
 

 

  

DIA 15 DE SETEMBRE: GIRONA-PARIS -VERSAILLES 

Sortida de Girona i rodalies en direcció a Perpinyà per tal d'agafar el TGV. Arribada a PARIS a la 
Gare de Lyon cap el migdia. Dinar en restaurant. Visita guiada del CASTELL DE VERSAILLES, 
patrimoni de l’Unesco, sovint qualificat com el castell més bonic del món, residència reial. 
Visita dels “GRANDS APPARTEMENTS” i passeig pels JARDINS del parc del castell. Instal·lació a 
l’hotel. Sopar i allotjament. 

DIA 16 DE SETEMBRE: PARIS-MONTMARTRE 

Esmorzar i sortida per fer un recorregut panoràmic amb guia local pels exteriors dels principals 
monuments i llocs de la capital gal·la: CONCORDE, LOUVRE, HOTEL DE VILLE, CHAMPS ELYSEES, 
ARC DE TRIOMPHE, OPERA, MADELEINE....Dinar en un restaurant a Montmartre. Visita al barri 
de MONTMARTRE, un poble dins la gran ciutat: entrada BASILICA del SACRÉ-COEUR, lliure a la 
PLACE DU TERTRE, la plaça dels bohemis i baixada amb funicular. Sopar a l'hotel i allotjament. 

DIA 17 DE SETEMBRE: PARIS -ILLA DE LA CIUTAT-BARRI LLATI-TOUR EIFFEL-BATEAU MOUCHE  

Esmorzar i sortida cap a l’ILLA DE LA CIUTAT, l’antiga LUTECIA romana poblada per la tribu dels 
Parisii. Passeig visitant l’ILLA DE SANT LLUIS, la CATEDRAL DE NOTRE-DAME i el BARRI LLATI. 
Dinar en restaurant  i temps lliure al centre de la ciutat. Sopar en restaurant local. Pujada a la 
Torre Eiffel (2n pis) i a continuació farem un recorregut amb Bateau Mouche,  per gaudir de 
Paris la nuit. Tornada a l'hotel, allotjament. 

DIA 18 DE SETEMBRE: PARIS – DISNEYLAND 

Esmorzar i sortida cap a Disneyland, gaudirem de tota la jornada de les atraccions, cavalcades, 
els personatges més populars de Disney. Cap al vespre tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.  

DIA 19 DE SETEMBRE: PARIS – DEFENSE,CHAMPS ELYSEES-ARC DE TRIOMPHE-GIRONA 

Esmorzar. Sortida amb guia local fins els CHAMPS ELYSEES, l’avinguda més elegant del món, 
des de la PLACE DE LA CONCORDE, fins a l’ARC DE TRIOMPHE direcció al barri de la DEFENSE, el 
centre de negocis més important d’Europa. Visita de l’ARC DE TRIOMPHE i tindrem una estona 
de temps lliure. Dinar en restaurant. Viatge de tornada des de la Gare de Lyon estació de TGV 
fins a  Perpinyà i seguidament trasllat amb bus fins a Girona. 

Preu per persona:  1.095€ 

Supl. individual:  220€ 

 

Inclou: Transfer Girona-estació de Perpinyà, TGV anada i tornada a Paris. Allotjament a l'hotel 
Kyriad Bercy Village amb Pensió Completa. Aigua als àpats i vi als dinars. Guia acompanyant de 
l'agència des de Girona i guies oficials a Paris. Assegurança de Viatge. Excursions diàries.  Totes 
les entrades a monuments i llocs segons programes. Porta documents.  
 
Grup mínim 25 persones. Condicions generals d’acord amb el decret 168/1994 de la 
Reglamentació Catalana d’AAVV i la llei estatal 7/1998.  
Podeu consultar les nostres condicions generals a la pàgina web www.domustravel.com. 
L’agència es reserva el dret d’alterar l’ordre de les visites si causes de força major ho 
aconsellessin. 
 

 

 

 

 

 

Inscripcions: Prèvia paga i senyal de 200€. La resta es 
farà efectiva abans del 31 d'Agost 2015. 

 

 


