Paryż
(30.04.2019) Wyjazd z Bartoszyc ( lub do uzgodnienia) o godz. 14.00 ( do uzgodnienia)
Dzień 1. (01.05.2019) Przyjazd do Paryża w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie w hotelu,
odpoczynek. Wieczorem przejazd ( metrem) do centrum Paryża, rejs po Sekwanie , kolacja we
własnym zakresie. Powrót do hotelu. Nocleg
Dzień 2. (02.05.2019) Śniadanie, zwiedzanie miasta z przewodnikiem zaczynamy od 3-godzinnego
klasycznego objazdu , który pozwoli na zapoznanie się z urokami miasta oraz możliwi orientacje i
rozbudzi apetyt na dalsze zwiedzanie m.in.: Plac Bastylii, Instytut świata Arabskiego, Wyspa św
Ludwika i Wyspa Cité, Pantheon, Bld St Michel, Centrum Pompidou, Przejazd wzdłuż Luwru, Plac
Vendôme, Opera, Kościół Madeleine. Przejazd przez Plac Zgody i Droga Triumfalna :Pola Elizejskie,
Łuk Triumfalny. Plac Trocadero, Wieża Eiffel’a, Pałac Inwaliów, Most Alexandra III-go, Grand i Petit
Palais, nadbrzeża Sekwany. Następnie czas wolny przerwa na lunch we własnym zakresie/zakupy .
Następnie wjazd lub wejście na wieżę Eiffel’a . Powrót do hotelu w godzinach wieczornych . Nocleg
Dzień 3. (03.05.2019)
godz. .

Śniadanie, kontynowanie

dzielnica Montmartre

zwiedzania miasta z przewodnikiem 3

m.in.: Plac Pigalle, Rue es Martyrs, teatry Trianon i Elysée

Montmartre, Marché St Pierre, Bazylika Sacre Coeur, Kosciół Św Piotra, Plac artystów du Tertre,
winnica, kabaret Lapin Agile, pracownia Bateau Lavoir, Plac Abbesses, Muzeum Erotyki, Moulin
Rouge. Następnie czas wolny na lunch we własnym zakresie/zakupy . Powrót do hotelu w godzinach
wieczornych . Nocleg
Dzień 4.(04.05.2019)
godz. zwiedzanie.

Śniadanie, wykwaterowanie , na pożegnanie z Paryżem - 3
Dzielnica

Łacińska i Wyspa Cité m.in.:

Pałac Sprawiedliwości, Zegar

Walezjusza, Święta Kaplica, Katedra Notre Dame, Termy rzymskie, Pałac Cluny, Sorbona, Panteon,
Kościół St Etienne du Mont, Ogród Luksemburski, Odeon, Kosciół Saint Germain des Prés, kawiarnie
literackie na bld St Germain, dom Mickiewicza, Fontanna St Michel,czas wolny na lunch we własnym
zakresie . Wyjazd z Paryża o godz. 13.00 , ( przejazd prze Francje, Niemcy) , powrót do Bartoszyc
( lub do uzgodnionego miejsca) w godzinach południowych następnego dnia ( 05.05.2019)

Cena : 1250 zł/os ( przy kalkulacji min. 40 os)

Cena obejmuje:


Transport komfortowym , klimatyzowanym autokarem



3 noclegi w hotelu **/*** w Paryżu w pok. 2,3-os



Opłata klimatyczna - miejska



3 śniadania serwowane kontynentalne tj. na słodko - wzmocnione o wędliny i sery



Usługę przewodnika dla potrzeb realizacji programu



Bilety na metro ( dla potrzeb realizacji programu)



Ubezpieczenie KL +NNW za granicą ( nie obejmuje CP

- istnieje możliwość

doubezpieczenia)


Składkę TFG



Opiekę pilota

Cena nie obejmuje: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów tj.:


Wieża Eiffel’a - 25 euro/os na szczyt , 16 euro/os na 2-gi poziom , schodami 10
euro/os .



Rejs statkiem po Sekwanie : 15 euro/os



Luwru - 17 euro/os ( zwiedzanie indywidulane)

Istnieje możliwość wykupienia karty muzealnej 2 dniowej - 48 euro/os
Karta muzealna: upoważnia do wejścia bez kolejki i bez wykupywania biletu do dowolnie
wybranych 60-ciu muzeów i zabytków narodowych Paryża i regionu paryskiego, takich jak:
Muz Louvre, Orsay,Oranzeria z nenufarami Moneta , Rodin’a, Picassa, do Pantheon’u, Ste
Chapelle, Centrum Pompidou, do Tumu Inwalidow z grobem Napoleona , wejscie na Luk
Triumfalny, do palacu Wersalskiego, itd Uwaga Louvre nieczynny we wtorki, Wersal, Orsay
w poniedziałki.
Istniej możliwość wykupienia biletów :


REWIA W MOULIN ROUGE ( rewia + 1/2 butelki szampana ) 21h : 117 euro/os i 127
euro/os w weekend , 23h: 112 euro/os i 122 euro/os w weekend
KOLACJA + REWIA + 1/2 but szampana : cena od 180 - 225 euro/os i 190 - 235
euro/os w weekend ( cena zależna od godz. przedstawienia)



obiadokolacje typu Self-Service menu zestaw 3-daniowy , woda z dystrybutora –
15 euro /posiłek/



1 kolacja - WIECZOR FRANCUSKI: kolacja z winem, muzyka na żywo akordeon i
gitara + degustacja serów !!!! – 40 euro/os

Dopłata do pok. 1-os - 25 euro/doba/os

