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WYCIECZKA DO PARYŻA                                                                                                                              

TERMIN: 12 – 15.08.2022     

Wyjazd w kameralnej grupie do 15 osób !!! 

1 DZIEŃ: Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie o godz. 03.45, wylot do Francji o godz. 6.15. Przylot 

na lotnisko Paryż – Orly o godz. 8.45. Przejazd komunikacją miejską do hotelu, złożenie bagaży. Zwiedzanie 

miasta: Wyspa la Cite - najstarsza część miasta z katedrą Notre Dame - wybudowana w stylu gotyckim, jest jedną 

z najsłynniejszych katedr na świecie; Bulwar St-Michel; Centrum Pompidou (z zewnątrz) - budynek, w którym 

mieści się muzeum sztuki współczesnej oraz główna biblioteka publiczna stolicy Francji; Forum des Halles. Czas 

wolny na obiad. Powrót do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.  

2 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd do centrum, zwiedzanie: Plac Trocadero z którego rozpościera się 

najpiękniejszy widok na Wieżę Eiffla, najbardziej znany obiekt architektoniczny Paryża i zarazem symbol 

Francji; Plac Warszawy; Most Pont D’Iena z którego rozciąga się piękny widok na Sekwanę; Pola Marsowe, 

wjazd na Wieżę Eiffla – najsłynniejszą żelazną budowlę Paryża, która od 1889 r. jest symbolem miasta; rejs po 

Sekwanie – podczas rejsu zobaczymy słynne mosty oraz najważniejsze zabytki Paryża z perspektywy rzeki: Wieżę 

Eiffla, Katedrę Notre Dame, czy Grand Palais. Przejazd na Wzgórze Montmartre, które należy do najbardziej 

klimatycznych miejsc Paryża. Zwiedzanie Bazyliki Sacré Coeur oraz podziwianie przepięknej panoramy miasta 

ze szczytu wzgórza. Przez długie lata Montmarte, była dzielnicą artystów i nowatorskiego świata bohemy. To 

właśnie tutaj żyli i tworzyli m. in. Picasso, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, czy Utrillo. W trakcie spaceru 

zobaczymy z zew. m.in. legendarne kabarety i kawiarnie, w których przesiadywała bohema: Moulin Rouge, Chat 

Noir, Plac de Tertre – jeden z najbardziej malowniczych zakątków Paryża oraz Plac Pigalle. W czasie 

zwiedzania czas wolny na kolację. Powrót do hotelu, nocleg.  

3 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd do centrum, zwiedzanie: Opera, spacer Aleją Operową – jedną                         

z najpiękniejszych arterii Paryża, Plac Vendome   z kolumną Vendome przedstawiającą zwycięstwa Francuzów  

w latach 1805 - 1807, Plac i Kościół Madeleine – tu odbyła się ceremonia żałobna po śmierci Fryderyka 

Chopina, Luwr ze wspaniałą kolekcją arcydzieł sztuki europejskiej: m.in. Mona Liza, Wenus  z Milo, Nike                     

z Samotraki; Pola Elizejskie – spacer najpiękniejszą ulicą świata, reprezentacyjną aleją Paryża z licznymi 

teatrami, restauracjami, kinami i ekskluzywnymi sklepami; Łuk Triumfalny na Placu de Gaulle'a zbudowany dla 

uczczenia tych, którzy walczyli i polegli za Francję w czasie rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich; Plac 

Zgody z obeliskiem z Luksoru. W czasie zwiedzania czas wolny na kolację. Powrót do hotelu, nocleg. 

4 DZIEŃ:  Przejazd komunikacją miejską na lotnisko. Wylot do Polski o godz. 9.20. Przylot do Warszawy                

o godz. 11.35. Zakończenie wycieczki.  

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA ORAZ GODZINY LOTÓW 

MOGĄ ULEC ZMIANIE !!!  

CENA WYCIECZKI:  1.290 zł/os + koszt biletu lotniczego                                                                             

( cena biletu od 660 zł  z jednym małym bagażem podręcznym ) 

Cena obejmuje:  3 noclegi  w hotelu sieci IBIS lub podobnej, 2 

śniadania francuskie ( na słodko ), ubezpieczenie NNW (do 

10.000 PLN) i KL  (do 15.000 Euro), opiekę pilota, składkę na TFG  i TFP, podatek Vat. 



Cena nie obejmuje: biletu lotniczego na trasie Warszawa – Paryż – Warszawa (cena biletu uzależniona od 

wielkości bagażu, cena z jednym małym bagażem podręcznym o wymiarach 40x20x30 cm od 660 zł, cena                     

z małym bagażem podręcznym o wymiarach 40x20x30 cm + walizka do 10 kg  o wymiarach 55x40x23 cm od 890 

zł ), biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji, biletów komunikacji miejskiej, 

podatku miejskiego – razem 160 Euro/os  ( płatne u pilota ),  dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji                          

z wyjazdu, dopłaty do pokoju jednoosobowego – 360 zł, wydatków osobistych, wyżywienia nie uwzględnionego             

w programie.  

UWAGA!!! Na dzień przygotowania oferty, przy wjeździe do Francji należy być zaszczepionym i posiadać unijny 

certyfikat COVID potwierdzający szczepienie. Ozdrowieńcy – wjazd na podstawie dokumentu potwierdzającego 

przebycie choroby COVID-19 w okresie od 6 miesięcy do 11 dni przed podróżą. 

Prosimy mieć na uwadze, że warunki wjazdowe (m.in. obostrzenia z tytułu Covid-19) mogą ulegać zmianie.                

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych testów – ich koszt  i wykonanie leżą po stronie uczestnika. 

Zmiana warunków wjazdowych nie stanowi podstawy do rezygnacji z wyjazdu.  

Sugerujemy, aby każdy uczestnik wyrobił sobie EUROPEJSKĄ KARTĘ UBEZPIECZENIA 

ZDROWOTNEGO – EKUZ. Kartę można otrzymać za darmo w oddziałach NFZ. 

 

https://www.gov.pl/web/portugalia/unijny-certyficat-covid-od-lipca-w-portugalii
https://www.gov.pl/web/portugalia/unijny-certyficat-covid-od-lipca-w-portugalii

