
 
 

SCANDO TURIZEM D.O.O.   Breznikova 15,1230 Domžale, Slovenija,  
Tel.: 01 724 43 18, 01 724 43 19 e-mail: scando@siol.net. 

Novoletni Pariz 4 dni - Let iz Ljubljane  

 

 
 
 
 
Pariz je brez dvoma eno najznamenitejših in najbolj zanimivih mest na svetu. Romantične Elizejske poljane, 
dišeče bagete, slastni makroni, mogočen Eifflov stolp in fotogenične tlakovane uličice Montmartra in 
seveda muzej Louvre, dom slavne Mone Lise… Pravi francoski »joie de vivre«. 

  

Čas potovanja: 4 dni | 3 noči 

Najmanjše št. potnikov: 15 

Produkt: 11405NL 

  

Zakaj izbrati to potovanje? 

Eifflov stolp–zaščitni znak Pariza 

veličastni trgi in monumentalne stavbe 

Elizejske poljane–najlepši razkošni bulvar na svetu 

umetniška četrt Montmartre–neustavljivi šarm francoske prestolnice 

mogočna dvorca Chambord in Chenoncea 

  

1. dan: LJUBLJANA−PARIZ  

Zbirališče potnikov na letališču Jožeta Pučnika pri Ljubljani in direktni polet letala proti Parizu. Sledi 
avtobusni ogled mesta mimo glavnih znamenitosti: katedrala Notre–Dame, Latinska četrt, Saint Germain, 
Univerza Sorbona, znana ulica Rivoli, Louvre, Elizejske poljane, Eifflov stolp, Napoleonova grobnica–Dôme 
des Invalides itd. Nastanitev v hotelu in čas za osvežitev. Po želji se lahko pozno popoldan odpravimo z 
metrojem v mesto in si ogledamo mesto luči v praznični preobleki. Odpeljali se bomo do trga Concorde, od 



koder se bomo sprehodili po »kraljevski ulici« Rue Royale do cerkve La Madeleine in nato naprej do stare 
pariške opere Garnier ter znamenitih veleblagovnic. Prenočevanje. 

2. dan: PARIZ−(VERSAILLES)−PARIZ | zajtrk 

Po zajtrku priporočamo (doplačilo) izlet v Versailles, kjer si bomo ogledali dvorec Ludvika XIV., Sončnega 
kralja, ter baročnih vrtov, ki se razprostirajo za dvorcem. Popoldan bo namenjen samostojnemu ogled 
katerega izmed muzejev, npr. muzeja Orsay, ki je znan po čudoviti zbirki impresionističnih del, enega izmed 
največjih muzejev na svetu–Louvre, muzeja moderne umetnosti Centre Pompidou, muzeja znanosti in 
industrije La Vilette, ali pa morda muzeja, ki se skriva za zelenečim zidom ob Seni–Quai Branly… Izbira je 
velika in odločitev ne bo lahka. Proti večeru priprava na silvestrovanje na Elizejskih poljanah. Prenočevanje. 

3. dan: PARIZ | zajtrk 

Po malo poznejšem zajtrku se bomo z metrojem (doplačilo) popeljali do Eifflovega stolpa ter se po želji 
vzpeli na ta znani pariški simbol (doplačilo). Sprehodili se bomo po Parizu, mestu nas bo navdušilo – na 
otočku Île de la Cité si bomo ogledali najlepšo pariško katedralo–Notre-Dame, ki je v zgodovini gostila tudi 
najbolj znanega zvonarja, nato pa bo sledil potep po Latinski četrti, kjer bomo začutili mladostni utrip s 
katero je prežeta ta četrt. Priporočamo vam vožnjo z ladjico po Seni (doplačilo), kjer se bomo ob zvokih 
francoskih šansonov prepustili občudovanju pariških znamenitosti iz drugega zornega kota. Proti večeru pa 
se bomo sprehodili po Montmartru, gričku umetnikov in si ogledali baziliko Sacré Coeur, ki ji Parižani zaradi 
njene bele fasade pravijo Bela golobica. Po želji in za doplačilo obisk vedno spektakularnega pariškega 
kabareta. Prenočevanje. 

4. dan: PARIZ−(DVORCI LOARE)−PARIZ-LJUBLJANA | zajtrk  

Po zajtrku priporočamo celodnevni izlet po dolini reke Loare (doplačilo), ki se ponaša s čudovito naravo in 
mogočnimi dvorci francoskega plemstva. Obisk mogočnega Chamborda, ki je bil po svoji veličini upravičen 
predhodnik Versaillesa. Nato naprej do dvorca Chenonceau, čigar zgodovino so krojile ženske, kar bomo 
lahko v samem dvorcu tudi začutili. Za konec še skok do Amboisa in sprehod po simpatični vasici, v kateri je 
del svojega življenja preživel tudi renesančni mojster Leonardo da Vinci. Vrnitev v Pariz v popoldanskih 
urah. V kolikor se za izlet ne odločite, priporočamo samostojne oglede pariških znamenitosti. Svetujemo, 
da obiščite zabaviščni park Eurodisney ali se sprehodite po očarljivih ulicah, obiščete kultno četrt Saint 
Gérmain des Près, kjer v eni izmed kavarn naredite postanek za kavo in croisante ter se prepustite 
nakupom. Polet proti domu in pristanek na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana v večernih urah. 

  

V ceno je vključeno 

letalski prevoz v ekonomskem razredu 

letališke in varnostne pristojbine ter dodatek za gorivo 

avtobusni prevoz letališče–hotel–letališče 

3–urni avtobusni ogled mesta 

3 prenočevanja z zajtrki v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah (triposteljne sobe so na vprašanje) 

DDV 

slovensko vodenje in 



organizacijo potovanja 

  

Možna doplačila (ob prijavi): 

za skupino manjšo od 30 oseb 50 € 

enoposteljna soba 179 € 

ladja po Seni 17 € 

doplačilo za izlet z avtobusom po dolini reke Loare (najmanj 15 oseb) 130 € (vključuje vstopnino v 2 
gradova), otroci do 18. leta 85 € 

doplačilo za prevoz v Versailles z avtobusom (najmanj 15 oseb) 28 € 

  

Možna doplačila (ob prijavi - do 14 dni pred odhodom): 

doplačilo za vstopnino v Versailles (dvorec) 24 €, otroci in mladina do 25,99 let imajo brezplačen vstop 

ogled prestave v kabaretu Moulin Rouge 132 € 

Eifflov stolp: odrasli: 30 €, otroci 4 do 11 let: 7 €, otroci od 12 - 14 let: 15 € 

Eurodisney: odrasli od 87 €, otroci 3-11 let od 84 € (možnost individualnega obiska 2.dan namesto obiska 
dvorca Loare. Končno ceno lahko potrdimo šele ob nakupu vstopnice) 

muzej Louvre: 22 €, otroci in mladina do 25 leta imajo brezplačen vstop 

  

Možna doplačila (vodniku na poti): 

Versailles - vrtovi 10 € 

10 vozovnic za metro pribl. 15 € 

  

Možna doplačila(na recepciji hotela): 

Mestna turistična pristojbina 1,88 EUR/osebo/noč 

  

Pomembno: 

Zaradi praznikov oziroma optimalne izvedbe programa se lahko vrstni red ogledov delno spremeni, 
vsebinsko pa ostaja enak. 



VSTOPNICE:  

Svetujemo vam da se na želene dodatne izlete v okviru potovanja prijavite ob prijavi na potovanje. Zaradi 
omejene razpoložljivosti vstopnic v muzeje, parke in druge znamenitosti je namreč potrebno rezervacije 
izletov in vstopnin urediti več tednov vnaprej. Zadnji rok za prijavo na dodatne izlete je 14 dni pred 
pričetkom potovanja. Cene vstopnic, ki jih lahko ali uspemo pridobiti od našega lokalnega partnerja za 
posamezne oglede so višje za približno 10% do 20% od objavljenih cen na uradnih spletnih straneh. 
Vključujejo stroške posredovanja in rezervacijo termina. Vstopnice si seveda lahko pridobite tudi 
individualno preko spleta (online), v tem primeru poskrbite za logistiko ogleda sami. Priporočamo, da si 
svoj termin obiska rezervirate sočasno s prijavo na potovanje, vendar upoštevajte ter rezervacijo termina 
opravite izključno na dan, ki je v programu opredeljen kot prost dan za samostojno raziskovanje. Pri 
programih, ki imajo intenzivno vsebino z ogledi, je težko določiti prosti čas za oglede muzejev. 

  

Opomba: 

V Franciji so triposteljne sobe na vprašanje in v večini primerov primerne za otroke do 12 leta starosti. 

Program je oblikovan na razpoložljivih mestih na letalu, ki so na voljo v času objave programa. Radi bi vas 
opozorili, da lahko pride do hitre zasedenosti kapacitet ki so na voljo, prav tako tudi do sprememb s strani 
letalskih prevoznikov ( ure, dnevi letenja, ukinitve letov), kot tudi do dviga cen. V teh primerih bomo 
poiskali optimalna nadomestila, z zamiki v dnevih ali odhoda iz bližnjih letališč ( odhod in vrnitev ni nujno iz 
istega letališča). 

Zagotavljamo pa, da program in vsebina ostajata nespremenjena. 

Dobro je vedeti: 

vstopnina v muzeje, narodne spomenike in nekatere gradove v lasti države Francije je zastonj za vse mlajše 
od 26 let. To vključuje vstopnino v Louvre, Pompidujev center, Rodinov muzej,… Celoten spisek muzejev in 
spomenikov, ki nudijo gratis vstopnino mlajšim od 26 let, je na voljo TUKAJ. 

 

 


