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 Szeretnél pár feledhetetlen napot eltölteni a szeretteiddel a divat fővárosában?  

 Megkóstolnál néhány különleges finomságot?  

 Szeretnél találkozni Mickey egérrel és társaival?  

 

Ha ezekre a kérdésekre IGEN a válasz, akkor tökéletes ajándék kicsiknek és nagyoknak 

egyaránt a HÉTVÉGE DISNEYLAND-PÁRIZS-ban program ajánlatunk!  

 

 
 

Javasolt időpont:   2021. december 17-20.  

Utazás:    menetrend szerinti repülőjárattal  

Elhelyezés:    Hotel Apollianire***  

Ellátás:    reggeli  

 

 

1. nap Budapestről 18:40 órakor induló menetrend szerinti járattal kiutazás Párizsba, 21:00 

órakor érkezés az Orly reptérre. Tömegközlekedéssel, vagy taxival utazás a szálláshelyre. 

Vacsora. 

 

2. nap Egész napos program a karácsonyi pompába öltöztetett Disneyland Parkban. 

 

3. nap Sainte- Chapelle, Louvre, Concord tér, Champs Élysées, Lafayette Galeria, Diadalív, 

Sacre Coeur bazilika, vacsora. 

 

4. nap Eiffel torony, Invalidusok Dómja, III. Sándor híd, séta a Szajna parton (kellemes idő 

esetén sétahajózás is lehetséges).  

Orly reptérről 21:35 órakor induló járat 23:40 órakor landol Budapesten. 
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Részvételi díj:120.000.- /Ft/ fő-től, mely tartalmazza retúr repülőjegy, 40x30x20 cm méretű 

kézipoggyász, internetes utasfelvétel, 3 éj szállás reggelivel 2 ágyas standard szobában 

költségét. 

 

Tovább igénybe vehető szolgáltatások  

  

 Belépőjegy vásárlás időpontfoglalással: Eiffel torony, Louvre, Disneyland  

 Baleset – Betegség - Poggyász biztosítás   

 Vidéki utasoknak reptéri transzfer megszervezése, parkolóhely biztosítása  

 

Az utazáshoz érvényes személyi igazolvány, VAGY útlevél szükséges 

 

A beutazáshoz szükséges COVID információk:  

 

Magyarországról jelenleg szabadon be lehet utazni Franciaországba - vagyis Magyarországról 

érkezve nincs szükség a belépéshez rendkívüli indokra, nincs szükség karanténra - az alábbi 

beutazási feltételek teljesítése és igazolása esetén: 

 

1. megfelelő oltottság VAGY 

2. PCR- illetőleg antigén-teszt VAGY 

3. átesettség (=felgyógyultság). 

 

A célországba történő aktuális beutazási szabályokról a Konzuli Szolgálat oldalán tudunk 

részletes tájékoztatást adni: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-

tanacsok?franciaorszag 

 

A magyar védettségi igazolvány önmagában nem elegendő a megfelelő oltottság 

bizonyítására.  Olyan (elektronikus vagy papír alapú angol vagy francia nyelvű) igazolást 

fogadnak el, amely tartalmazza a megfelelő oltás típusát és beadásának dátumát is.  

 

Az elektronikus igazoláshoz az itt letölthető applikáció 

megfelelő: https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal (amennyiben a megfelelő oltottsági 

feltételeknek megfelel).  

 

A franciák az uniós digitális Covid-igazolványt (=európai védettségi igazolás=pass sanitaire) 

használják https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire 
 

 

HOTEL APOLLINAIRE - 3 CSILLAGOS HOTEL PÁRIZSBAN  

Montparnasse-ban, a Palais du Luxembourg és Saint-Germain-des-Prés közelében, a 14. 

Kerületben. A bal parton, a legendás Montparnasse kerület szívében található, ahol egykor 

híres festők és írók éltek. A Hotel Apollinaire egy gyönyörű 3 csillagos szálloda, amely   

lenyűgözi azokat, akik szerelmesek Párizs elegáns, művészi és nyüzsgő szellemébe. A Hotel 

Apollinaire ideális elhelyezkedése a Montparnasse kerületben tökéletes Párizs elegáns 

részének legendás helyeinek és manapság divatos negyedeinek felfedezéséhez.  

Barátságos fogadtatás és magas színvonalú szolgáltatások várják Önt itt a szállodában, amely 

ötvözi a szabadidőt az elegáns és laza életművészettel. Akár üzleti ügyben, akár 

turistaként, jöjjön és élvezze az életet Párizsban! Élvezze a Rue de la Gaieté színházait, 
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valamint a mozikat, kávézókat és olyan híres éttermeket, mint a La Coupole, a Le Dôme és a 

La Rotonde. Exkluzív, központi és kényelmes helyen található Párizsban, a Latin negyed és a 

Saint-Germain-des-Prés, a Les Invalides stb. közelében. Légkondicionált szálloda.  
 

• Többnyelvű concierge-szolgáltatás éjjel-nappal  

• Ingyenes, biztonságos és korlátlan Wi-Fi  

• Lehetőség faxok küldésére és fogadására  

• Internet terület  

• Előadások, éttermek, taxik és reptéri transzferek foglalása  

• Nemzetközi sajtó  

• Csomagmegőrző  

• Svédasztalos reggeli 7:30 és 10:00 óra között vagy szobaszerviz 7:30 és 10:00 óra között  

• Kisállat nem hozható 

• Fizetős nyilvános parkoló a közelben   

  

ELHELYEZKEDÉS 

2 percre a legközelebbi metrómegállótól: Edgar Quinet.  

10 percre a legközelebbi vasútállomástól: Gare Montparnasse.  

10 percre a Roissy Charles de Gaulle repülőtéri transzfertől.  

20 percre a legközelebbi RER állomástól: Port Royal.  

   

10 percre: Szajna rakpartjai, Notre Dame, Saint Germain, Latin negyed, Musée d'Orsay, Les Invalides  

15 percre: Place de la Concorde, Champs Elysées  

20 percre: Eiffel-torony, Louvre  

 

A szálloda megközelítése:  

  

Repülőterek:  

   

Roissy-Charles de Gaulle:  

Air France busz a Gare Montparnasse vasútállomásig, majd 7 perc séta a szállodáig.  

   

Orly:  

Air France busz a Gare Montparnasse vasútállomásig, majd 7 perc séta a szállodáig.  

   

Gyalog:  

4 percre: La Coupole, La Rotonde  

5 percre innen: Galeries Lafayette  

8 percre: Gare Montparnasse  

10 percre: Luxembourg Gardens  

   

Metróval/RER-vel/busszal:  

Metró: Vavin (4-es vonal) vagy Edgar Quinet (6-os vonal)  

RER (közelben): Denfert-Rochereau vagy Port-Royal (B vonal)  

Busz: Vavin (58-as, 68-as, 82-es és 91-es vonal) vagy Wagram-Courcelles (31-es vonal)  

  


