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Paryż i francuskie parki rozrywki
Cena: od 1095 zł

Paryż i francuskie parki rozrywki - wycieczka do Francji
ZAKWATEROWANIE: w hotelu w okolicach Paryża, pokoje 2,3,4 osobowe z łóżkami piętrowymi,
łazienki na korytarzu
TERMIN

do ustalenia

MIEJSCE WYJAZDU

do ustalenia

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

ŚWIADCZENIA NIEZAWARTE W CENIE

3 noclegi, 3 śniadania kontynentalne, 3
obiadokolacje, opieka pilota - przewodnika,
transport
autokarem
o
standardzie
turystycznym, ubezpieczenie grupy NNW 5000
zł i KL podczas pobytu zagranicą 15000 EUR w
TU Europa, podatek VAT Marża,obowiązkowa
składka
do
Turystycznego
Funduszu
Gwarancyjnego (10 zł/os), program.
Bilety wstępu, obiadu w drodze powrotnej

Paryż i francuskie parki rozrywki - wycieczka do Francji

Dodatkowe informacje
pa_czas-trwania:
Bilety wstępu: ok. 82 EUR/os
Uwagi: Ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie. Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.Przedstawiony program jest naszą propozycją, którą można modyfikować. Warunkiem
uczestnictwa jest posiadanie paszportu lub dowodu osobistego

Program
Dzień 1
Wyjazd w godzinach wieczornych, przejazd przez Niemcy, do Paryża.

Dzień 2
Dojazd w okolice Paryża, zakwaterowanie w hotelu, czas wolny, odpoczynek, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3
Śniadanie, pryejayd do Parza i zwiedzanie stolicz Francji: Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Grand Palais
i Petit Palais, Place de la Concorde z Obeliskiem, Ogrody Tuilleries, Palais Rogal i Comedie Francaise,
Rue de Rivoli, Hotel de Ville, przejście na Plac Vendome, przy którym znajduje się najdroższy
francuski hotel – Ritz. Przejście do gmachu opery Garnier, przejazd polami marsowymi do Wieży
Eiffla (z zewnątrz), wejście na Plac Trocadero skąd zobaczyć można Pałac Chaillot. Powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
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Dzień 4
Śniadanie, przejazd do Parku Asterixa – Kraina bohaterów komiksów typowo francuskich: Asterix’a i
Obelix’a. Park podzielony jest na 7 sektorów oferujących różnorodne atrakcje, między innymi: spływ
na tratwach przez wodospady, kilka wielkich spirali, w tym jedną z bardziej imponujących w Europie,
pokazy umiejętności delfinów, labirynt oraz wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Powrót do
hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 5
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Disneylandu, wycieczkę rozpoczyna się od Main Street,
gdzie spotkać można postaci z bajek Disneya, następnie zwiedzanie pięciu parków tematycznych, z
których każdy dostarczy niezapomnianych wrażeń, po udanej zabawie, wyjazd do Polski. (możliwość
zorganizowania obiadu)

Dzień 6
Powrót w godzinach porannych.
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