City Break avion Paris Franta 2013-2014

Despre Paris
Etichete si obiceiuri locale: In Franta, eticheta este foarte importanta. Fiti intotdeauna pregatiti sa dati
mana daca sunteti prezentati. Cand intrati undeva este politicos sa salutati cu „Bonjur messierus/dames”. Nu
uitati sa folositi titlurile de „Monsieur” si „Madame”, iar pentru domnisoare „Mademoiselle”. Adresati-va
chelnerilor doar cu aceste apelative nu cu „garçon”.
Bacsisul in Franta: in cele mai multe restaurante, nota include si bacsisul, indicat la finalul meniului. Poti
lasa un bacsis de 10% pentru taximetristi, desi nu este obligatoriu. Le poti oferi hamalilor, portarilor si
coafezelor un bacsis de 1-2 euro, si pentru cameriste, dar doar daca ai cerut un serviciu iesit din comun.
Bucatarie nationala: francezii sunt renumiti pentru gastronomia lor variata. Micul dejun traditional parizian
include neaparat un croissant pe care il puteti cumpara de la o patiserie locala sau boulangerie. Tot de la
boulangerie se gaseste unul din numeroasele tipuri de paine pe care le fac francezii. Cea mai renumita este
baguette. Un bistrot parizian este un restaurant mai mic unde meniul variaza in fiecare zi. Felurile de
mancare sunt specifice regiunii si includ coq au vin (cocos gatit cu vin, ciuperci si optional usturoi), pot-au-feu
(un fel de tocana de vita cu legume), confit de canard (specialitate de rata), calves’ liver (pe baza de ficat),
entrecote (antricot de vita) si turbot au beurre (turbot este o specie de peste). Cafenelele sunt deasemenea
la tot pasul in Paris.
Shopping: Magazinele alimentare, in special brutariile (boulangeries) deschid devreme, in jur de 7 dimineata.
Magazinele mai mici si mallurile (grand magasins) deschid de obicei la 9 dimineata. Majoritatea magazinelor
se inchid la pranz, intre 12 si 14 sau 15, ramanand apoi deschise pana seara la 19 sau 19:30. De obicei
hipermarketurile sunt deschise toata ziua pana destul de tarziu. Multe magazine sunt inchise lunea;
magazinele alimentare si in special brutariile deschid duminica dimineata si este amuzant sa-i vezi pe toti cum
isi cumpara tartele si prajiturile la pranz. Francezii sunt buni la mici produse de lux, precum lenjeriile ,
sapunurile, cosmeticele, parfumurile, ciocolata si deliciosul gem. Fiecare regiune din Franta are produsele
sale speciale ce devin apoi suvenire irezistibile. Adesea, acestea tin de placerile gastronomice – miere,
mirodenii, prajituri sau foie gras; vin coniac sau lichioruri locale. Cauta vase de ceramica, cosuri si tesaturi
locale.
Telefoane de urgenta: 15- SAMU (Service d’Aide Medicale d’Urgence) ambulanta, 17- Police Secours
(Politia),
18Pompiers
(pompieri)
Ambasada Romaniei: 5, Rue de l’Exposition 75007, Paris CEDEX 07. Telefon: 0033-1-47.05.10.46. Sectia
consulara: 0033-1-47.05.27.55

Despre Paris
Paris este cu siguranta cea mai frumoasa, eleganta si artistica capitala din lume. Capitala Frantei, Paris este
separata în doua de râul Sena: Malul Stâng si Malul Drept, ambele concurând cu celalalt prin muzee, biserici
si nenumarate magazine, în timp ce pe Ile de la Cite se ridica impunatoare Catedrala Notre Dame, un fel de

arbitru pentru cele doua rivale. Timp de secole Parisul a atras multe minti laminate ca Sartre, Voltaire, Hugo,
Rousseau si Descartes, nefiind de mirare acum ca orasul este numit Orasul Luminilor.

Clima
Clima Frantei este temperata, cu nuante determinate de cele doua coaste si de orientarea reliefului. Clima
temperat-oceanica din zona litoral atlantica a hexagonului se caracterizeaza prin veri racoroase, ierni blande
si precipitatii bogate.

Viata de noapte
Un bun inceput ar fi Buddha Bar, unde merita sa incerci cocktailurile locale si sa te bucuri de atmosfera
speciala de aici. Iar apoi, poate vei vrea sa descoperi farmecele Moulin Rouge-ului sau sa iti inchei noaptea pe
Champs-Elysees.

Shopping


Galeriile LaFayette - cele mai cunoscute galerii comerciale din Franta, simbol al stilului frantuzesc.



Bon Marché este locul pe care trebuie sa il gasesti daca esti in cautarea unui magazine cu preturi foarte
accesibile.

De vizitat


Turnul Eiffel - construit de arhitectul Gustav Eiffel cu ocazia Târgului Mondial din 1889, acesta a fost cea mai
mare clădire din lume măsurând 300 m.



Arcul de Triumf - comandat de Napoleon Bonaparte în 1806, a fost înălţat în secolul XIX si terminat în 1836.
Este înspirat de arhitectura romană si înalt de cincizeci de metri.



Catedrala Notre Dame - constructia sa a durat din anul 1163 până în 1250. Notre-Dame este considerată cea
mai întunecată catedrală dintre marile catedrale gotice.



Muzeul Louvre - este cel mai mare muzeu parizian, după suprafaţă, si printre cele mai cunoscute muzee din
lume. Clădirea este un fost palat regal situat în inima orasului Paris, între malul drept al râului Sena si Rue de
Rivoli.



Sacre Coeur - situată în Piaţa St. Pierre, pe colina Montmartre din Paris, a fost construită în 1876, sub
îndrumarea arhitectului Paul Abadie, în stil romano-bizantin.



Muzeul d’Orsay - principaul concurrent al Louvreului, muzeul a fost construit la sfarsitul sec. XIX de Victor
Laloux, fiind utilizat ca o statie de tren pentru Târgul Mondial din 1900.



Muzeul Picasso - găzduieste numeroase opere de arta ale artistului din perioada exilului sau în Spania.

Evenimente


Festivalul d’Automne - septembrie si decembrie



Festivalul d’Art Sacré si Festivalul de Jazz - octombrie



Paris Quartier d’Eté - iulie si august



Ziua Nationala - 14 iulie

Perioada: 01.11.2013-31.03.2014

Tarifele sunt exprimate in EUR/persoana/sejur (7 oferte de sejur cu tarife cuprinse intre 253 EUR si 558
EUR)
Unitate cazare

Masa

Tarife standard
Bucuresti

Hotel Relais du Pre

253 Euro

Hotel Oceania Paris Porte
de Versailles

274 Euro

Hotel Opera Cadet

321 Euro

Hotel Mercure Tour Eiffel

357 Euro

Hotel California

393 Euro

Hotel Astra Opera

407 Euro

Hotel Radisson Blu
Ambassador Paris

558 Euro

Legenda:
- Mic Dejun

Servicii incluse
3 nopti cazare cu mic dejun
Bilet de avion Bucuresti – Paris Bucuresti

Nu sunt incluse
Taxe aeroport aproximativ 118 euro/persoana
Transfer aeroport-hotel-aeroport

