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Гранд Тур – “Чудесата на Нормандия" 

 

ЗА НОРМАНДИЯ КАЗВАТ, ЧЕ КОГАТО ГОСПОД Е СЪЗДАВАЛ СВЕТА, 
ВЕРОЯТНО Е ЗАРОВИЛ КЛЮЧА ОТ РАЯ ИМЕННО ТУК! 

 
Ексклузивна самолетна програма на 

туристическа агенция “Ентърпрайс Травел“ – София 
 

с любезното съдействие на 
 Atout France - Austria France Tourism Development Agency 

 

 
 

Гранд  Тур на Нормандия в 8 дни! 
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25.05 – 01.06.2019 

7 нощувки /8 дни 

Цена на човек /настанен в двойна стая/ - 1990 евро 

Цена на човек /настанен в единична стая/ - НА ЗАПИТВАНЕ 

 

Цената включва: 

 
 Самолетни билети София – Париж – София с включени летищни такси и чекиран 

багаж до 23 кг.; 
 Трансфер летище - хотел – летище; 
 7 нощувки в луксозни хотели 3*, 4* или 5* : 1 нощувка в Живерни, 2 нощувки в 

Руан , 3 нощувки в реставрирана Енория и 1 нощувка в Париж;  
 7 закуски в традиционна френска обстановка; 
 3 обяда в подбрани френски ресторанти или замъци; 
 1 обяд в прочутия ресторант La mere Poulard в Мон Сен Мишел;  
 6 вечери в традиционни нормандски ресторанти;  
 1 дегустации на Калвадос и Сайдер – известни местни напитки за района на 

Нормандия ; 
 Посещение на прочутият магазин Louis Vuitton в Довил; 
 Посещение на замъци с вековно наследство; 
 Посещение на къщи – музеи на известни художници и дизайнери;  
 Посещение на така известната за Нормандия „ Къща на пеперудите“; 
 Посещение на град Байо, средновековен шедьовър под опеката на ЮНЕСКО и 

част от великото Нормандско наследство; 
 Обиколка с яхта покрай красивите брегове Довил и Тровил- Нормандското Сен 

Тропе; 
 Възможност да се докоснете до начина на живот и обичаите на истинско 

кралско семейство! Дадено разрешение след предварителна уговорка! 
 Туристическа такса във всички места на настаняване; 
 Всички входни такси; 
 Всички екскурзоводски беседи на посещаваните обекти; 
 Транспорт с луксозен автобус по време на цялото пътуване; 
 Медицинска застраховка при пътуване “Стандарт” с покритие 10 000 евро на 

човек. 
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Цената не включва: 

 
 Медицинска застраховка на “Мондиал Асистанс” за 7 дни с покритие до 100 000 

лева на човек; 
 Вечеря в Руан; 
 Обяд в Гренвил;  
 Обяд в Байо; 
 Разходи от личен характер; 

 
 

С тази екскурзия ще посетите Живерни, Къщата - Музей на Моне, Chateau du Champ 
de Bataille, Руан, Chateau de Mesnil Geoffrey, Долината на Розите, Скалите на Етрата, 

Онфльор, Къщата на Пеперудите, Круиз около Дoвил и Трoвил,Магазин на Louis 
Vuitton,  Байо,катедралата и музеят на гоблена в Байо,D Day,  Chateau de Belleroy, 

Гренвил, Къщата на Диор,  
местността Мон Сен Мишел и Абатството. 

 
 

Карта на Нормандия 
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За любознателните...... 

Горда, сурова и изключително красива Нормандия е най-живописния регион на Франция! 

Архитектурата е от средните векове, а природата е от най-вълнуващите! 

Кухнята е изумителна... 

или както Летисия Каста обича да се шегува..."Гърдите ми са произведени в Нормандия от 
масло и сметана!”. Френският топмодел и актриса се гордее с натуралните си прелести и е 
привърженичка на естествената красота. 

Нормандия е регион на северозападна Франция. Административен център е град Руан, също 
така е провъзгласен и като историческата столица на Нормандия, възникнал като римско 
селище на река Сена. Думата „Норман“ означава северен човек и по този начин франките са 
наричали викингите, които през 7-ми век пристигат с прочутите си кораби и се заселват по тези 
земи. Херцогство Нормандия възниква през 911 година.  

Норманите изиграли важна политическа, военна и културна роля в историята на средновековна 
Европа. Те са създателите на първата ефективна тежка конница, която в последствие допринася 
за завладяването на Англия. Нормандия заема и важна роля в модерната история. Именно тук 
през Втората Световна война американски, канадски и британски войски дебаркират в 
Нормандия и откриват втори фронт във войната срещу нацистка Германия. Десантът в крайна 
сметка е първата стъпка по пътя на окончателната победа над нацистка Германия във войната. 
В десантната операция участват около 7000 кораба и десантни съдове, и близо 11 000 
самолета. 

Днес Нормандия с живописните си ферми, голяма част от които са превърнати в къщи за гости, 
с разцъфналите си градини, с плодородните си полета, е символ на една незабравима 
ваканция! 

Що се отнася до крайбрежието, тук се редуват дълги плажове с фин пясък за любители на 
водните спортове, джогинга и дългите разходки. Скалисти брегове с надвиснали над морската 
синева бели канари за тези, които предпочитат уединението с красотата на природата. 

Изключително разнообразният пейзаж е най- впечатляващата особеност на Нормандия. 
Областта заема площ от 30 000 кв.км. Привлича милиони туристи от цял свят със своята красива 
природа, богата история, култура и кулинарни изкушения. Най-голям интерес предизвиква 
абатството Мон Сен Мишел – място за поклонение, издигащо се над морето върху скалист 
остров. Това, което никога няма да пропуснем е и известният със своята неописуема красота 
Онфльор. Разположено на устието на река Сена, градчето привлича импресионистите още през 
XIX век с пъстроцветните си къщички, накацали по пристанището, с тесните и стръмни 
калдъръмени улички и впечатляваща средновековна архитектура. 
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П Р О Г Р А М А 

 

1 ден – 28.05.2019 (събота):  

Летище Шарл Де Гол Париж – Живерни  

19:30 ч. Пристигане в Париж и посрещане на групата  
- трансфер към Живерни 

 
21:30 ч. – пристигане в Живерни и настаняване в Hotel Bel Ami 4* 
https://belami-normandy.com/en/ 
 

 

22:00 ч. - Вечеря в ресторантa на хотела 

Нощувка  
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2 ден – 26.05.2019 (неделя): 

Къщата и градината на Клод Моне – Chateau de Champs de Bataille – Руан 

09:00 ч. - Закуска и освобождаване на хотела  

10:00 ч. - Трансфер до Живерни (около 12 мин. )  

10:15 ч. - Посещение на Къщата и градината на Клод Моне 

http://fondation-monet.com/ 

  

  

 
  

Моне се е установил в Живерни през 1883 година. Той неуморно трансформира 
изоставеното имение в цветен шедьовър, който да се превърне във вдъхновение за 
много от неговите велики творби на изкуството. Клод Моне е име-икона в 
изобразителното изкуство. Освен, че бил надарен с уникален талант, художникът имал 
характер – бил много упорит човек.  

http://fondation-monet.com/
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И в най-критичните си моменти, отказвал да продава картините си на хора, които не 
харесва. Веднъж дори изгорил част от платната си, за да не попаднат в ръцете на 
кредиторите. А най-любопитното е , че проиграва на лотария огромна сума пари и 
затъва в заеми, които не му дават покой. Трябва да рисува, за да реши финансовите си 
проблеми. Изглежда съдбата е знаела какво прави, за да го накара да рисува….. 

 

 Трансфер до Champs de Bataille (около 1 час). Замък, който в момента е 
собственост на известния дизайнер Жак Гарсия 

13:30 ч. - Обяд в ресторанта на Шато Шам де Батай („Champs de Bataille“) 
http://www.lechateauduchampdebataille.com/ 

 

14:45 ч. - Посещение на градините на Шато Шам де Батай е символ на могъществото 
на френски крале. Замъкът и градината са прекрасно възстановени от известният 
интериорен дизайнер Жак Гарсия . За първи път реализира идеите си за „френска 
градина“ – едно истинско изпитание и проверка за всеки архитект. Също така главен 
виновник за ресторантите на хотели Hotel Costes, Hotel Majestic и на култовият 
ресторант Fouquet’s. Богато декориран и обзаведен, този шедьовър ви дава точна идея 
за това как е изглеждал по времето на 18-ти век.  

http://www.lechateauduchampdebataille.com/
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* Допълнителни услуги като посещение на самия замък с аутогид е 20 евро на човек, 
което е по желание и не е включено в цената. 

17:30 ч. - Трансфер до Руан ( 60 мин )  

18:30 ч. - Пристигане в Руан и настаняване в Hotel Bourgtheroulde 5* 

http://www.hotelsparouen.com/ 

 
 

 

http://www.hotelsparouen.com/
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Свободно време в Руан  

http://us.france.fr/en/discover/rouen-1 

Руан е историческа столица на херцогство Нормандия. Виктор Юго нарича Руан „градът 
на 100-те кули. Неговата Катедрала бе увековечена от импресиониста Клод Моне, 
който рисувал фасадата й поне 30 пъти. Забележителности в Руан са почти всички 
сгради, защото градът е съхранил изцяло средновековната си архитектура. Руан 
придобива печална известност от процеса срещу Жана Д' Арк, която е била осъдена на 
смърт и изгорена на клада на площада на старият пазар през 1431. Днес на площада 
„Виио Марше“ се намира църквата посветена на Жана Д' Арк. 

 

  

 

20:30 ч. - Вечеря в ресторантa на хотела  

Нощувка  

 

 

 

 

http://us.france.fr/en/discover/rouen-1
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3 ден –27.05.2019 (понеделник): 

Chateau de Mesnil Geoffrey – Долината на Розите – Скалите на Етрата   

08:30 ч. – Закуска и освобождаване на хотела  

09:30 ч. – Трансфер до Chateau de Mesnil Geoffrey (Около 60 мин)  

 

10:30 ч. – Организирана визита на Chateau de Mesnil Geoffrey  

http://www.chateau-mesnil-geoffroy.com/?page_id=801 

 
 
Замъкът се намира на 8 минути от брега на Нормандия в близост до Долината на 
Розите. Рядко се случва тази възможност да се посети средновековният замък – 
класифициран като исторически паметник.  

http://www.chateau-mesnil-geoffroy.com/?page_id=801
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Замъкът е напълно обзаведен с мебели и декорации датиращи от 18-ти век. В него 
живеят потомци на Френски крале. Заобиколено от 10 декара парк декориран с 
френски почерк от Колинот – един от племенниците на Andre Le Notre, който е бил 
главен градинар в кралството на Луи XIV. Също така, много впечатляващ факт са 
зашеметяващите 2900 вида рози създаващи 2000 различни вариации.  

Тук ще можете да се насладите на един много различен тур, а именно подготвен и 
воден от домакинята на Chateau de Mesnil Geoffrey. Тя ще ви пренесе в един свят, 
много далечен от нашия и ще ни покаже своите познания в това как трябва да се 
държи една Кралска особа, какъв е нейният етикет и поведение в обществото!  

 

Трансфер до красивото градче - Долина на Розите (около 15 мин)  

 

11:30 ч. - Организирана визита в Долината на Розите  

http://www.francethisway.com/places/veules-les-roses.ph 

Старомодно малко селце покрай Алабастърният град, което може да се определи като 
абсолютен скъпоценен камък, който задължително трябва да видите. Известен със своя 
риболов и тъкачество, след което се е превърнал в една модерна дестинация и  
притегателно място за хора на изкуството. Долината на розите съумява да комбинира 
насладата, която предлага морският бряг и забележителностите на китното селце. 
Долината е била и вдъхновение за един велик писател Виктор Юго, който е живял и 
творил дълги години там. В долината има невероятно заведение носещо неговото име. 

 

http://www.francethisway.com/places/veules-les-roses.php
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14:15 ч. - Обяд в ресторант в Етрата - Restaurant Domaine Saint-Clair 

https://www.hoteletretat.com/fr/restaurant-etretat.htm 

 

15:30 ч. - Свободно време да се разгледат скалите на Етрата  

http://en.normandie-tourisme.fr/discover/normandy-must-sees/the-10-top-normandy-
must-sees/etretat-207-2.html 

Красиви, великолепни и блестящи скалите на Етрата са световно известни. Естествените 
арки на курорта са класифицирани като част от националните забележителности на 
Франция. Природата е издълбала зашеметяващи форми. Необикновеното й положение 
примамва много импресионисти и художници. 

 

* Допълнителни услуги като посещение на  градините на Етрата - 8,80 евро на 
човек, което е по желание и не е включено в цената. 

 

https://www.hoteletretat.com/fr/restaurant-etretat.htm
http://en.normandie-tourisme.fr/discover/normandy-must-sees/the-10-top-normandy-must-sees/etretat-207-2.html
http://en.normandie-tourisme.fr/discover/normandy-must-sees/the-10-top-normandy-must-sees/etretat-207-2.html
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17:00 ч. - Трансфер до хотела в Руан (около 90 минути ) 

 Свободно време за вечеря в Руан    

Нощувка  

 

4 ден – 28. 05. 2019 (вторник): 

 Къщата на пеперудите – Онфльор -  Довил – Тровил - Шато дьо Бреийл  

08:00 ч. - Закуска и освобождаване на хотела 

09:00 ч. - -  Трансфер до Къщата на пеперудите (около 60 минути)  

10:00 ч. - Къщата на Пеперудите  

http://honfleur-normandy.naturospace.com/ 

http://honfleur-normandy.naturospace.com/
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В тази футуристична къща ще видите тропически пеперуди и птици. Къщата на 
пеперудите предлага 200 кв.м. пътека преминаваща през горещ, влажен екваториален 
биотоп, където тропическите пеперуди и птици летят свободно в подходящо адаптивен 
климат. Ботаническата градина, съществена част от тази изградена природна среда, се 
състои от много и рядко срещани видове екзотични растения.  

 

 

11:15 Организирана визита на Онфльoр  

http://en.normandie-tourisme.fr/discover/normandy-must-sees/the-10-top-normandy-
must-sees/honfleur/worth-a-visit-87-2.html 

Онфльор е изключително впечатляващо и очарователно пристанище с традиционна 
Нормандска архитектура. Недокоснат от преминаващото време, запазил белезите на 
своята богата история, градът е известен със своите автентични тесни калдъръмени 
улички, със своите паметници и със културно и артистично наследство.  

http://en.normandie-tourisme.fr/discover/normandy-must-sees/the-10-top-normandy-must-sees/honfleur/worth-a-visit-87-2.html
http://en.normandie-tourisme.fr/discover/normandy-must-sees/the-10-top-normandy-must-sees/honfleur/worth-a-visit-87-2.html
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12:45 Обяд в Онфльор  

 

13:45 Трансфер до Тровил/Довил ( около 30 мин )  
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14:30 ч.- 15:00 ч.   – Организирана обиколка на Тровил и Довил с яхта  

http://en.normandie-tourisme.fr/discover/normandy-must-sees/the-10-top-normandy-
must-sees/deauville-180-2.html  

 

Тровил  

 

 

Артисти и писатели имат пристрастеност към Тровил, по-голямата сестра на Довил . Той 
е популярен, като прекрасен летен курорт със своите обаятелни сгради и вили, 
прекрасните пясъци, крайбрежни алеи и културни забележителности. И гордо може да 
се похвали с функциониращо рибарско пристанище. Казиното в Тровил е построено 
изненадващо близо до оживеното рибарско пристанище, прикрепено до класическият 
закрит рибен пазар и препълнените ресторанти предлагащи морска храна.  

 

 

 

http://en.normandie-tourisme.fr/discover/normandy-must-sees/the-10-top-normandy-must-sees/deauville-180-2.html
http://en.normandie-tourisme.fr/discover/normandy-must-sees/the-10-top-normandy-must-sees/deauville-180-2.html
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Довил 

 

Довил е основан през 1860 година до Ламанша, определен е като един от най-
престижните морски градове във Франция. Въпреки че е на 120 мили от столицата, бил 
е закачливо преименуван като 21-вата област (или 21-ви район) на Париж. Елегантно 
място, прославено с красивите си дворци, казина (престижното казино в Довил), 
огромни вили, някои от които са били построени по време на „Красивата Ера“. Така 
наречена на френски „ Belle Epoque”. 

 

15:00 Свободно време за разходка в Довил и посещение с презентация в уникалният 
магазин на Louis Vuitton 
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16:00 ч. - Трансфер до Шато дьо Бреийл (около 40 мин) 

 

16:45 ч. - Посещение с Гид в Chateau de Breuil - дегустация на Калвадос и френски 
сирена 

http://www.chateaudebreuil.fr/  

 

 

 

Нормандия -Земя на живописни дървени къщи, зелени пасища и ябълкови градини. 
Земя на богата кулинарно-традиционна култура базираща се изцяло на местната си 
продукция : масло, сметана, световно известни сирена и разбира се ябълки! 
Класифициран като исторически паметник Шато дьо Брейл е гордо заобиколен от 
красив парк със столетни дървета. Построен през 16-ти и 17-ти век, замъка е обитаван 
от известни фамилии като The Bouquetot, The Montgomery, The Bence…..  

http://www.chateaudebreuil.fr/
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Днес Шато дьо Бреийл е също един от най-престижните дестилерии на Калвадос -
(ябълково бренди). 

Създаден през 1954 година, предлага на посетителите си организиран тур и също така 
дегустация на отлежал Калвадос.  
 
 

18:15 Трансфер до хотела ( 85 км./ 75 мин.)  

 

Настаняване в Енорията от XIII-ти -  XV-ти век, сега реновирана в очарователен хотел.  
 
https://www.ranconniere.fr/ 

 

 

 

20:30 ч. - Вечеря в ресторанта на хотела  

Нощувка 

 

5 ден – 29.05.2019 (сряда):  

 Байо и бреговете на „DDay” 

 09:00ч. - Закуска  

https://www.ranconniere.fr/
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09:30 ч. - Трансфер до Байо  (около 25 мин./ 15 км.) 

10:00 ч. - Oбиколка на Байо  

http://en.normandie-tourisme.fr/discover/normandy-must-sees/the-10-top-normandy-
must-sees/bayeux-191-2.html 

 

 

 

Малкият средновековен град Байо, столица на Bessin се простира на запад от Калвадос. 
Най известната му атракция е прочутият гоблен „Bаyeux“, средновековен шедьовър, 
избродиран по случай събитията на Нормандското завладяване на Англия през 1066 
година. Избродиран е в чест на Уилям Завоевателя и сега е под егидата на ЮНЕСКО.  

* Допълнителнa услуга: Посещение на музея на гоблена с аудиогид - 9.50 евро на 
човек, което е по желание и не е включено в цената 

11:00 – Организирана визита на катедралата в Байо  

Построена в сърцето на града, нейните величествени кули гордо се извисяват над 
околността и красивите брегове. Катедралата е осветена през 1077 г. под опеката на 
Херцогът – Цар. Шедьовър от Романската и Готическата архитектура, катедралата е 
приветствала известният инициатор на гоблена, а именно Одон, епископ на Байо и 
полубрат на Уилям Завоевателя. 

Свободно време за обяд и разходка в Байо 

 
14:00 ч. - Трансфер до изкуственото пристанище  Arromanches (около 32 км – 34 мин. ) 
 Изкуственото пристанище, което подхранва съюзническите нападения на 
Нормандия  

http://en.normandie-tourisme.fr/discover/normandy-must-sees/the-10-top-normandy-must-sees/bayeux-191-2.html
http://en.normandie-tourisme.fr/discover/normandy-must-sees/the-10-top-normandy-must-sees/bayeux-191-2.html
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14:30 – Организирана визита на бреговете на „DDay”  

Най-интересното тук е Десантът на Нормандия! По време на Втората Световна война 
американски,канадски и британски войски дебаркират в Нормандия и откриват втори 
фронт във войната срещу нацистка Германия. 

Десантът е първата успешна стъпка по пътя към победата над нацистка Германия.  
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Трансфер към Енорията ( около 10 мин. – 7 км)  

 

20:30 ч. - Вечеря в Енорията  

Нощувка  

6 ден – 30.05.2019 (четвъртък): 

Замъка Белерой – Грeнвил - Градината на Диор   

09:00 ч. - Закуска  

09:50  ч. - Трансфер до Белерой (около 40 мин/ 30 км.)  

10:30ч. – Посещение на Замъка Белерой – в момента собственост на 
Малкълм Форбс   

http://www.chateau-balleroy.fr/ 

 

http://www.chateau-balleroy.fr/


Enterprise Travel Agency 
гр. София, ж.к. Лозенец, ул. Горски пътник 49 

Тел: +359 88 883 1139  Еmail: office@enterprisetravel.eu  
 

 

Средновековният замък е построен през 1631 от известният архитект Франсоа Мансар 
(1598-1666) по желание на Жан де Хойси и е послужил като вдъхновение за създаване 
на двореца Версай в Париж, както и неговите градини. Замъкът е запазил почти 
оригиналният си вид, благодарение на това, че е бил свидетел на великата инвазия от 
17-ти век. През 1970 година Малкъм Форбс, собственик на гигантска вестникарска 
компания придобил замъка, който по негово време е напълно реставриран и обновен. 
Днес четиримата му синове и една дъщеря продължават традицията.  

11:45 ч. - Трансфер до Гренвил (около 90 мин)  

13:30 ч. – Свободно време за обяд и разходка в Гренвил  „Монако на севера“ или 
"Пиратският град“ реновиран като морски курорт 

 
От 1450 година, кораби от Гренвил извършват риболов за риба Треска от Нюфаундленд. 
Пиратски град , под опеката на Луи XIV, Гренвил е бил динамично пристанище гъмжащо от 
моряци, с много на брой пирати , които са били използвани за царски услуги и Priville le Pelley 
така известният „Пират с дървен крак“. 
 
В края на 19-ти век Гренвил се превръща в много популярен морски курорт. Удоволствие е да 
останеш тук , сред зеленина,спокойствие и морска шир … 
Посещението на стария град e задължително! Скрит от високи крепостни стени, градът е 
известен с елегантните си частни резиденции. 
Гренвил в днешно време е водещо рибарско пристанище за морски охлюви, миди, пектени, 
сепия и ципура. 
 
По желание: Възможност за дегустация на пресни стриди на самото пристанище 
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Трансфер до градината и музея на Кристиан Диор (около 15 мин)   

16:00 ч.- Визита на градината и музея на Кристиан Диор  

http://musee-dior-granville.com/en/le-musee/la-villa/ 

 

Великият дизайнер и собственик на модната марка Диор отбелязва тук 70 годишнина 
на своята модна къща.  

На 12 февруари 1947 година, Кристиан Диор прави своето първо шоу в частният замък 
на 30 авеню Монтание в Париж. Това е зашеметяващ успех в историята на модният 
дизайн, правейки модната къща образец на френският откотюр. Музеят на Диор в 
Гранвил успява да рекламира успешно, как корените на Диор са определящи за 
оформяне на неговият стил. Фамилният дом играе решаваща роля за вдъхновението на 
дизайнера. Той прекарва ранните си години във вилата Les Rhumbs, а след това я 
посещава само за уикендите след като родителите му се местят в Париж през 
1910година. В неговите спомени, той разказва, че е имал „Най съкровените и най- 
великолепни спомени от това място.  

Какво да кажа? Моят живот, моят стил, дължа почти всичко на това място и 
архитектура“.  

Les Rhumbs, нейната фасада и нейната градина, самият Гренвил и хората, които го 
обичат направиха възможно съществуването на един велик дизайнер, който описва 
себе си като мъж с Нормандски темперамент. Артист, мечтател и предприемач. Стилът 

http://musee-dior-granville.com/en/le-musee/la-villa/
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на модна къща Диор може да бъде разбран само, ако се проследят неговите корени в 
Нормандия, в тази къща и тази градина кацнали на скали, гледайки към необятното 
море и обширно небе.  

17:00 – Трансфер към Енорията (около 2 часа) 

20:30 ч. – Вечеря в Енорията  

Нощувка 

  

 

 

 

7 ден – 31.05.2019 (петък):  

Le Mont Saint Michel – Париж 

08:00 ч. - Закуска и освобождаване на хотела  

09:00 ч. - Трансфер  до средновековното селце Мон Сен Мишел (около два часа)  

11:00 ч. – Трансфер с бусче до средновековното селце 

11:30 ч. Разглеждане на уникалното място Мон Сен Мишел средновековно селце и 
Абатство, превърнало се в емблемата на Франция! 

 Необикновена и вълнуваща разходка по средновековните малки улици - The Fanil, 
Кулата на Габриел, The poulain… 

И визита на абатството в Мон Сен Мишел  

http://en.normandie-tourisme.fr/discover/normandy-must-sees/the-10-top-normandy-
must-sees/mont-saint-michel-106-2.html 

http://en.normandie-tourisme.fr/discover/normandy-must-sees/the-10-top-normandy-must-sees/mont-saint-michel-106-2.html
http://en.normandie-tourisme.fr/discover/normandy-must-sees/the-10-top-normandy-must-sees/mont-saint-michel-106-2.html
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Архитектурата на Мон Сен Мишел е доказателство за майсторство и опит на няколко 
поколения строители.  
Конструкцията на Абатството за период от 1300 години, игнорирайки негостоприемната 
среда, показва една безспорна техника и изключително артистични постижения. 
Дългата история на Мон Сен Мишел започва през 708-та година, когато епископ Обер 
издигнал първият храм с първото му име Мон Томбе в чест на Архангел Михаил. През 
966 г. Бенедектинските монаси се настанили там по искане на Графът от Нормандия, 
Ричард I.  

14:00 ч. - Обяд с гледка към Мон Сен Мишел - в прочутия ресторант L'Auberge de la 
Mere Poulard в сърцето на средновековното селце  

http://www.merepoulard.com/  

 

http://www.merepoulard.com/
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От 1888 година, ресторанта е олицетворение на повече от 120 години препоръки, които правят 
една цветна симбиоза от умелост, традиция и непринуденост. Две исторически стаи, които са 
пълни със спомени от събития и от своите известни гости: - Стаята Скала срещу гранитната 
скала на Мон Сен Мишел,прочута заради своят Римски сводест таван. Различната по рода си 
Битова стая, която е с неописуема гледка към величественият Мон Сен Мишел и малката китна 
градина на терасата. 
 
 
15:00 Свободно време за разходка  

 
16:00 – Трансфер с шатъл до автобуса 

16:30 - Отпътуване към Париж (около 4 ч. и 30 мин./380 км)  

Настаняване и вечеря в Хотел Холидей Ин 5***** 

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/roissy-en-
france/parrv/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-FR-_-PARRV 
 

21:30 – Вечеря в ресторанта на хотела  

Нощувка 

 

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/roissy-en-france/parrv/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-FR-_-PARRV
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8-ми ден 01-ви юни (събота):  

Отпътуване към България  

09:00 ч. - Закуска  

Освобождаване на хотела  

10:30 ч. - Трансфер към летище Шарл Де Гол, Париж  

Полетно разписание:  

София - Париж   

25.05.19 FB 1431  София  17 :35  - Париж  19 : 35    

Париж - София  

01.06.19   FB 1432    Париж  13 : 05 - София  16 : 45 

Всички часове на полетите са в местно време 

Условия за записване: 

 При записване се внася 50% депозит, доплащане до 30 работни дни преди 
датата на отпътуване;  

 Копие от двете страни на личната карта;  

 Подписан договор за организирано пътуване (получавате го при записване);  

 Няма медицински изисквания за пътуването.  

Край на програмата! 
 

 
 

гр. София, България 1421, ул. „Горски пътник“ 49 
тел: +359 2 964 1000 

факс: +359 2 964 1001 
мобилен: +359 88 931 8334 

email: office@enterprisetravel.eu 

mailto:office@enterprisetravel.eu
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Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” по смисъла 

на чл.97 от Закона за туризма, с полица №: 03700100001612 на „ ЗД Евроинс „ АД 


