
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Paryż – dawna osada celtyckich rybaków Parizjów, której historia sięga III w p.n.e. 
Dziś urzekająca dziesięciomilionowa metropolia, miasto-muzeum pełne 
niesamowitych zabytków architektonicznych usytuowane nad romantyczną 
Sekwaną. Ciekawostką jest fakt, iż w samym centrum miasta bulwary biegnące 
wzdłuż tej rzeki przeistaczają się latem w piaszczyste plaże, dając mieszkańcom  
i rzeszy turystów z całego świata miejsce wypoczynku i wytchnienia. Najsłynniejsza 
wyspa miasta La Cite – historyczna kolebka jednego z najpiękniejszych miast świata  
z monumentalną katedrą Notre – Dame – najcudowniejszy zabytek sztuki sakralnej 

z XII wieku, Luwr - jedno z największych muzeów świata z niezliczoną ilością 
eksponatów i dzieł sztuki z różnych kontynentów, dawna dzielnica artystycznej 

bohemy ze wspaniałą bazyliką Sacre- Coeur z 20 tonowym dzwonem, imponujące 
Muzeum Impresjonistów w budynku dawnego dworca czy w końcu symbol miasta 
Wieża Eiffla to tylko niektóre powody dla których warto odwiedzić stolicę Francji. 
Paryż to jednak nie tylko wspaniałe zabytki to także mekka kreatorów mody na 
czele z Coco Chanel i Christianem Dior, najsławniejsze kabarety, niesamowita 

atmosfera, prawdziwa mozaika kulturowa i narodowościowa oraz symbol wielkiej 
tolerancji seksualnej, politycznej i społecznej miejsce, które trzeba koniecznie 

zobaczyć. Serdecznie zapraszamy. 

 

Termin: np. 14-19.06.2019r.  

Cena od: 1099 zł od osoby  

     (przy 40 osobach) 

Cena od: 1049 zł od osoby  

(przy 45 osobach) 

RAMOWY  PROGRAM: 
1 Dzień  
Wyjazd z Polski  godz. 18.00 z ustalonej miejscowości. Przejazd  przez  
Niemcy. Podczas przejazdu planowane są krótkie postoje. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

2 Dzień  
Przyjazd do Paryża. Po krótkim odpoczynku przejazd do centrum sławnym 
paryskim metrem. Pobyt nasz rozpoczniemy od Hotelu de Ville - siedziba 
administracji miasta, Centrum Pompidou, zwiedzanie katedry Notre-Dame 
wzniesionej na Wyspie la Cite, Dzielnica Łacińska gdzie zobaczymy: 

Panteon, Sorbona. Obiadokolacja. Powrót do hotelu, nocleg 
 
3 Dzień  
Śniadanie. Przejazd do Disneylandu – świata Bajek Walta Disneya, 
Całodzienna zabawa, Spacer po krainie marzeń, miasteczku przyszłości i 
krainie piratów. Spotkamy również znaną nam Myszkę Miki i wiele innych 
postaci ze znanych na całym świecie bajek a także zwiedzimy 

najsłynniejszy zamek Walta Disneya. Odwiedzimy dom strachów czy 
przepłyniemy się starym drewnianym statkiem. Obiadokolacja w 
restauracji typu self-service. Powrót do hotelu. Nocleg. 
 
4 Dzień  
Śniadanie. Przyjazd do Paryża w godzinach rannych.  Całodzienne 

zwiedzanie miasta. Spacer przez ogrody Tuileries i zwiedzanie Luwru - 
największe muzeum świata. Najcenniejsze pozycje to: Wenus z Milo,  
Mona Lisa, Nike z Samotraki. Champs-Elysees uważane za 
najpiękniejszą aleję świata, Łuk Triumfalny z zewnątrz z akcentami 
polskimi. rejs statkiem po Sekwanie, Wieża Eiffela – piesze wejście na II 
piętro, obiadokolacja. Wyjazd do kraju w godzinach wieczornych 
 

5 Dzień  
Powrót do Polski ok południa. 
 

Cena  zawiera koszty: 
- przejazdu komfortowym autokarem (klimatyzacja, TV, WC, barek) 
- zakwaterowania - 2 noclegi w hotelach na przedmieściach Paryża – hotel 
*** - pokoje 2 - osobowe z łazienką i TV (w przypadku programu 
realizowanego busem),  
- 2 śniadań - wzmocnionych,  

- 3 obiadokolacji (jednodaniowa z napojem) w restauracjach typu self-
service  
- opieki pilota-przewodnika, 
- ubezpieczenia turystycznego (KL , NNW) 
- 3 osoby kadry gratis 
- opłaty wjazdowe, parkingi autokaru 
 

Cena nie zawiera:  
- rejs statkiem po Sekwanie 10 euro  
- bilety na metro zgodnie z programem 8 euro,  

- bilet na Wieżę Eiffela (II poziom) dzieci 6,5 euro wejście schodami 
- bilety do Disneyland 65 euro (dorośli i dzieci) 
 
Uwaga: Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po 
obiektach muzealnych. O kolejności zwiedzania decyduje pilot/przewodnik. 
W szczególnych przypadkach możliwość realizacji programu środkami 
komunikacji  miejskiej (RER, Metro) Organizator zastrzega sobie prawo do 

korekty ceny  w przypadku znaczącego wzrostu kursu walut. 
 

 
 

 

 
 

 


