délután utazás Strasbourgba). Útközben Verdun
9. nap: Utazás Budapestre
Kulturális programok listáján a következő helyek szerepelnek: Sainte Chapelle, Notre Dame,
Louvre, Orsay múzeum, Versailles-i kastély, Chenonceaux-i kastély, Chambord-i kastély,
Verdun-i emlékhely.
 A programból kiderül, hogy elsődleges célpontunk Párizs. Ennek ellenére azoknak is
ajánljuk a kirándulást, akik már jártak itt, ugyanis szerveznénk egy olyan csoportot is,
akik a város rejtett kincseivel ismerkednének.
 Lesz mód fakultatív múzeumlátogatásra is. Ennek esetleges belépőjét egyénileg kell
fizetni.
 A múzeumi kedvezmények igénybevételéhez szükséges a nemzetközi diákigazolvány.
Úgy tudom, hogy az újabb igazolványok már megfelelnek a kritériumnak.
A költségek az utazás (párizsi közlekedés is), a szállás és a feljebb feltüntetett múzeumok
belépőjét fedezik.
 Az árral kapcsolatban: A fuvarozó cég a párizsi behajtással és az autópálya díjával
kapcsolatban nem tudott pontos összeget mondani, lévén ezek januárban változhatnak.
Drágulásra számítva inkább magasabb díjjal számoltunk. Amennyiben a tételek nem
változnak januártól, a különbözetet, ami több ezer forint is lehet fejenként,
visszafizetjük.
Fontos lenne az EU-kártya mellé egyéni biztosítást is kötni saját költségen.
A korábbi gyakorlattól eltérően a mostani út során nem biztosítunk közös étkezéseket helyi
éttermekben. Viszont a Párizs környéki szálláson (5 éjszaka – mobile home) lehetőség van a
reggeli és a vacsora elkészítésére önellátó alapon. Minden nap biztosítjuk az élelmiszer
beszerzését kedvező áru üzletláncokban. Az egyéni főzés lehetősége alól kivétel 3 nap, amikor
1-1 éjszakára szállunk meg az Ibis hálózat szállodáiban. Reggelit itt is lehet igényelni 6,5 €-ért.
Természetesen egyénileg – a csoport vezetőivel egyeztetve - lehetőség van (gyors)éttermi
étkezésekre is.
További információk: Benke Zsolt (benke.zsolt67@vpg.hu)

