WYCIECZKA
WYCIECZKA
Paryż
DO PARYŻA
5 dni
6 dni
Program:
- 20.00 Wyjazd autokaru
- przejazd non stop (ok. 20 godz.) do Belgii
- nocny przejazd przez Polskę ,
1 dzień
- dalszy przejazd przez Niemcy do Belgii (po drodze postoje)
- nocleg tranzytowy w Belgii – Liege
2 dzień
Śniadanie, Przyjazd do Paryża koło południa.
Spacer po wyspie La Cite: katedra Notre - Dame, kaplica Sainte
Chapelle( z zewnątrz), najstarsze paryskie więzienie Conciergerie,
Palais de Juistice (Pałac Sprawiedliwości), Spacer po Wyspie Św.
Ludwika;
Dzielnica Łacińska – Sorbona, Panteon, Ogrody
Luksemburskie.
Obiadokolacja. Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny.
Przejazd do hotelu. Nocleg – Hotel w centrum Paryża
3 dzień
Śniadanie. Dalsze zwiedzania miasta: Pałac Inwalidów i Grobowiec
Napoleona, wyjazd do odległego o 22km Wersalu – rezydencji
królewskiej, samodzielne zwiedzanie pałacu i ogrodów.
-Pola Marsowe, Trocadero,
Wieczorem po kolacji godzinny rejs statkiem po Sekwanie.
Powrót do hotelu, nocleg
4 dzień
Śniadanie. Następnie ciąg dalszy zwiedzania Paryża: : zobaczymy
Luwr uważany za najwspanialsze muzeum na świecie
muzeum perfum Fragonard, stara Opera Garnier,
Plac Vendome z kolumną Napoleona. Wzgórze Montmartre z
bazyliką Sacre Coeure i Placem Pigalle ,Moulin Rouge, Place du
Tertre - jeden z najbardziej malowniczych zakątków Paryża.
- na koniec … delektowanie się Wieżą Eiffel`a, z możliwością wejścia
lub wjazdu na jej szczyt
(tego dnia poruszamy się metrem)
Obiadokolacja
- wyjazd z Paryża, przejazd Non Stop przez Francję, Niemcy
do Polski (1800 km – ok. 25 godz. – po drodze postoje)
5 dzień
- planowany powrót. w godz. wieczornych
Program ramowy – kolejność zwiedzania może ulec zmianie

--------------------------------------Cena: do ustalenia
Cena obejmuje:

Przejazd komfortowym
autokarem
2 noclegi w hotelu w Paryżu
2 śniadania kontynentalne,
3 obiadokolacje w Paryżu
1 nocleg (tranzytowy) ze
śniadaniem w Belgii
opiekę doświadczonego pilota
– przewodnika po Paryżu
ubezpieczenie kosztów leczenia
i NW,
wszystkie opłaty drogowe i
parkingowe
bilety wstępu już w cenie
wycieczki (200 zł/os)
- karta muzealna (obejmuje m.in.
Louvre , Wersal, Łuk Triumfalny,
Pantheon)
- rejs statkiem po Sekwanie
Cena nie obejmuje:

Wieża Eiffel`a :
5€ schody, 8- 13€ winda
Bilety na metro

