WYCIECZKA
WYCIECZKA
Paryż
DO PARYŻA
8 dni
6 dni
- Wyjazd autokaru w godz. wieczornych
- nocny przejazd przez Polskę do Berlina
1 dzień
- przyjazd do Berlina w godz. rannych
- zwiedzanie Berlina, w programie: Mur Berliński, przejazd przez Aleksander Platz na
wyspe Muzeów, spacer po Unter den Linden głównej ulicy miasta do Katedry Katolickiej
św. Jadwigii, dalej przejazd do Bramy Brandenburskiej, Reichstag, czas wolny
- wyjazd z Berlina, przejazd na nocleg tranzytowy na terenie Niemiec
- zakwaterowanie w Hotelu, obiadokolacja i nocleg
2 dzień
- śniadanie, przejazd do Amsterdamu - Zwiedzanie miasta: Pałac Królewski, Plac Damm
z Pomnikiem Narodowym, Targ Kwiatowy, ew. rejs statkiem po kanałach
- przejazd na nocleg do Belgii
- zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
3 dzień
- śniadanie, przejazd do Paryża po drodze zwiedzanie Brukseli -spacer po centrum
stolicy Unii Europejskiej. W programie: Grand Place, Pałac Królewski, siedziba NATO,
czas wolny.
- przyjazd do Paryż w godz. wieczornych
- zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
4 /5/6 dzień
noclegi w centrum Paryża, 3 śniadania (kontynentalne) w hotelu, 3
obiadokolacje (w trakcie zwiedzania)
 REALIZACJA ZWIEDZANIA W PARYŻU (3 PEŁNE DNI)
 ew. 1 dzień – CAŁODNIOWA WYCIECZKA ZAMKI NAD LOARĄ (dopłata 80 zł +
wstępy)
- pojedziemy autokarem który zabierze nas do historycznej rezydencji, Wersalu, na
zwiedzanie pałacu Króla Słońce
- wrócimy Traktem Królewskim 23 km do Paryża i dostosowując się do ulicznych korków
zrobimy panoramiczny objazd miasta zatrzymując się pod Pałacem Inwalidów by oddać
pokłon Napoleonowi; wpadniemy w zachwyt nad haussmanowskimi kamienicami miasta
- z 56 piętra La Tour Montparnasse podziwiać będziemy architekturę Paryża przez
polaryzacyjne szklane ściany a z lądowiska dla helikopterów zrobimy sobie zdjęcie z
Wieżą Eiffla w tle. Będzie czas na expresso, mini kino i kontemplację wystawy
fotograficznej – a wszystko to na 196m wysokości
- podjedziemy na Pola Elizejskie czyli Champs Elyssee
- zjemy obiadokolację w restauracji samoobsługowej Monte Carlo, położonej tuż koło
Łuku Triumfalnego; dbający o linię będą mogli spalić kalorie wchodząc na jego dach
- zrobimy pierwsze zakupy i nacieszymy się atmosferą najpiękniejszej Avenue Paryża,
chętni będą mogli zobaczyć barwną rewię Kabaretu LIDO gdzie wystrój sceny i artyści
zmieniają się jak w kalejdoskopie
- rano po śniadaniu podjedziemy do Louvru by każdy mógł dotrzeć do wybranych dzieł
świata starożytnego; odwzajemnimy uśmiech Mona Lisy, będziemy podziwiać piękne
damy jak Wenus z Milo i Nike z Samotraki
- następnie zwiedzanie zaczynamy od najstarszej części Paryża czyli jego kolebki na
Wyspie La Cite (Katedra Notre Dame, krypta domów gallo -rzymskich,
Św.Kaplica,Conciergerie,pomnik Karola Wielkiego szpital Hotel-Dieu,Prefektura Policji).
Po zakupie paryskich pamiątek można zjeść pyszny gyros w sercu Dzielnicy Łacińskiej,
by mieć siłe na zwiedzanie Panteonu, położonego, jak przystało na wzgórzu. Zobaczymy
najstarsze drzewo paryskie a także 1 z 3 najstarszych kościołów w mieście. Przejdziemy
obok Łaźni Rzymskich z III w.n.e. Zrobimy zdjęcie na tle Uniwersytetu La Sorbonne i
odpoczniemy w cudnych Ogrodach Luxemburskich..
- na Łuk Triumfalny chętni wejdą pieszo, pozostali będą im zazdrościć czekając przy
Grobie Nieznanego Żołnierza
- podziwiając najpiękniejszą Avenue na świecie (Pola Elizejskie) zejdziemy jej trotuarami
do Sekwany
- ew. rejs statkiem po Sekwanie (1h)
- na koniec … delektowanie się Wieżą Eiffel`a, z możliwością wejścia lub wjazdu na jej
szczyt
7 dzień
- śniadanie, wykwaterowanie
wyjazd z Paryża, przejazd przez Francję - po drodze postój w Luksemburgu,
- przejazd na nocleg tranzytowy (Niemcy) po drodze posiłek we własnym zakresie
- nocleg

8 dzień
-śniadanie, wykwaterowanie
przejazd przez Niemcy i Polskę
po drodze postój na obiad (dod. płatny)
- powrót w godz. nocnych ok. 24.00

--------------------------------------Cena: do ustalenia
Cena obejmuje:
Przejazd komfortowym autokarem,
opłaty drogowe
7 noclegów w hotelach **/***
(4 w Paryżu Hotel ** w
Centrum, 2 w Niemczech,1 Belgia)
7 śniadań, 6 obiadokolacji
opiekę doświadczonego pilota –
przewodnika po Paryżu
ubezpieczenie kosztów leczenia i
NW,
Cena nie obejmuje:
biletów wstępów do zwiedzanych
obiektów ok. 40 – 60 euro
karta muzealna 2 dni : 39€
(obejmuje m.in. Louvre , Wersal,
Łuk Triumfalny, Pantheon)
Invalides :8.5€, Statek : 12€,
Wieża Eiffel`a : 5€ schody, 8- 13€
winda
Amsterdam – rejs kanałami : 12€,
Montparnasse – 9 e
biletów na przejazdy metrem
(program jest częściowo
realizowany metrem)1 bilet
=ok.1.60€
UWAGA: w czasie przejazdów
autokarem, postoje robione co 3-4
godz.

