WYCIECZKA
SZKOLNA

PARYŻ
TF1
Hotel turystyczny
6 dni

WYCIECZKA SZKOLNA

10–18 lat

24

Uczestnicy wycieczki zobaczą m.in. malownicze
Montmartre – kolebkę artystów, niezwykłe muzeum z dziełami sztuki znanymi na całym świecie, kamienne katedry o bogatej historii i urocze
paryskie uliczki.
Nie zabraknie również spotkania z „żelazną
damą”, czyli wjazdu na Wieżę Eiﬄa.
Na koniec proponujemy całodzienną wizytę
w Parku Rozrywki Eurodisneyland.

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd z Polski – godzina ustalana jest
z grupą, przejazd przez Niemcy w kierunku Paryża.
2 DZIEŃ PARYŻ
Przyjazd do Paryża w godzinach porannych.
Spacer po Montmartre: Plac Pigalle, Plac du
Tertre, Bazylika Sacré-Cœur, wjazd na Wieżę
Eiﬄa.
Obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się po Paryżu
środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ PARYŻ
Śniadanie.
Cmentarz Père-Lachaise, przejazd do Panteonu,
spacer po Ogrodzie Luksemburskim, przejście
obok Sorbony, Dzielnica Łacińska, wyspa La Cité
z Katedrą Notre-Dame, przejście obok Hôtel de
Ville pod Centrum Pompidou, rejs statkiem po
Sekwanie.
Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ WERSAL PARYŻ
Śniadanie.
Przejazd do Wersalu, zwiedzanie pałacu. Powrót do Paryża, spacer Ogrodami Tuileries,
zwiedzanie Luwru, Plac Concorde, Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny.
Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ EURODISNEYLAND
Śniadanie.
W programie: 9-godzinna wizyta w Parku Rozrywki Eurodisneyland.
W godzinach wieczornych wyjazd do Polski.
Nocny przejazd przez Niemcy.

6 DZIEŃ
Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Hotel turystyczny typu Premiere Classe w odległości do 40 km od centrum Paryża, pokoje
2 – 4-osobowe z łazienkami.
UWAGA: mogą się zdarzyć łóżka podwójne
(małżeńskie), w takim przypadku zapewnione
będą dwa komplety pościeli.
W miejscu zakwaterowania zapewniamy śniadania kontynentalne: bagietka, masło, dżem,
kawa, herbata.
Obiadokolacje kupowane są w restauracjach
samoobsługowych typu Flunch i składają się
z jednego ciepłego dania (do wyboru stek, ryba
bądź pieczone udo kurczaka). Do picia podawana jest woda.

INFORMACJE O WYCIECZCE:
CENA wyjazdu (cena bru o/na osobę):
Grupa:
50–51 uczestników + 4 nauczycieli
Wrzesień – Październik 2018
Listopad 2018 – Luty 2019
Marzec – 15 Kwiecień 2019
15 Kwiecień – Czerwiec 2019

1140 PLN
1100 PLN
1160 PLN
1230 PLN

CENA BRUTTO OBEJMUJE:
• przejazd komfortowym autokarem
• zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu
turystycznym typu Premiere Classe
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje
• opieka pilota
• ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA
CENA NIE OBEJMUJE OPŁAT w walucie:
• bilety wstępów, komunikacji miejskiej
i realizacja programu: 40 EUR dla każdego
uczestnika płatne w autokarze (60 EUR dla
uczestników powyżej 18 roku życia)
• bilet do parku rozrywki Eurodisneyland
35–55 EUR/os. (płatne w autokarze, cena
zależna od terminu wyjazdu)
• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu
DOPŁATY (na osobę):
• 20 PLN – dla grupy 46–49 uczestników
+ 4 nauczycieli
• 40 PLN – dla grupy 43-45 uczestników
+ 4 nauczycieli
• 60 PLN – dla grupy 39–42 uczestników
+ 3 nauczycieli
• 50 PLN – dopłata za podstawienie dot.:
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,
warmińsko-mazurskiego, pomorskiego
• ok. 15 PLN/dzień – ubezpieczenie dla osób
przewlekle chorych (zalecane)

www.wycieczkiszkolne.atas.pl

