
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paryż 8 dni 
DZIEŃ 1  24.08. sobota: GDAŃSK - KOLONIA 
O godz. 6.45 wyjazd z Gdańska przejazd w kierunku granicy z przerwą na obiad w Szczecinie, następnie 
przejazd w okolice Kolonii w Niemczech, kolacja, nocleg.  
 
DZIEŃ 2  25.08. niedziela: KOLONIA - PARYŻ 
Śniadanie, wyjazd w kierunku Francji. Przyjazd do Paryża w godzinach popołudniowych. Obiadokolacja. 
Wieczorny objazd po Paryżu. Wjazd na wieżę Eiffla . Przejazd  do hotelu, zakwaterowanie i nocleg. 
 
DZIEŃ 3  26.08. poniedziałek: PARYŻ 
Śniadanie. Zwiedzanie miasta: Dzielnica Łacińska z kościołem Św. Seweryna , Wyspa La Cite: Katedra 
Notre Dame, Święta Kaplica, Concergerie, Pont Neuf - najstarszy most Paryża, zwiedzanie  Luwru – 
jednego z największych muzeów świata, Comedie Francaise, Pałac Królewski, hotel Regina, w którym 
przebywał Władysław Sikorski, królewskie ogrody Tuilleries. Przejazd do Grobu Napoleona oraz 
Muzeum Augusta Rodina.  Plac Concorde - największy plac Paryża, spacer po Polach Elizejskich z 
perspektywą Łuku Triumfalnego. Obiadokolacja. Czas wolny na Polach Elizejskich. Powrót do hotelu, 
nocleg. 
 
DZIEŃ 4  27.08. wtorek: PARYŻ - WERSAL 
Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie Wersalu, najpiękniejszego zespołu pałacowo - ogrodowego na 
świecie. Następnie powrót do Paryża zwiedzanie: Pole Marsowe, Trocadero, Pałac Challiot, Dzielnica 
Łacińska z Panteonem i Sorboną, słynne paryskie bulwary i place między innymi: Plac Bastylii, Opery   
(tu będzie możliwość zwiedzania muzeum perfum oraz dokonać ich zakupu w dawnym teatrze przy 
bulwarze kapucynów), plac Vendome (z hotelem Ritz i mieszkaniem Chopina),  dzielnica La Defense, 
zwana dzielnicą XXI wieku. Wieczór spędzimy na Montmartre, w miejscu najbardziej paryskim z 
paryskich: kabaret Moulin Rouge, Plac Pigalle, ulica Lepic – główna ulica Montmartru, Place du Tertre, 
gdzie będzie możliwość wykonania portretu, bazylika Sacre Coeur na wzgórzu z panoramą Paryża. 
Obiadokolacja. Wieczorny rejs statkiem. Powrót do hotelu, nocleg. 
 
 
  
 



 

 

DZIEŃ 5  28.08. środa: PARYŻ- DISNEYLAND 
Śniadanie, dla chętnych możliwość skorzystania z wycieczki do Disneylandu, czwartego otwartego na 
świecie parku rozrywki Walta Disneya. Dwa parki tematyczne: Disneyland Park oraz Walt Disney 
Studios są atrakcją nie tylko dla dzieci ale i dla osób starszych chcących wrócić choć na chwilę do 
czasów dzieciństwa. Dla pozostałych uczestników czas wolny na indywidualne zwiedzanie Paryża oraz 
zakupy. Około godziny 18.00 spotkanie grup na wspólnej obiadokolacji –  czas wolny – ok. 21.30 
przejazd do hotelu na nocleg. 
 
DZIEŃ 6   29.08. czwartek:  PARYŻ  - REIMS –  VERDIN 
Wykwaterowanie po śniadaniu. Przejazd do Reims – stolicy Szampanii aby podziwiać jedną z 
najpiękniejszych katedr gotyckich, gdzie odbywały się prawie wszystkie królewskie koronacje. 
Zwiedzimy również największe piwnice , w której produkuje się słynnego Szampana z Szampanii. 
Przejazd do miejscowości Verdun – zwiedzanie miasta oraz miejsc związanych ze słynną bitwą z I 
Wojny Światowej. Obiadokolacja. Przejazd na nocleg we Francji. 
 
DZIEŃ 7  30.08. piątek:  VERDIN – LUKSEMBURG- NIEMCY 
Po śniadaniu przejazd do miasta Luksemburg – stolicy państwa Luksemburg. Zwiedzanie największych 
atrakcji miasta: Pałac Książęcy wzniesiony w XVI w., Katedra Notre Dame, kościół św. Marcina z X w. i 
kolegium jezuickie z XVII w., najstarsza wieża Bramy Św. Michała oraz przejście na taras widokowych ze 
wspaniałą panoramą miasta. Następnie przejazd do Kolonii – przerwa na krótkie zwiedzanie katedry 
kolońskiej – powstałej w latach 313 do 782 świątynia była siedziba biskupstwa, od 795 roku do dziś 
arcybiskupstwa kolońskiego.  Czas wolny głównym deptaku miasta. Obiadokolacja.  Przejazd na nocleg 
w okolicy Kolonii. 
 
DZIEŃ 8  31.08. sobota: NIEMCY - GDAŃSK 
Po śniadaniu – wyjazd w kierunku Polski z przerwą na obiadokolację w Szczecinie – krótkie spojrzenie 
na panoramę Szczecina z Wałów Chrobrego. Przyjazd do Gdańska w godzinach wieczornych. 
 
UWAGA - KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE 
 
Cena dla grupy min. 40 os. płacących – 2.159,00  PLN/os 
Termin: 24.08 - 31.08.2013   
  
Cena obejmuje: 
 przejazd komfortowym autokarem  
•  7 noclegów w hotelu klasy turystycznej **/***. (Paryż w zasięgu metra lub sieci RER.) Pokoje dwu i      

trzyosobowe z łazienkami. Dopłata za pokój 1-osobowy   700,00 PLN  
•  Śniadania (7) obiadokolacje (7). W cenę obiadokolacji nie są wliczone napoje. 
•  2 obiady tranzytowe w Szczecinie ( 2-daniowe + kompot ) 
•  Ubezpieczenie kosztów leczenia do 15 000 EUR i NW i bagaż do 1000 zł.  
•  Opieka pilota/przewodnika – 8 dni  
•  zestawy audio-guide   
•  Poczęstunek śniadaniowy gratis ( kawa, herbata, parówka na gorąco, pieczywo, dodatki, lub „porcja 
słodkości” 
•  Przejazdy metrem w Paryżu 
 



 

 

Cena nie zawiera: 
 Wstępy: Rejs po Sekwanie ok 13,00 €, Wieża Eiffla III poziom ok. 15,00 € , Karta Muzealna 2- dniowa - 
uprawniająca do zwiedzania ok. 40,00 €: Luwru , Wersalu ,Grobowca Napoleona , Pantheonu , 
Muzeum Rodina, wizyta w winnicy Pommery  w Reims ok. 12 – 15,00 € 
Info: 
Dzieci do 25 roku nie muszą kupować karty muzealnej – mają wstęp wolny za okazaniem dowodu os. 
Uwaga:  
Wejście do Disneylandu płatne dodatkowo - dorośli około  50,00 €   dzieci  około  40,00 €. 
 
 
 
 
 


