tel. 537 444 242

PARYŻ Z ZAMKAMI NAD LOARĄ
CENA: 2890 ZŁ/OS.

TERMIN: 12-20.09.2022 r.

Świadczenia:

przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, barek, video)

7 noclegów w hotelu klasy Premiere

7 śniadań, 8 obiadokolacji

opieka pilota

ubezpieczenie NNW i KL

podatek gwarancyjny

PROPONOWANY PROGRAM
I DZIEŃ
Wyjazd ok. godz. 2.00, przejazd przez Niemcy do Francji. Po drodze obiadokolacja, nocleg.
II DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do centrum Paryża, spacer przez plac Trocadero w stronę Wieży Eiffla i wjazd na
najwyższą kondygnację Żelaznej Damy (w zależności od warunków pogodowych). Następnie rejs statkiem
po Sekwanie, w czasie którego zobaczymy najpiękniejsze zabytki Paryża usytuowane nad brzegami rzeki.
Po rejsie przejazd do Dzielnicy Montmartre, spacer przez Plac Blanche ze słynnym kabaretem Moulin Rouge
w stronę Placu Pigalle i Bazyliki Sacre Coeur i Placu du Tertre. obiadokolacja, powrót do hotelu, nocleg
III DZIEŃ
Po wczesnym śniadaniu wyjazd w kierunku Doliny Loary. Zwiedzanie zamków nad Loarą: Chambord,
Chenonceau. Chambord jest największym i najbardziej efektownym obiektem w Dolinie Loary. Chambord
to zamek walecznego króla Franciszka I. Projektantem budowli był najprawdopodobniej Leonardo da Vinci,
którego Franciszek sprowadził do Francji. Przejazd do Chenonceau, jednego z najpiękniejszych zamków w
dolinie Loary. Następnie przejazd do Blois – spacer malowniczymi uliczkami miasta, czas wolny, Przejazd do
Paryża, obiadokolacja. Późny powrót do hotelu na nocleg
IV DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Wersalu - zwiedzanie pałacu królów Francji wraz z ogrodami uznanego za perłę
klasycyzmu barokowego. Wersal był w XVII w. największym pałacem w Europie. Spacer po ogrodach
królewskich. Powrót do centrum miasta, obiadokolacja, nocleg.
V DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do centrum Paryża – zwiedzanie Musee du Louvre wraz z licencjonowanym
przewodnikiem. Przejście przez ogrody Tuileries w kierunku Place de la Concorde, przejazd do Pałacu
Inwalidów – miejsca pochówku Napoleona, obiadokolacja, przejazd do hotelu, nocleg.
VI DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do dzielnicy łacińskiej, pełnej kolorów, wśród gwaru i zgiełku tamtejszych sprzedawców
odkryjemy orientalne smaki i specjały prawie wszystkich kuchni świata. Następnie spacer wzdłuż murów
Opactwa Cluny na dziedziniec paryskiej Sorbony najstarszego uniwersytetu Europy,. Stamtąd udamy się do
Panteonu – miejsca pochówku najsłynniejszych Francuzów w tym Marii Curie – Skłodowskiej. Następnie
skierujemy się do Ogrodu Luksemburskiego z okazałą fontanną Medyceuszy i budynkiem francuskiego
Senatu. Przejazd do centrum, obiadokolacja, powrót do hotelu, nocleg.
VII DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Muzeum d'Orsey, które mieści się w budynkach należących do dawnego paryskiego
dworca kolejowego, gdzie zobaczymy dzieła impresjonistów, po zwiedzaniu czas wolny nad Sekwaną, wyspa
La Cite ze słynna katedrą Notre Dame, hotel de Ville, galeria Pompidou, czas wolny w okolicy Fontanny
Niewiniatek, obiadokolacja, powrót do hotelu, nocleg

VIII DZIEŃ
Śniadanie, przejazd na cmentarz Pere Lachaise, gdzie odwiedzimy groby sławnych Polaków i znajdziemy
nazwiska słynnych Francuzów. To jedna z najpiękniejszych paryskich nekropolii. Znajdują się tu groby m.in.
Chopina, Edit Piaff, Jimma Morissona. Spacer po najsłynniejszej alei Paryża - Champse Elysees ze słynnym
Łukiem Triumfalnym, Opera Garnier, muzeum Perfum, czas wolny na posiłek. W godzinach popołudniowych
wyjazd i powrót do Polski
IX DZIEŃ
Powrót do kraju i zakończenie imprezy w godzinach popołudniowych
Cena nie zawiera: wstępów do zwiedzanych obiektów, przewodnika lokalnego i biletów komunikacji
miejskiej – ok. 195 EUR
Muzeum pass – 66 EUR
Wieża Eiffla – 30 EUR
Statek – 17 EUR
Zamek Chambord – 12 EUR
Zamek Chenonceau – 12 EUR
Transport publiczny – 15 EUR
Przewodnik – 30 EUR
Słuchawki – 10 EUR
Kalkulacja obowiązuje przy min. 45 osobach
Możliwość zorganizowania kolacji francuskiej - ok. 30 EUR

