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PARYŻ I PARK ASTERIXA 
 

 
1 dzień 

 

Rano (ok. 10:00) wyjazd sprzed szkoły do Paryża. Całodzienny przejazd przez Polskę  

i Niemcy. Przejazd nocny przez Niemcy, Belgię i Francje.  

 

2 dzień 
 

Rano przyjazd do Parku Asterixa. To 7 bajecznych krain pełnych atrakcji i niespodzianek. 

Park Asterixa to prawdziwa, galijska twierdza! Tu stajesz się świadkiem walecznych 

potyczek Galów z Rzymianami, poznajesz Francję oraz jej historię, którą w zabawny 

sposób opowiadają nam nasi zwariowani przyjaciele. Wieczorem zakwaterowanie  

w hotelu turystycznym (pokoje 2-5 osobowe z łazienkami), nocleg.  

 

3 dzień 
 

Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie Paryża: Wyspa La Cité z katedrą Notre Dame – 

kolebka Paryża - tu poznamy dzieje miasta, historię kościoła i sztuki gotyckiej, która 

narodziła się we Francji. Przejście pod Świętą Kaplicę i Dziedziniec Majowy (polskie 

akcenty) oraz Pałac Sprawiedliwości wraz z jego gotycką Conciergerie (Muzeum Rewolucji 

Francuskiej). Zejście na lewy brzeg Sekwany do Dzielnicy Łacińskiej: Hotel Cluny  

(łaźnie rzymskie z III wieku), Sorbona (drugi najstarszy uniwersytet europejski), Panteon 

(miejsce spoczynku sławnych Francuzów i Marii Curie-Skłodowskiej), neorenesansowy 

ratusz miejski Hôtel de Ville. Po południu przejazd na plac Pigalle. Wejście malowniczymi 

schodami na szczyt wzgórza Montmartre, gdzie zobaczymy bazylikę Sacré Coeur, plac du 

Tertre – ulubione miejsce artystycznej bohemy Paryża. Zejście ze wzgórza urokliwymi 

uliczkami i spacer bulwarem Rochechouart wypełnionym kawiarniami i kabaretami m.in. 

Moulin Rouge. Wieczorem rejs statkiem po Sekwanie. Powrót do hotelu, nocleg.  

 

4 dzień 
 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie całodzienne zwiedzanie Paryża: 

Louvre – jedno z największych muzeów świata (m.in. Wenus z Milo, Mona Lisa, Nike, 

Jeńcy Michała Anioła) następnie, przez ogrody Luwru, przejście na największy paryski 

plac Concorde. Wjazd na Wieżę Eiffela skąd zobaczymy cały Paryż i okolice. Przejazd pod 

Łuk Triumfalny (polskie akcenty na Łuku) i spacer po Polach Elizejskich – najelegantszej 

alei Paryża pełnej drogich butików i eleganckich lokali. Wieczorem wyjazd w drogę 

powrotną do Polski. Przejazd nocny przez Francje i Belgię.  

 

5 dzień 
 

Całodzienny przejazd przez Niemcy i Polskę. Wieczorem przyjazd przed szkołę. 

Zakończenie wycieczki.  

 
Cena obejmuje: 

• przejazd wygodnym autokarem, 

• opłaty drogowe, autostrady, parkingi, podatki,  

• opiekę pilota/przewodnika na całej trasie, 

• 2 noclegi w hotelu turystycznym 

• wyżywienie: 2 śniadania, 

• ubezpieczenie, 

• turystyczny fundusz gwarancyjny. 

 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rejs po Sekwanie, bilety komunikacji miejskiej  

w Paryżu oraz wstęp do Parku Asterixa – płatne dodatkowo – ok. 60 €/os. 

 
Istnieje możliwość zamówienia pakietu pięciu obiadokolacji w cenie: 235 zł/os. 

 

UWAGA:   zamiennie Parku Asterixa istnieje możliwość wizyty w Eurodisneylandzie  

   lub zwiedzanie Wersalu. 

 

 

 

 

 

 
 

Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 

 

 

 

DZIECI CENA 

46 – 52 860,- 

41 – 45  940,- 

35 – 40 1.030,- 

 cena obowiązuje do 31.03.2022 

 



 

Dodatkowe opłaty w trakcie wycieczki: 

• komunikacja miejska w Paryżu (ok. 2,50 euro   x   ok. 4 przejazdy)………….………………………..…….. ok. 10 euro 

• Panteon ……………………………………………………………………………………………………………... ok. 2 euro    

• Łuk Triumfalny …..………………………………………………………………………………………………... ok. 2 euro    

• Rejs po Sekwanie ……………………….……..…………………….......………………………………….……… ok. 8 euro  

• Wieża Eiffla – II piętro po schodach 5,20 €  lub  II piętro windą 8,40 € lub III piętro windą 13,10 €  

( III piętro windą – bilet niegwarantowany ) 

• Park Asterixa ……………………………………………..…….…..……………………...……………………. ok. 35 euro 

 

Obiekty muzealne tj. Louvre - dla dzieci do 18 roku życia bezpłatnie. 

 
 

 

 

 
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 

 

 


