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PPAARRYYŻŻ  ii  ZZaammkkii  nnaadd  LLooaarrąą 
1 dzień:  

Wyjazd wg rozkładu jazdy, nocny przejazd przez Niemcy do Francji.  

2 dzień:  

Przyjazd do Paryża w godzinach rannych, zwiedzanie centrum historycznego 

Paryża, La Cite – najstarsza część i kolebka Paryża z katedrą Notre Dame i 

Sainte Chapelle – największe witraże Europy, dzielnica łacińska – ogrody 

luksemburskie, Panteon (dla chętnych wejście do środka – miejsce spoczynku 

Marii i Piotra Curie oraz zasłużonych dla Francji), Sorbona, spacer przez ogrody 

Tuilieres do Luwru – dawny pałac królewski, a obecnie muzeum sztuki – jedno 

z największych i najczęściej odwiedzanych na świecie,przejazd do hotelu, 

nocleg.  

3 dzień: 

Śniadanie, przejazd autokarem do Wersalu – zwiedzanie kompleksu 

pałacowego oraz spacer po grodach. Przejazd do Paryża pod Łuk Triumfalny 

(możliwość wejścia na Łuk – panorama Paryża) i spacer po Champs Elysees 

reprezentacyjnej paryskiej alei, Hotel des Invalides z grobem Napoleona, Plac 

Trocadero, Wieża Eiffela, czas wolny, rejs po Sekwanie. Powrót do hotelu, 

nocleg. 

4 dzień: 

Śniadanie, przejazd do Amboise, gdzie znajduje się jeden z najpiękniejszych i 

najważniejszych zamków w historii Francji wpisany na listę światowego 

dziedzictwa Unesco, związany z życiem Leonardo da Vinci, Imponująca budowla 

rozciąga się nad samym brzegiem Loary. Przejazd Chenonceau – zwiedzanie 

renesansowego zamku jedynego w swoim rodzaju „zamku na rzece”, spacer 

wysadzaną platanami aleją do ogrodów zamkowych, Chambord – „perły w 

koronie” króla Franciszka I. Zwiedzanie jednej z najpotężniejszych a zarazem 

najpiękniejszych posiadłości królewskich we Francji, wspaniałego renesansowego pałacu, którego 

autorstwo przypisuje się miedzy innymi Leonardo da Vinci, przejazd do hotelu, nocleg.  

5 dzień:  

Śniadanie, zwiedzanie Blois – m.in. zamek, ulubiona rezydencja francuskich królów, spacer po mieście – 

malownicza starówka, nabrzeże Loary, katedra St-Louis. Czas wolny. W godzinach wieczornych wyjazd w 

drogę powrotną, nocny przejazd przez Niemcy. 

6 dzień: Przyjazd do Polski na miejsca wyjazdów w godzinach popołudniowych/wieczornych. 

termin 
cena 

osoba w pokoju 2-os. osoba w pokoju 3-os. 

28.04 – 03.05.2017 1329 zł 1259 zł 

13.06 – 18.06.2017 1329 zł 1259 zł 

30.06 – 05.07.2017 1329 zł 1259 zł 

10.08 -15.08.2017 1329 zł 1259 zł 

05.09 – 10.09.2017 1329 zł 1259 zł 

10.10 – 15.10.2017 1329 zł 1259 zł 

Cena zawiera: 3 noclegi w hotelu typu Premiere Classe, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, Ubezpieczenie KL 

10000 euro, KR 5000 euro, NNW 7000 zł, Bagaż 800 zł (TU Signal Iduna), Przejazd autokarem LUX 

(barek, wc, klimatyzacja, TV), Zwiedzanie wg programu, Opiekę pilota, Obligatoryjną opłatę na 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

Dodatkowo płatne: 32 EUR płatne u pilota (zestawy słuchawkowe, metro, parkingi, taxa miejska),  

bilety wstępu płatne u pilota (Wieża Eiffela 17 EUR, Rejs po Sekwanie 14 EUR, Karta Muzealna - Paris 

Museum Pass 48 EUR obejmuje wejścia min. do: Hotel des Invalides z grobem Napoleona, Łuk Triumfalny, 

Panteon, Luwr, Wersal) Zamek Chenonceau 13 EUR,  Dopłata: +150 zł do miejsca w pokoju 

dwuosobowym bez dokwaterowania (SGL). 

Miejsca wyjazdowe/Antenki: Kielce +70 zł/os., Kraków +50 zł/os., Warszawa +100 zł/os., Katowice – 

bez dopłaty. 


