WYCIECZKA SZKOLNA

PARYŻ TF1
Hotel turystyczny - 6 dni
Zapraszamy do odwiedzenia miasta, które przez wieki było kulturalnym centrum świata. W programie
zarówno Montmartre – kolebka bohemy, monumentalna katedra Notre Dame jak i spacery po pełnych uroku,
malowniczych uliczkach. Ze szczytu Wieży Eiffla zobaczycie wspaniałą panoramę miasta, w Luwrze przeżyjecie
spotkanie z historią i najsłynniejszymi dziełami sztuki, a w Wersalu przyjrzycie się z bliska jak żyli niegdyś
najbogatsi królowie. Wycieczkę kończymy niepowtarzalnym doświadczeniem bajkowo-filmowego świata w
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.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się po Paryżu środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ
PARYŻ
Muzeum Perfum Fragonard, Cmentarz Père-Lachaise, przejście obok 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.
4 DZIEŃ
WERSAL-PARYŻ
Przejazd do Wersalu, zwiedzanie pałacu. Powrót do Paryża, spacer Ogrodami Tuileries, zwiedzanie
Luwru, Plac Concorde, Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny.
5 DZIEŃ
EURODISNEYLAND
W programie: 9-godzinna wizyta w Parku Rozrywki Eurodisneyland.
W godzinach wieczornych wyjazd do Polski. Nocny przejazd przez Niemcy.
6 DZIEŃ
Przyjazd do Polski.
Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
INFORMACJE O WYCIECZCE:
CZAS trwania: 6 dni
WIEK uczestników: 10-18 lat
CENA brutto na osobę:
TANIEJ

OPTYMALNIE

CIEPLEJ

listopad, grudzień,
styczeń. luty

wrzesień, październik
marzec, do 19
kwietnia

od 20 kwietnia,
maj, czerwiec

48-50 uczniów + 4 nauczycieli

1220

1260

1340

44-47 uczestników + 4 nauczycieli

1250

1290

1370

39-43 uczestników + 3 nauczycieli

1280

1320

1400

Liczba uczestników i opiekunów

DOPŁATY:
 DOROSŁY UCZESTNIK (>18 lat, niebędący uczniem) - 100 PLN + koszty wstępów
 DOJAZD dla następujących województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińskomazurskiego, pomorskiego - 50 PLN
Dodatkowe OPŁATY:
 koszt wstępów i realizacji programu (płatne w autokarze) 50 EUR dla każdego uczestnika (75 EUR dla
uczestników powyżej 18 roku życia niebędących uczniami)
 wstęp do Parku Disneyland 40 – 60 EUR (dla dorosłych 60-90 EUR) – cena zależna od terminu,
informacja w biurze
 5 EUR – na toalety podczas przejazdu
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
 przejazd komfortowym autokarem
 zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu turystycznym typu Premiere Classe
 wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje
 opieka pilota
 ubezpieczenia AXA: NNW (NWI - 2 000 EUR, NWS – 1 000 EUR), KL + CP 10 000 EUR, bagaż 200
EUR, koszty rezygnacji
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 (zazwyczaj do wyboru stek, ryba bądź pieczone udko kurczaka). Do picia podawana jest woda.
WAŻNE INFORMACJE
 zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
 bagaż – dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu głównego o maksymalnych wymiarach 65x40x25 cm
oraz jednej sztuki bagażu podręcznego.
 radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na posiłki na trasie przejazdu.
DNI WYJAZDÓW:
Wrzesień – Luty

PONIEDZIAŁEK

Marzec – Czerwiec
PONIEDZIAŁEK, PIĄTEK
Uwaga: Liczba dostępnych miejsc w każdym terminie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
DOKUMENTY PODRÓŻY:
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego dowodu osobistego lub paszportu.
OPCJE PROGRAMOWE:
Koszty wstępów i realizacji
programu

DODANIE 7 DNIA
Dopłata do ceny warsztatów
językowych/osobę

A. Zamki nad Loarą
W programie:wizyty w zamkach Chambord,
Blois, Cheverny

25 EUR

200 PLN

