PARYŻ
TERMIN I CENA
28.04-03.05.2017,
13.06-18.06.2017,
08.08-13.08.2017,
12.09-17.09.2017,
03.10-08.10.2017,

575 zł/os.
975 zł/os.
975 zł/os.
975 zł/os.
975 zł/os.

PROGRAM RAMOWY:
Dzień 1
Wyjazd z Poznania w godzinach popołudniowych. Nocny przejazd przez Niemcy.
Dzień 2
Przyjazd do Paryża w godzinach przedpołudniowych. Rozpoczęcie zwiedzania stolicy Francji. Zakwaterowanie w hotelu.
Dzień 3-5
Śniadania. Zwiedzanie Paryża - w programieWyspa la Cite - najstarsza część miasta z katedrą Notre Dame - wybudowana w stylu gotyckim, jest jedną z
najsłynniejszych katedr na świecie. Pałac Sprawiedliwości - stanowiący od początku swojego istnienia siedzibę
najważniejszych organów sprawiedliwości. Zajmuje łącznie 1/3 powierzchni całej wyspy, między bulwarami Horloge,
des Orf?vres, Harlay oraz Palais. Wieża Eiffela - symbol Francji - Dama Paryża. Wieżę zbudowano specjalnie na paryską
Wystawę Światową w 1889 r. Miała zademonstrować poziom wiedzy inżynierskiej i możliwości techniczne epoki,
być symbolem ówczesnej potęgi gospodarczej i naukowo-technicznej Francji. Po 20 latach wieża miała być rozebrana.
Gustaw Eiffel nie chciał do tego dopuścić. Postanowił przekazać ją nauce. Założył na wieży laboratorium aerodynamiczne,
laboratorium meteorologiczne. Jednak dopiero udane eksperymenty z umieszczonym na szczycie wieży telegrafem (bez
drutu) ocaliły wieżę i odstąpiono od jej demontażu. W przededniu I wojny światowej wieża stała się obiektem militarnym łączyła Paryż z posterunkami wojskowymi na granicy z Niemcami (do tej pory do łączności używano gołębi pocztowych).
Rejs statkiem spacerowym po Sekwanie - długość Sekwany wynosi 776 km. Nazwa rzeki pochodzi od celtyckiego słowa
squan, oznaczającego rzekę wijącą się jak wąż. W okresie rzymskim u źródeł Sekwany oddawano cześć bogini Sekwanie
(Sequana). Centrum Pompidou (z zewnątrz) - budynek położony w paryskiej dzielnicy Beaubourg, w którym mieści się
muzeum sztuki współczesnej oraz główna biblioteka publiczna stolicy Francji. Luwr - dawny Pałac Królewski, obecnie
muzeum sztuki - jedno z największych i najstarszych na świecie. Wersal - budowę Wersalu rozpoczęto w roku 1668.
Znajduje się pod Paryżem i słynie z zespołu pałacowego, miejsca rezydencji królów francuskich od 1682 roku. Pałac
wersalski rozbudowany z rozmachem za Ludwika XIV, wraz z kompleksem ogrodowo-parkowym jest najwspanialszym
dziełem francuskiego klasycyzmu i baroku. Twórcą założenia ogrodowo-parkowego był André Le Nôtre. W Wersalu
w 1789 r. zwołane zostały Stany Generalne, w 1871 pałac był siedzibą rządu (wersalczycy), który stłumił Komunę Paryską.
Miejsce wielu konferencji międzynarodowych, m. in. został tu podpisany Traktat wersalski 28 czerwca 1919 r. Cmentarz
Pere Lachaise - największy i najsławniejszy cmentarz paryski, założony w 1804 w ogrodach przylegających do willi MontLouis, podarowanej przez Ludwika XIV swojemu spowiednikowi, francuskiemu jezuicie François dAix de Lachaise.
Na cmentarzu leży obecnie ok. miliona osób (100 tys. grobów), w tym prochy ok. 60 Polaków, m.in. Jarosława
Dąbrowskiego, Walerego Wróblewskiego, Klementyny Hoffmanowej, Józefa Wysockiego, Marii Walewskiej (serce) i
Fryderyka Chopina. Bazylika Sacré-Coeur - wybudowana została na szczycie wzgórza Montmartre (XVIII dzielnica Paryża).
Zaprojektował ją Paul Abadie w stylu romańsko-bizantyńskim, z zastosowaniem na elewacjach nazywanego białym
granitem trawertynu, stąd potoczna nazwa - biała bazylika. A ponadto- Pałac Inwalidów, Grobowiec Napoleona Bonaparte,
Łuk Triumfalny, Perfumeria Fragonard, dzielnica Łacińska - Panteon, Sorbona, Plac du Tertre, Moulin Rouge, la Defense dzielnica XXI wieku.
Dzień 5
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na zwiedzanie Wersalu. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.
Dzień 6
Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

Opcje wyżywienia:
- śniadania
- śniadania i obiadokolacje
Opcje zakwaterowania:
- pokój 2 osobowy z możliwością dostawki
- dokwaterowanie (bez dopłat*) lub pokój 1 osobowy (dopłata)
* dokwaterowanie- osoby wybierając się pojedynczo, które
w momencie rezerwacji nie dokonują dopłaty do pokoju
jednoosobowego, mogą zostać zakwaterowane z jedną lub kilkoma osobami tej samej płci w tzw. opcji
dokwaterowania; jednakże w przypadku braku innej rezerwacji w opcji dokwaterowania w terminie do
7 dni przed rozpoczęciem imprezy wymagana jest dopłata do pokoju 1 osobowego w wysokości 350 zł.

CENA ZAWIERA:
•
•
•
•
•

przejazd autokarem klasy LUX (klimatyzacja, WC, barek)
zakwaterowanie- 3 noclegi w hotel **
wyżywienie- 3 śniadania kontynentalne
ubezpieczenie KL, NNW
opiekę pilota

Cena nie obejmuje
Dopłaty wymagane na miejscu
• dopłata do biletów wstępu, rejsu po Sekwanie oraz komunikacji miejskiej- 100 € / os. dorosła, 50 € / dziecko do 18
lat - płatne u pilota w autokarze
Dopłaty opcjonalne
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych KL 20000 euro, NNW 10000 zł, bagaż (utrata 500 zł)
120 zł/os
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji- 3,5% wartości rezerwacji
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