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Oferta 1

Wyżywienie Śniadania i obiadokolacje
Zakwaterowanie Pokój 2 os.
Organizator Funclub
Podróż tam Wyjazd z Legnica do Paris dnia 11.06.2022 godz. 06:20 - 00:00
Powrót Wyjazd z Paris do Legnica dnia 22.06.2022 godz. 00:00 - 00:00

Reymar Paryż I Cinque Terre 
Francja / Paryż



 PLN
za osobę

2529

Opis oferty

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

Country: 
Francja 
Hotel: 
HOTEL REYMAR PLAYA położony jest w miejscowości Malgrat de Mar, zaledwie 100 metrów od plaży. Na terenie hotelu znajduje się restauracja, bary, odkryty basen, sala
telewizyjna, taras słoneczny oraz winda. W obiekcie do dyspozycji Gości znajdują się przestronne i klimatyzowane pokoje, wszystkie wyposażone w telewizor z płaskim ekranem,
telefon, balkon, łazienkę oraz sejf (płatny ok. 20€/tydzień + ok. 10€ depozyt) W lobby korzystać można z bezpłatnego internetu, w pokojach dostępny jest za dodatkową dopłatą
(ok. 5 €/tydzień). Przy opcji dokwaterowania: dokwaterowanie w pokoju 2-os. lub 3-os. dla samotnie podróżującej osoby. Dokwaterowane osoby są tej samej płci. Przy opcji
dokwaterowania: dokwaterowanie w pokoju 2-os. lub 3-os. dla samotnie podróżującej osoby. Dokwaterowane osoby są tej samej płci. 
Program ramowy: 
1 dzień - wyjazd z Polski. Przejazd przez Niemcy oraz Francję. Wieczorem przyjazd do hotelu w Paryżu na nocleg. 2 dzień - po śniadaniu zwiedzanie Paryża . Wizytę naszą
zaczniemy od wejścia na 2 piętro WIEŻY EIFFLE' A, skąd podziwiać będziemy wspaniałą panoramę miasta. Później popłyniemy w rejs statkiem wycieczkowym po Sekwanie.
Następnie odwiedzimy POLA ELIZEJSKIE, gdzie zobaczymy ŁUK TRIUMFALNY. Stamtąd udamy się na WYSPĘ CITE – do najstarszej części Paryża, gdzie zobaczymy KATEDRĘ NOTRE
DAME. W czasie wolnych osoby chętne mogą zwiedzić LUWR (koszt wstępu do muzeum nie jest uwzględniony w zbieranej opłacie). Po zwiedzaniu przejazd do Hiszpanii. 3 - 10
dzień - przyjazd do Hiszpanii w godzinach przedpołudniowych. Wczasy na hotelu REYMAR w Malgrat de Mar. 10 dzień - po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd do Włoch.
Wieczorem przyjazd na nocleg. 11 dzień - po śniadaniu rozpoczęcie zwiedzania jednej z najpiękniejszej części włoskiego wybrzeża nazywanej Cinque Terre . Ze względu na swoje
piękno i charakterystyczną architekturę: Monterosso , Vernazza , Riomaggiore , Corniglia oraz Manarola zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i
przyrodniczego UNESCO. Kolorowe domki nad morskimi urwiskami, zatoczki, plaże, groty, a to wszystko od góry otoczone zielonymi tarasami drzew oliwkowych i winorośli –
Cinque Terre przyciąga i zachwyca rzesze turystów. Podróżując pociągiem będziemy mieli okazję zwiedzić te niezwykle urokliwe, kolorowe wioski rybackie, z których zdjęciac biją
rekordy popularności w serwisach społecznościowych. Po zakończeniu zwiedzania wyjazd do Polski. 12 dzień - przekroczenie granicy Polski w godzinach popołudniowych. 
W cenie: 
zakwaterowanie w hotelu Reymar w Malgrat de Mar 7 noclegów, 1 nocleg w Paryżu, 1 nocleg w Ligurii, wyżywienie: 9 śniadań, transport autokarem klasy LUX (barek, klimatyzacja,
DVD, toaleta), zwiedzanie Paryża oraz Cinque Terre, opieka rezydenta na miejscu. 
Dodatkowo płatne obowiązkowo: 
ubezpieczenie KL, NNW: 90 PLN/os., dopłata do wyżywienia HB (7 dni): 50 EUR/os. (płatne w autokarze lub przy rezerwacji w PLN), opłata klimatyczno - administracyjna oraz bilety
wstępu, bilety komunikacji oraz opłaty lokalne podczas zwiedzania Cinque Terre i Paryża: 100 EUR/os/turnus (płatne w autokarze), Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i
Turystyczny Fundusz Pomocowy: 20 PLN/os. 
Dodatkowo płatne opcjonalnie: 
pakiet 3 ubezpieczeń w jednym :KUP SOBIE SPOKÓJ + CHOROBY PRZEWLEKŁE + BAGAŻ w cenie specjalnej 150 PLN , rezerwacja miejsc w autokarze: 75 PLN/os., wycieczki
fakultatywne, dojazd własny -150 PLN/os. 
Wyżywienie: 
w cenie 9 śniadań w formie bufetu, obowiązkowo należy wykupić 7 obiadokolacji w cenie 50 EUR/os. Płatność za wyżywienie dokonywana jest w autokarze lub przy rezerwacji w
PLN. 
Ważne: 
Opłata obowiązkowa na realizację programu wycieczki poza granicami Polski. Opłata nie podlega rozliczeniu ani zwrotowi. Z opłaty finansowane są: checkpointy, parkingi, wydatki
graniczne, taksa (zgodna z ofertą), opłaty związane z realizacją programu i inne nieprzewidziane programem. Opłata zbierana jest w autokarze po przekroczeniu granicy
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Polski. Przejazdy po Polsce mogą być realizowane autokarem klasy LUX, busem lub samochodem osobowym. Transport autokarem docelowym odbywa się od granicy Polski. 
Transport: 
przyjazd do Tossa Beach Center w godzinach porannych, wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych, ze względu na wahadłowe przejazdy autokarów, podane godziny mogą
ulec zmianie. ✅  #OdDrzwiDoDrzwi obejmuje wszystkie rezerwacje z dodatkowo płatnym miastem wyjazdowym ✅  wyjazd na imprezę realizowany jest minibusem z miejsca
zbiórki w wybranym mieście wyjazdowym ✅  po zakończeniu imprezy minibus zawozi uczestników pod wskazany adres do 30 km od wykupionego miasta wyjazdowego ✅
#OdDrzwiDoDrzwi nie jest dodatkowo płatne ✅ #OdDrzwiDoDrzwi realizowane jest bez względu na godzinę powrotu autokaru 
Dokumenty: 
Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Hiszpanii jest paszport bądź dowód osobisty.  
Ubezpieczenie: 
PROMOCJA ! Pakiet 3 ubezpieczeń w jednym: KUP SOBIE SPOKÓJ + CHOROBY PRZEWLEKŁE + BAGAŻ ubezpieczenie KUP SOBIE SPOKÓJ daje możliwość bezkosztowej rezygnacji z
imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi. Rezygnację należy skutecznie zgłosić do 22 dni przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej. W przypadku rezygnacji z imprezy, opłata za usługę "Kup Sobie Spokój" nie podlega zwrotowi. ubezpieczenie od CHORÓB PRZEWLEKŁYCH I NOWOTWOROWYCH
daje pełną ochronę w przypadku osób, które cierpią na przewlekłe choroby (między innymi: nadciśnienie, cukrzyca, choroby autoimmunologiczne i inne)Uwaga: Bez
ubezpieczenia od CHORÓB PRZEWLEKŁYCH I NOWOTWOROWYCH towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania z tytułu kosztów leczenia lub
następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadkach dolegliwości związanych lub wynikających z przewlekłych zachorowań. ubezpieczenie BAGAŻU pozwala uzyskać
odszkodowanie w przypadku uszkodzenia lub utraty bagażu.Wykupując pakiet 3w1 automatycznie wzrastają sumy ubezpieczenia: koszty leczenia 30.000 EUR, NNW 15.000 PLN,
bagaż 1000 PLN, odpowiedzialność cywilna 5000 EUR. szczegóły: h�ps://www.funclub.pl/dokumenty


