
DIA 1: BARCELONA – PARíS 
Sortida des de l’escola a l’hora convinguda. Nit en ruta amb les 
parades pertinents. Sopar no inclòs.

DIA 2: PARÍS
Arribada a París a primera hora del matí. Check-in a l’hotel i 
resta del dia lliure per fer la visita de la ciutat. Guia local per 
fer la visita panoràmica guiada. Tornada a l’hotel, sopar i allo-
tjament.

DIA 3: PARÍS
Desdejuni a l’hotel, sortida amb l’autocar per fer la visita lliu-
re del Louvre (entrada inclosa). Dinar en restaurant de la zona 
i després es traslladaran pel seu compte ins a la Torre Eiffel, 
on pujaran amb ascensor ins al segon pis (entrada inclosa). La 
resta de la tarda es podrà aproitar per passejar pel Champs Ely-
sees, visitar l’Arc del Triomf, etc. A l’hora convinguda tornada en 
autocar ins a l’hotel. Sopar i allotjament.

DIA 4: PARÍS – VERSALLES 
Esmorzar a l’hotel i sortida amb l’autocar cap a Versalles on fa-
rem una visita lliure dels diferents espais del museu (possibi-
litat de disposar d’audioguies gratuïtament per a escolars). A 
l’hora convinguda tornada a París, dinar en restaurant i resta 
de la tarda lliure. Al vespre visita panoràmica (no guiada) en 
autocar per veure l’encant del Paris il·luminat. Tornada amb 
l’autocar ins a l’hotel. Sopar i allotjament.

DIA 5: PARÍS
Desdejuni a l’hotel i trasllat al centre de Paris. Dia lliure ins al 
vespre quan farem un recorregut amb el Bateau Mouche (in-
clòs) per acomiadar-nos de la ciutat amb les vistes privilegiades 
que ofereix el vaixell. Tornada a l’hotel, sopar i allotjament.

DIA 6: PARÍS – EURODISNEY
Esmorzar a l’hotel i sortida en autocar cap a Disneyland Paris, on 
passarem el dia gaudint dels dos Parcs. Ticket de menú a dins el 
parc. Al vespre soparem al parc (inclòs) i agafarem l’autocar de 
retorn a l’escola. Nit en ruta amb les parades pertinents.

DIA 7: PARÍS – ARRIBADA AL CENTRE ESCOLAR
Desdejuni en ruta (no inclòs). Arribada a l’escola al matí i i dels 
nostres serveis.

	 El preu de l’opció 1 inclou:
•	 Autocar a disposició (respectant la normativa)
•	 4 nits d’hotel a les portes de París en AD (habitacions múltiples)
•	 Dinars i sopars en restaurant (les begudes no estan incloses)
•	 Guia local per excursió panoràmica diürna de París
•	 Tramitació entrades del Louvre per a escoles
•	 Ascensor Torre Eiffel ins 2a planta
•	 Tramitació reserves de Versalles per a escoles
•	 Passeig en Bateau Mouche pel Sena
•	 Excursió panoràmica nocturna de París
•	 Entrades Disneyland Paris (2 parcs) + Sopar al parc + Pluto  
 Lunch al migdia
•	 Assegurança de viatge i responsabilitat civil
•	 2 o 3 professors per grups de mín. 50 alumnes de pagament
•	 IVA, taxes d’allotjament franceses
•	 L’ordre dels itineraris pot modiicar-se

	 El preu de l’opció 2 inclou:
•	 Autocar a disposició (respectant la normativa)
•	 4 nits d’hotel a les portes de París en AD (habitacions múltiples)
•	 4 Sopars (les begudes no estan incloses)
•	 Excursió panoràmica diürna de París sense guies
•	 Excursió panoràmica nocturna de París
•	 Assegurança de viatge i responsabilitat civil
•	 2 o 3 professors per grups de mín. 50 alumnes de pagament
•	 IVA, taxes d’allotjament franceses
•	 L’ordre dels itineraris pot modiicar-se

	 El preu de l’opció 3 inclou:
•	 Autocar a disposició (respectant la normativa)
•	 4 nits d’hotel a les portes de París en AD (habitacions múltiples)
•	 Excursió panoràmica diurna de París sense guies
•	 Excursió panoràmica nocturna de París
•	 Assegurança de viatge i responsabilitat civil
•	 2 ó 3 professors per grups de mín. 50 alumnes de pagament
•	 IVA, taxes d’allotjament franceses
•	 L’ordre dels itineraris pot modiicar-se

El preu no inclou:
•	 Entrades a recintes, museus i qualsevol despesa no   
 especiicada a l’apartat “El preu Inclou”

OPCIÓ 1: Tot complet

31 – 42 ALUMNES + 2 PROFESSORS: 560€

43 – 52 ALUMNES + 3 PROFESSORS: 492€

OPCIÓ 2: En Mitja Pensió sense visites ni guies ni entrades

31 – 42 ALUMNES + 2 PROFESSORS: 393€

43 – 52 ALUMNES + 3 PROFESSORS: 328€

OPCIÓ 3: En AD sense visites ni guies ni entrades

31 – 42 ALUMNES + 2 PROFESSORS: 354€

43 – 52 ALUMNES + 3 PROFESSORS: 290€

Preu per alumne:

París - Eurodisney
7 dies / 6 nits

14


