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Opis oferty

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

Opis: 
Paryż - Zamki nad Loarą - Wersal 
Program: 
1 dzień: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd przez Niemcy w kierunku Francji. W trakcie przejazdu planowane są krótkie postoje i przerwa na posiłek. 2 dzień: W
godzinach południowych przyjazd do Paryża .Zwiedzanie miasta: Plac Trocadero z tarasem widokowym, spacer Placem Warszawskim pod Wieżę Eiffel’a. Dla chętnych możliwość
wjazdu na wieżę, na wysokość 273 m i podziwianie pięknej panoramy miasta. Następnie rejs statkiem wzdłuż wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO
nabrzeża Sekwany, rzeki ściśle związanej z historią Paryża i rozwojem miasta. Podczas rejsu, przy akompaniamencie nastrojowej francuskiej muzyki, podziwiać będziemy
najpiękniejsze zabytki Paryża. Obiadokolacja*. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. 3 dzień: Po wczesnym śniadaniu wyjazd do Doliny Loary, gdzie znajdują się słynne zamki,
bajecznie położone nad brzegami rzek. Zwiedzanie arcydzieła francuskiego renesansu - zamku w Chambord. Następnie przejazd urokliwą trasą do Chenonceau, pięknego zamku
położonego nad rzeką Cher. Obiekt zwany jest także „Zamkiem Dam” – bo to właśnie z inicjatywy sześciu właścicielek zamku był on rozbudowywany. Zwiedzanie bardzo bogato i
gustownie wyposażonych wnętrz, w tym Sali Balowej, kuchni i apartamentów Franciszka I. Następnie czas wolny w ogrodach Diany z Poi�ers Katarzyny Medycejskiej. Przejazd do
miasteczka Amboise, przepięknie położonego nad Loarą, z górującym nad nim zamkiem królewskim. Spacer wzdłuż jaskiń troglodytów do pałacyku Clos Luce (zwiedzanie tylko z
zewnątrz), rezydencji, w której ostatnie lata swojego życia spędził Leonardo da Vinci. Przejazd do pobliskiej winnicy na degustację miejscowych win i poznanie sekretów
szlachetnej sztuki winiarstwa. Wyjazd w kierunku Paryża. Obiadokolacja*. Powrót do hotelu, nocleg. 4 dzień: Po śniadaniu spacer po Dzielnicy Łacińskiej: zwiedzanie Panteonu,
gdzie znajdują się groby słynnych Francuzów, w tym między innymi Marii Skłodowskiej-Curie. Następnie Sorbona – jeden z najstarszych uniwersytetów Europy oraz Ogrody
Luksemburskie z Senatem Francji, Wyspa Cité–będącą najstarszą częścią miasta i kolebką Paryża. Zwiedzimy także klejnot francuskiego gotyku: katedrę Notre Dame (z zewnątrz)
oraz Conciergerie - dawny pałac królewski, który podczas Rewolucji Francuskiej zamieniono w więzienie. Zobaczymy też Centrum Pompidou – muzeum sztuki i kultury
współczesnej. Następnie zwiedzanie Muzeum d’Orsay, prezentującego bogatą kolekcję obrazów impresjonistów - między innymi dzieła Claude Moneta, Pierra Renoira, Paula
Cezanne, Edgara Degasa i Vincenta Van Gogha. Popołudniu spacer urokliwymi uliczkami Montrmartre – najwyższego naturalnego wzniesienia Paryża, gdzie nadal, między
sztalugami artystów na Place du Tertre oraz pełnymi unikalnej atmosfery restauracjami i kabaretami rozbrzmiewają echa Belle Epoque i francuskiego impresjonizmu. Nad tym
wszystkim góruje bazylika Sacre Coeur. U stóp wzgórza Montrmartre przejdziemy spacerem przez Plac Pigalle i Plac Blanche, gdzie działa znany kabaret Moulin Rouge.
Obiadokolacja* lub dla chętnych wieczór francuski (degustacja wina i specjałów wpisanej na listę UNESCO kuchni francuskiej). Późnym wieczorem wyjazd najszybszą w Europie
windą na wieżę Montparnasse. Podziwianie oświetlonej panoramy miasta z wieżą Eiffel’a w tle. Powrót do hotelu, nocleg. 5 dzień: Po śniadaniu przejazd do Wersalu, jednego z
najwspanialszych pałaców Francji, związanego z postacią „Króla Słońce” - Ludwika XIV. Zwiedzanie apartamentów królewskich z Galerią Zwierciadlaną oraz spacer po ogrodach
wersalskich. Następnie powrót do Paryża. Zwiedzanie Luwru - jednego z największych na świecie muzeów z unikatowymi dziełami sztuki. W programie między innymi: Mona Lisa,
Nike z Samotraki i Wenus z Milo. Obiadokolacja*. Powrót do hotelu, nocleg. Dla chętnych – wieczorny spektakl w jednym z paryskich kabaretów. 6 dzień: Po śniadaniu
wykwaterowanie z hotelu. Przejazd komunikacją miejską do centrum Paryża i zwiedzanie miasta. Będziemy podziwiać Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie i Pałac Elizejski – siedzibę
prezydenta, najmodniejszą ulicę świata - Rue duFaubourg Saint-Honoré, ze sklepami największych projektantów, z Yves Saint Laurent na czele. Zobaczymy także Kościół Sainte
Madeleine,w którym Francuzi najczęściej mówią sakramentalne „tak”, czyli „oui„ oraz Muzeum Perfum, gdzie zapoznamy się nie tylko z historią perfum, ale także z wieloma
ciekawostkami związanych z francuskim dworem. Na koniec Opera Paryska i Plac Vendome ze słynnym hotelem Ritz i kamienicą, w której mieszkał i zmarł Fryderyk Chopin. Po
zakończeniu zwiedzania wyjazd w drogę powrotną do Polski. 
Program fakultatywny: 
- Wieża Eiffel’a: ok. 25 EUR (trzecia pla�orma), - rejs po Sekwanie: ok. 15 EUR, - wieczór francuski ok. 39 EUR (lub 24 EUR dopłaty przy wykupionych 4 HB za 60 EUR), - kabaret:
Lido ok. 100 EUR, Moulin Rouge ok. 139 EUR (min. 25 os.); 
Świadczenia: 
 
Zakwaterowanie: 
4 noclegi w



Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

hotelach o standardzie**/***na przedmieściach Paryża. Pokoje 2 osobowe (z możliwością dostawki) z łazienkami. 
Wyżywienie: 
4 śniadania kontynentalne *możliwość wykupienia obiadokolacji w restauracji samoobsługowej składających się z: przystawki, dania głównego, deseru. 
Transport: 
Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD, barkiem. 
Ubezpieczenie: 
Signal Iduna S.A. Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. 
Uwagi praktyczne: 
Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci wykupienia kolacji w dniu rezerwacji imprezy. Podana kwota na realizację programu może ulec zamianie i jest rozliczana przez
pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach
historycznych. W celu sprawnej realizacji programu część przejazdów może być realizowana metrem lub RER-em. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Obowiązkowo
należy zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport. Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Gliwic, Opola, Wrocławia, Legnicy i Bolesławca. Dopłaty
za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd: Wrocław - Paryż (ok. 1.200 km) – ok. 17 godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok.
3700 km. Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i obostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemiczną. W szczególności uczestnicy muszą się liczyć z koniecznością
posiadania Unijnego Certyfikatu Covid (do pobrania z Internetowego Konta Pacjenta) lub aktualnego testu. Należy zapoznać się z aktualnymi wytycznymi i zasadami dla
podróżnych znajdującymi się na portalu MSZ - Polak za granicą: h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/francja Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną w trakcie wyjazdu,
ramowy program wycieczki może być zmodyfikowany, a dostęp do niektórych zwiedzanych miejsc ograniczony. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi informacjami na naszej
stronie internetowej. Informacja o cenie: 
Cena nie obejmuje: 
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty lokalne, wjazdy do
miast, przejazdy komunikacją miejską, Tour Guide. Koszt - ok. 170 EUR. - programu fakultatywnego. - podana wysokość pakietu kosztów programowych ma charakter
orientacyjny. Może on ulec nawet znaczącej zmianie w związku z ograniczeniami covidowymi, zmianami taryf i koniecznością wcześniejszych opłat rezerwacyjnych.Szczegółowych
informacji udzieli pilot na wycieczce. Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy
- 10 zł.
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Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
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Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.
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Paryż I Zamki 
Francja / Wyc. Objazdowe



 PLN
za osobę

1689
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