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PARYŻ i ZAMKI nad LOARĄ 
Termin – 5-11.06.2023. 
Cena – 1455 PLN + €215 + €185 
 
 

LUKSEMBURG – PARYŻ – ZAMKI NAD LOARĄ 

1.dzień – wyjazd z miejsca zbiórki we wczesnych godzinach porannych (Katowice 
godzina 3:45), przejazd na teren Niemiec, obiadokolacja i nocleg 

2.dzień – po śniadaniu przejazd do Wielkiego Księstwa Luksemburskiego (UNESCO). 
Krótkie zwiedzanie miasta m.in. bastiony na skale Bock, Plac Konstytucji, katedra 
Najświętszej Marii Panny. Przejazd do Paryża. Krótki objazd miasta i wizyta na Wyspie 
Cite (Ile de la Cite), która jest sercem Paryża i najchętniej odwiedzanym zakątkiem 
stolicy Francji, z katedrą Notre Dame. Zakwaterowanie w  hotelu i nocleg 
w okolicach Paryża.  

3.dzień – po śniadaniu zwiedzanie Luwru, jednego z najstarszych i największych 
muzeów na świecie, m.in. Mona Lisa, Nike z Samotraki, Wenus z Milo. 
Następnie zwiedzanie muzeum d’Orsay z dziełami największych impresjonistów, m.in. 
Van Gogh, Gaugin, Degas. Wieczorem spacer po Polach Elizejskich oraz rzut okiem na 
Łuk Triumfalny. Rejs statkiem po Sekwanie. Późny powrót do hotelu na nocleg. 

4. dzień – po śniadaniu przejazd do Wersalu – zwiedzanie siedziby Ludwika XIV. Spacer 
po ogrodach. Po zwiedzaniu Wersalu przejazd do Paryża i kontynuacja zwiedzania 
Paryża. Awangardowe Centrum Pompidou, fontanna Strawińskiego potem spacer na 
wyspę Cité z katedrą Notre Dame, Pałacem Sprawiedliwości. Pont Neuf – najstarszy 
most w mieście. Następnie Dzielnica Łacińska: Sorbona, Panteon  z grobem m. in. Marii 
Skłodowskiej Curie, Ogród Luksemburski. Wjazd na wieżę Eiffla (dla chętnych, 
dodatkowo płatne), Pola Marsowe. Powrót do hotelu. Nocleg. 

5.dzień – po śniadaniu całodzienna wycieczka autokarowa do zamków nad 
Loarą. Przejazd do zamku w Chambord, największej i najsłynniejszej rezydencji w 
Dolinie Loary, wspaniałego dzieła architektury renesansu. Następnie zwiedzanie 
królewskiego zamku Amboise, pięknie położonego na wzgórzu nad Loarą. Późnym 
popołudniem przejazd do zamku Chenonceau, niezwykle romantycznego, wspartego 
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na przęsłach, wznoszącego się nad łagodnym nurtem rzeki Cher. Późny powrót do 
hotelu na nocleg. 

6.dzień – po śniadaniu wykwaterowanie, złożenie bagaży w autokarze i wyjazd do 
centrum Paryża metrem (zwiedzanie pieszo i środkami komunikacji miejskiej). Wizyta 
na cmentarzu Pere Lachaise – który jest Panteonem na wolnym powietrzu i miejscem 
wiecznego spoczynku m.in. Fryderyka Chopina, Balzaca, Edith Piaf, Oscara Wilde’a, 
Jima Morrisona. Wizyta w dzielnicy Montmartre, zwiedzanie bazyliki Sacre Coeur, 
spacer na plac Artystów – Place du Tertre, miejsce spotkań paryskiej bohemy. 
Następnie Place Blanche z kabaretem Moulin Rouge oraz plac Pigalle. Czas wolny. 
Obiad (za dopłatą dla chętnych). W godzinach popołudniowych podstawienie autokaru 
i wyjazd w kierunku Polski. Nocny przejazd. 

7.dzień -  przejazd przez Niemcy i Polskę. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach 
popołudniowych. 

 

Cena 1455 PLN + 215 euro zawiera: 
 przejazd komfortowym autokarem, 
 5 noclegów w hotelach 2/3*, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, 
 5 śniadań w hotelach (1 śniadanie wzmocnione w Niemczech + 4 śniadania na 

słodko we Francji), 
 1 obiadokolację w hotelu w Niemczech, 
 ubezpieczenie NNW i KL + bagaż, 
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Fundusz Pomocowy (COVID), 
 opiekę pilota na całej trasie. 

DODATKOWO PŁATNE: €185  zbierane w autokarze przez pilota na początku wyjazdu na: 
 przewodników lokalnych, 
 wstępy do zwiedzanych obiektów według programu z wyłączeniem Wieży Eiffla, 
 taksy klimatyczne, 
 zestaw słuchawkowy audio-guide na całej trasie. 

 
DODATKOWE INFORMACJE: 

 podana cena dotyczy grupy 35-osobowej, przy mniejszej grupie cena może 
wzrosnąć, 

 cena nie zawiera obiadokolacji  we Francji – dodatkowo płatne 100 euro, 
 cena nie zawiera dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych (7 

PLN/dzień), ani ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy (5% ceny imprezy), 
 dopłata do pokoju 1-osobowego €80, 
 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ceny w  przypadku wzrostu cen paliwa 

oraz wzrostu kursu euro, 
 warunkiem zapisania się na wyjazd jest wypełnienie odpowiednich dokumentów 

oraz wpłata zaliczki w wysokości 600 PLN na konto organizatora, 
 kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik. 

 


