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PARIS   
Versalles – Museu del Louvre – Sopar Bateaux Mouche 

Sagrat cor -  Torre Eiffel – Museu d’Orsay – Arc de Triomf 

PARIS TGV  5 DIES            

SORTIDA: 27/03/23               

PREU:  1.595€                                       
Suplement individual: 250€               

Paga i senyal: 600€                                

Resta abans: 25/02/2023 
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Dia 1: Origen – PARIS 

Sortida de l’estació del TGV escollida per agafar el tren 

que ens portarà a Paris,, aconsellem portar quelcom 

per menjar en el trajecte. Al arribar un bus  ens recollirà  

i  farem una panoràmica de la ciutat, al acabar anirem 

a l’hotel fer el check in, sopar i allotjament. 

Dia 2: VERSALLES – TORRE EIFFEL 

Esmorzar a l’hotel i sortida amb el bus cap a Versalles  

on farem una visita per el magnífic palau (audioguies 

en Castellà), admirant les estances del Rei i la Reina, la 

galeria dels miralls i els seus jardins. Tornada a Paris per 

dinar en un restaurant cèntric. A la tarda anirem a pujar 

fins el 2º pis  de la Torre Eiffel, on podrem admirar les 

vistes de la ciutat. Tornada  a l’hotel  per sopar. 

 

Dia 3: LOUVRE – ARC DE TRIOMF – CAMPS ELISIS. 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap El Museu del Louvre, on 

férem una visita guiada,   un recorregut per la historia 

del Palau Real i les obres mes conegudes que guarda en 

el seu interior. Dinarem i a la tarda   anirem a l’avinguda 

dels Camps Elisis per entrar a L’ Arc de Triomf i temps 

lliure, al acabar el bus ens portarà a l’hotel per sopar  i 

allotjament.  

 

Dia 4: BARRI LLATÍ – MUSEU D’ORSAY – SOPAR 

BATEAUX MOCHE  

Esmorzar a l’hotel  i amb la guia local anirem a visitar  

el Barri Llatí, un dels recons més encantadors de Paris, 

Entràrem per la Plaça de Saint Michel, seguirem per els 

seus carrerons admirant el Panteó, que rendeix 

homenatge als herois de França, la Font de Saint Michel 

i Notre Dame. Dinar en un restaurant. En acabar anirem 

a visitar el Museo Orsay (Audioguies en Castellà), a 

continuació embarcarem en un vaixell per fer un  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recorregut per el Sena i sopar mentre gaudim de les  

impressionants vistes que ens ofereix el trajecte des de 

el riu. Després el bus ens estarà esperant per portar-

nos a l’hotel a dormir. 

 

Dia 5:  PARIS – SAGRA COR  - PLAÇA TÊRTRE - ORIGEN  

Esmorzar a l'hotel i baixar les maletes per deixar-les al 

bus, seguidament Pujarem al Sacre Coeur i la Famosa 

plaça Têrtre, a on els pintors exhibeixen les seves 

creacions, temps lliure per poder menjar alguna cosa  

abans  de anar cap a  l’estació per agafar el tren de 

tornada a Figueres. Trasllat amb el bus fins la Gare de 

Lyon per agafar el tren que ens portarà al punt 

d’origen, fi del viatge   

 

                      

EL VIATGE INCLOU 

• TGV anada i tornada.                                  

(Barcelona, Girona, Figueres) 

• Guia acompanyant des de Origen. 

• Bus local per tots els desplaçaments. 

• Guia local per el Barri Llatí i Museu del Louvre 

• Entrades a Versalles,  Museu del Louvre, 

Bateaux Mouche amb sopar, Torre Eiffel , Arc 

de Triomf, Museu Orsay.  

• 4 nits Hotel de 3*** al centre. 

• Tots els àpats menys el dinar del dia de 

sortida  i tornada (begudes no incloses). 

• Assegurança de viatge i anul·lació . 

 


