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   POD DACHAMI PARYŻA 
       WYCIECZKA SZKOLNA DO PARYŻA,  
                      WERSALU I REIMS. 
 

     PROPONOWANY TERMIN: 13-18.10.2019 
                     PAŹDZIERNIK2019 
 

                    CENA: 1800 ZŁ/OS. 
     KALKULACJĘ DOKONANO DLA GRUPY 30 UCZNIÓW 
                                 ORAZ 2 OPIEKUNÓW. 

 

 

Program: 
 

1 dzień- Zbiórka w Zakopanem o godz. 13:00, wyjazd autokarem w kierunku Francji,  
            przejazd tranzytowy przez Niemcy. 
 

2 dzień- Wczesnym popołudniem wizyta w katedrze Notre Dame w Reims, miejscu  koro- 
             nacji królów Francji. Przejazd do hotelu na obrzeżach Paryża,  
             obiadokolacja, zakwaterowanie, Nocleg. 
 

3 dzień- Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie “Stolicy świata” w programie m.in. wjazd  
           na  Wieżę Eiffla  i zwiedzanie jej najbliższych okolic: Pól  Marsowych ze Szkołą  
           Wojskową, w której uczył  się Napoleon, Trocadero z Pałacem Challiot. Następ-  
           nie  zobaczymy  Świętą Kaplicę, Concergerie, Katedrę Notre Dame - czyli serce   
           Paryża. Spacer po Dzielnicy Łacińskiej: Sorbona, Panteon - miejsce spoczynku   
           zasłużonych ludzi Francji, Ogrody Luksemburskie. Obiadokolacja, po której uda-  
           my się na wieczorny rejs po Sekwanie. Powrót do hotelu, nocleg. 
 

4 dzień- Po śniadaniu zapraszamy na wycieczkę poza miasto. Wizyta w Wersalu - pełen            
           przepychu pałac Ludwika XIV, spacer po królewskich ogrodach. Po czym po-  
            wrót do Paryża, spacer po dzielnicy Montmartre najbardziej paryskiej z paryskich.  
            Wizyta w Bazylice Sacre Coeur, wzniesionej na szczycie wzgórza, skąd rozpo- 
            ściera się wspaniała panorama Paryża, Place du Tertre, gdzie jest możliwość  
            wykonania portretu. Dalej spacer krętymi uliczkami w stronę „Au Lapin Agile”,  
            ulicą Lepic, gdzie pod nr 20 mieszkał wraz z bratem Vincent Van Gogh, przez   
            Plac Pigalle, aż  pod  Moulin Rouge. Obiadokolacja. Przejazd na nocleg. 
 

5 dzień- Po śniadaniu dalsze zwiedzanie magicznego Paryża. W programie: spacer po  
           Polach Elizejskich, uchodzących  za najpiękniejszą  ulicę na świecie, aż  do  
           placu Charlesa de Gaulle’a z Łukiem Triumfalnym. Zwiedzanie Luwru uchodzą-  
           cego za najwspanialsze muzeum świata, spacer po królewskich ogrodach             
           Tuileries; plac Vendome (z hotelem Ritz oraz mieszkaniem Chopina), opera pa-.  
           ryska. Obiadokolacja. Wyjazd  w drogę powrotną. 
 

6 dzień- Przyjazd do Zakopanego w późnych godzinach popołudniowych. 
 
 

Cena zawiera: 
 - przejazd autokarem o wysokim standardzie; 
 - 3 noclegi w hotelu kl. turystycznej na obrzeżach Paryża, pokoje 3 os, dla kadry 2 os.  
 - 4 obiadokolacje w restauracjach typu Self Service; 
 - 3 wzmocnione śniadania w hotelu; 
 - bilety wstępu do Luwru, na Wieżę Eiffla i na wieczorny rejs po Sekawanie. 
 - opiekę licencjonowanego pilota z dogłębną znajomością zwiedzanych rejonów; 
 - ubezpieczenie zagraniczne NNW i KL; 
 - opłaty parkingowe i drogowe; 
  
 

Uwagi: 
 - uczestnicy winni posiadać ważne paszporty lub dowody osobiste; 
 - uczestnicy cierpiący na przewlekle choroby, które mogą zakłócić pobyt  
   na wycieczce winni zgłosić ten fakt organizatorowi i względnie doubezpieczyć się. 
 - prosimy o zabranie prowiantu na dojazd do Paryża.  
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


