WYCIECZKA

PARYŻ I BRUKSELA
AUTOKAREM Z CZTEREMA NOCLEGAMI

1 dzień
Wcześnie rano (ok. 06:00) wyjazd w kierunku Paryża, całodzienny przejazd autokarem
przez Polskę i Niemcy. Około 21:00 przyjazd w okolice Dortmundu, zakwaterowanie
w hotelu **/*** (pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym), nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie przejazd do Brukseli, zwiedzanie
Brukseli: przejazd przez rondo Schumana przy którym znajduje się siedziba Komisji
Europejskiej, podziwianie budynków Rady Europy i Parlamentu Europejskiego oraz Łuku
Triumfalnego zbudowanego z okazji 50-lecia istnienia państwa belgijskiego. Spacer po
Dolnym Mieście ze słynnym Grand Place – sercem Brukseli, nazwanym najpiękniejszym
placem na świecie, który wraz ze wspaniałymi kamieniczkami i XV-wiecznym ratuszem,
został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ponadto: oglądanie Domu
Króla; spacer Pasażem św. Huberta – zabytkowym centrum handlowym oraz podziwianie
Manneken Pis – symbolu miasta – niewielkiej fontanny przedstawiającej figurkę
siusiającego chłopca. Po południu wyjazd do Paryża. W trakcie przejazdu obiadokolacja.
Przyjazd do Paryża w godzinach wieczornych. Zakwaterowanie w hotelu **/***
(pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym), 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). Przejście na prawy brzeg:
plac Châtelet, wieża Św. Jakuba, neorenesansowy ratusz miejski Hôtel de Ville. Następnie,
Centrum Pompidou, którego awangardowa architektura mieści w sobie m.in. muzeum
sztuki nowoczesnej. Spacer w dzielnicy Beaubourg pełnej kawiarenek i ulicznych artystów
oraz znanych z powieści Zoli halach – Forum des Halles. Obiadokolacja w restauracji.
Wieczorem powrót do hotelu, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu 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. 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 zwanym
„pasem nie-cnoty” wypełnionym kawiarniami i kabaretami m.in. Moulin Rouge.
Obiadokolacja w restauracji u podnóża Montmartre’u. Po obiadokolacji rejs statkiem
po Sekwanie. Wieczorem powrót do hotelu, nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie całodzienne zwiedzanie Paryża
(program realizowany komunikacją miejską): wjazd na Wieżę Eiffela (320 m wysokości)
skąd zobaczymy cały Paryż i okolice. Przejazd metrem na cmentarz Père Lachaise
(groby Chopina, Moliera, Edith Piaf, Morrisona, Balzaka, pani Hańskiej). Przejazd do
Opery i Muzeum Perfum Fragonard (możliwość zakupu perfum po cenach fabrycznych).
Przejazd pod Łuk Triumfalny (polskie akcenty na Łuku) i spacer po Polach Elizejskich –
najelegantszej alei Paryża pełnej drogich butików i eleganckich lokali. Obiadokolacja
w restauracji przy Łuku Triumfalnym. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną.
6 dzień
Całodzienny przejazd przez Niemcy i Polskę. Zakończenie wycieczki w godzinach
wieczornych.
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Cena obejmuje:
•

przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją, WC, wideo, barem,

•

opłaty drogowe, parkingi i podatki,

•

4 noclegi w hotelu **/*** (1 w okolicach Dortmundu + 3 w Paryżu)
(pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym),

•

4 śniadania, 4 obiadokolacje,

•

opiekę pilota/przewodnika wycieczki na całej trasie,

•

ubezpieczenie KL i NNW „WARTA”,

•

podatek vat,

•

turystyczny fundusz gwarancyjny.

OSÓB
45 i więcej
40 – 44
35 – 39
30 – 34

CENA
1.560,1.645,1.760,1.905,-

Cena nie obejmuje:
•

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu po Sekwanie oraz ewentualnych biletów komunikacji miejskiej w Paryżu – ok. 70 €

Istnieje możliwość obsługi grupy w systemie Tour Guide. To bezprzewodowy system oprowadzania, umożliwiający klientowi wygodny sposób
zwiedzania – koszt 40 zł/os.
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