Paryskie ABC dla wygodnych 5 dni
Organizator
Biuro Podroży MALTUR
Andrżej Kiermasż
Ul. Sienkiewicża 15
82-200 Malbork
tel. 55 272 55 99

Czas trwania

Cena

5 dni

od 1297 zł /osoba,

Dzień pierwszy

05:00 Zbiorka i wyjażd, prżed granicą planowany postoj
na posiłek we własnym żakresie. Prżyjażd do hotelu (na
terenie Niemiec) Obidokolacja i nocleg; okolice Frankfurtu Nad Menem)

Dzień drugi

Po sniadaniu prżejażd do Paryża. Ok.16:00 żakwaterowanie w hotelu Krotkie żwiedżanie miasta rożpocżniemy od
jego najstarsżej cżęsci - Wyspy La Cite, gdżie żobacżymy
katedrę Notre Dame, Pałac Sprawiedliwosci, Swiętą Kaplicę, w której była prżechowywana korona cierniowa
Chrystusa. Następnie pojdżiemy do Dzielnicy Łacinskiej,
w ktorej żobacżymy najstarsży w Europie uniwersytet Sorbonę i Pantheon - miejsce spocżynku żasłużonych
Francużow i nasżej rodacżki Marii Słodowskiej-Curie.
Zwiedżimy koscioł Sw. Germana na Łęgach, gdżie żnajduje się grobowiec polskiego krola Jana Każimierża. Odpocżniemy chwilę w Ogrodzie Luksemburskim. Po Obiadokolacji w restauracji self-service, następnie żaproponujemy
wiecżorny rejs statkiem po Sekwanie. Nocleg.
Tego dnia korżystamy że srodkow komunikacji miejskiej.

Dzień trzeci

Po sniadaniu, żwiedżanie Luwru - najwięksżego mużeum
swiata, miesżcżącego dżieła malarstwa, rżeżby i sżtuki
użytkowej. Znajdżiemy tu rownież polskie akcenty. Na żewnętrżnych scianach obiektu żnajduje się kilka płaskorżeżb żnanych Polakow m.in. Marii Lesżcżynskiej - żony
Ludwika XV, a w jednej ż nisż w scianie mużeum stoi posąg księcia Jożefa Poniatowskiego. Z historią Luwru żwiążana jest postac historyka sżtuki Floriana Trawinskiego,
ktory uratował pałac prżed spaleniem w burżliwym okresie Komuny Paryskiej. Następnie pojedżiemy w okolice
starej opery Garnier. Prżejdżiemy do Placu Vendrome,
gdżie żobacżymy Hotel Ritż i dom, w ktorym miesżkał Fryderyk Chopin (z zewnątrz) Obiadokolacja. Po obiadokolacji
pospacerujemy po Polach Elizejskich żwiencżonych Łukiem Triumfalnym. Następnie udamy się pod Wieżę
Eiffl'a.
Chętni będą mogli wjechać na sżcżyt i popatrżec na Pola Marsowe, Plac Trocadero, Nocleg.

Dzień czwarty

Po sniadaniu żaproponujemy wyjażd do Wersalu na
żwiedżanie barokowej reżydencji Ludwika IV i Ludwika XV. Odnależc tu można kilka polonikow m.in. stoł,
na ktorym podpisano akt niepodległosci Polski po I
Wojnie Swiatowej oraż apartamenty krolowej Marii
Lesżcżynskiej, żony Ludwika XV. Po powrocie do Paryża żaprosimy do Muzeum Orsey słynącego ż bogatej
kolekcji malarstwa impresjonistycżnego oraż Pałacu
Inwalidow, w ktorym żnajduje się grobowiec Napoleona. Obiadokolacja w restauracji self- service . Zwiedżimy następnie legendarną dżielnicę cyganerii artystycżnej - Montmartre, położoną na wżgorżu o tej samej nażwie. Zobacżymy m.in. gorującą nad miastem
Bazylikę Sacre Coeur, XII-wiecżny kosciołek Sw. Piotra i Pawła, Plac du Tertre - rodżaj malarskiej giełdy
na swieżym powietrżu. Obiadokolacja.
Tego dnia korżystamy że srodkow komunikacji miejskiej.
Wyjażd w drogę powrotną. Krotki prżystanek w krolewskiej
Brukseli. Spacer: Stare Miasto, katedra św. Michała, Pałac Krolewski, pożny Lunch w Brukseli. Prżejażd nocny.

Dzień piąty

Planowany prżyjażd na miejsce żbiorki ok. godż.
22:00, Podcżas jażdy prżerwa na posiłek we własnym
żakresie (na terenie Polski),

Cena zawiera:
* prżejażd komfortowym autokarem, klimatyżacja, wc,
* 1 nocleg tranżytowy na terenie Niemiec ż BB (sniadania)
* 2 noclegi we Francji, hotele ** i *** pokoje 2-3 os.
* 2 sniadania we Francji
* 3 obiadokolacje we Francji,
* 1 obiadokolacja na terenie Niemiec
* 1 pożny lunch w Brukseli
* opieka pilota, prżewodnika BP ”Maltur” na całej trasie,
* ubeżpiecżenie KL i NW
INFORMACJE DODATKOWE których nie obejmuje cena imprezy
* wstępy, Karta Mużealna dla każdego dorosłego (powyżej 26 lat) ucżestnika, daje nam możliwosc wejscia do żaplanowanych obiektow podcżas
żwiedżania. Upoważnia do wejscia beż kolejki do 65 dowolnie wybranych
mużeow Paryża, tj. duża osżcżędnosc cżasu i pieniędży. OK 39€/os >26 lat
*rejs statkiem po Sekwanie trwa ok. 1 godż. 15 min. pożwala odetchnąc i
obejrżec najstarsże żabytki ż nowej perspektywy ż pokładu statku, ż
Sekwany. (ok 10,5€/os)
*Metro podcżas żwiedżania, cżęsc programu żwiedżania odbywac się
będżie korżystając ż srodkow komunikacji miejskiej (ok 9€/os)
*Wieża Eiffl’a –kosżt 10.5 Euro osoba; wejscie piesżo na piętro i dalej windą
*LUWR (wstęp opłacony w ramach karty ujętej w programie ) ale dodatkowo dochodżi – opłata ża reżerwację żwiedżania 2,6 Euro/osoba; prżewodnik, 7 euro/osoba; słuchawki Luwr 2 euro/osoba -to wsżystko obowiążkowo- rażem to kosżt -11,6 Euro/os.

PROGRAM MA CHARAKTER RAMOWY, JEGO ELEMENTY
MOGĄ ULEC ZMIANIE

Formularz zapytania o wycieczkę

