
                    ESCAPADA A PARIS 

Anada i tornada en tren ràpid Girona a Paris  

DEL 24 AL 26 DE JULIOL (3 DIES ) 

 

ESCAPADA A PARIS  amb Tren  alta velocitat anada i tornada. 
AMB PENSIÓ COMPLETA I VISITES 

 
Dia 24 de Juliol 2022:  Girona – Paris  

Recollida amb bus i sortida amb el TAV (tren alta Velocitat) des de la estació 

de Girona  a les 10.45  Dinar al tren a compte del client.  Arribada a Paris 

sobre les 16:45 Ens recull el bus a la estació de tren. Temps per el barri Llatí 

destaquen els jardins del Luxemburg, la famosa Universitat la Sorbonne, 

plaça Joan Pau II en front de la Catedral Notre Dame. Arribada a l’hotel.  

Sopar i allotjament. 

 

Dia 25 de Juliol 2022: Paris – Pensió completa  

Sortida després d’esmorzar per començar la visita de la capital francesa amb 

guia local : Farem una bona panoràmica de la ciutat  i visitarem l’interior de 

l’Opera Garnier,  continuarem el recorregut  per    el jardí de les Tuilleries , el 

Trocadero des d’on es té una panoràmica fantàstica de la Torre EIFFEL, els 

Invàlids, la plaça de l’Etoile .  Dinar a Paris. Passeig en Bateau-Mouches pel 

riu Sena bonic recorregut des del pont de l’Alma fins a Notre Dame. 

Entrades incloses a L’opera Garnier i els vaixells del Sena. Sopar a l’hotel i 

allotjament.   

 

Dia 26 de Juliol 2022: Paris - Girona 

Desprès d’esmorzar, sortida per visitar Montmartre  el barri dels pintors, la 

sorprenent Basílica del Sagrat Cor,  amb una fantàstica vista de la ciutat de 

Paris, els carrerons  amb bistrots. Dinar I Sortida cap a la estació de tren.  

Tornada en tren ràpid. Arribada a Girona sobre les 21:15. Tornada amb bus 

als diferents punts de sortida.  

 

-L’ordre de les visites pot canviar  

-Cal tenir en compte que hi ha moltes restriccions per els busos a la ciutat de Paris, només poden parar en 

determinats  llocs,  i  caldrà caminar per arribar i veure molts punts importants de la ciutat,  es recomana portar  

calçat molt còmode.  

 

Preu per persona Tren + Hotel tipus Ibis o Campanile, funcionals i correctes, habitualment amb 

habitacions petites+ pensió completa des del sopar del primer día fins el dinar del tercer día + visites 

indicades + guía acompanyant- guía local + vaixell pel Sena+ assegurança  d’assistència: 745€  

Suplement  individual: 90 €  Assegurança cancel.lació: 18€ 

 

OPCIÓ PARIS PEL SEU COMPTE, SENSE ÀPATS I VISITES, PREU:  488€ 
 

 
Preu per persona en habitació doble:  745 € 
 Suplement individual:  90 € 
                                                              Assegurança anul·lació:  18 € 
 


