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WALENTYNKI w PARYŻU  
Termin – 12-15.02.2023. 
Cena – 1150 PLN + €200 + €200 
 
 

 

 

 
1.dzień – zbiórka na lotnisku Balice w Krakowie o godzinie 12:15, przelot 
samolotem rejsowym linii Easy Jet do Paryża (Kraków Balice 14:00, Paryż 
Lotnisko Charles de Gaulle 16:20). Po przylocie transfer do centrum, objazd 
miasta autokarem, czas wolny na kolację, zakwaterowanie w hotelu, nocleg 

2-3-4.dzień – po śniadaniu przejazd komunikacją miejską do centrum Paryża, 
zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem: Wieża Eiffle’a czyli najsłynniejszy symbol 
stolicy Francji, Wyspa Cite z Conciergerie czyli dawnym Pałacem Sprawiedliwości, 
Sainte Chapelle oraz Katedrą Notre Dame. Wizyta w Dzielnicy Łacińskiej ze słynną 
Sorboną i Panteonem. Wizyta w Dzielnicy Montmartre ze słynnym na całym 
świcie Kabaretem Moulin Rouge, Placem Pigalle oraz górującą nad miastem 
Bazyliką Sacre Coeur. Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie czyli słynne paryskie Champs 
Elysees, Kompleks Inwalidów, Plac de la Concorde.  Wizyta w Muzeum d’Orsay 
znajdującym się w dawnym dworcu kolejowym z największą na świecie kolekcją 
dzieł impresjonistów oraz postimpresjonistów. 

4. dzień – w godzinach popołudniowych transfer na Lotnisko Charles de Gaulles 
w Paryżu, lot powrotny do Krakowa liniami Easy Jet (Paryż 17:15, Kraków 19:25). 
Zakończenie wyjazdu na lotnisku w Krakowie. 

 

UWAGA! Powyższy program jest ramowy, jego kolejność może ulec zmianie i będzie 
dostosowana na miejscu bezpośrednio przez lokalnego przewodnika oraz pilota wycieczki. 
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CENA 1150 PLN + €200 (płatne przed wyjazdem) ZAWIERA: 
 przelot samolotem rejsowym Easy Jet na trasie Kraków – Paryż – Kraków, 
 3 noclegi w hotelu 3* w Paryżu, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, 
 3 śniadania w hotelu, 
 ubezpieczenie NNW i KL + bagaż, 
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Fundusz Pomocowy (COVID), 
 opiekę pilota na całej trasie. 

 
DODATKOWO PŁATNE: €200  zbierane w autokarze przez pilota na początku wyjazdu na: 

 transfery autokarowe w Paryżu, 
 bilety komunikacji miejskiej, 
 przewodników lokalnych, 
 wstępy do zwiedzanych obiektów, 
 taksy klimatyczne, 
 zestaw słuchawkowy audio-guide na całej trasie. 

 
DODATKOWO PŁATNE DLA CHĘTNYCH: 

 wejście schodami lub wjazd na Wieżę Eiffle’a: 10-25 euro, 
 rejs statkiem (bilet z pominięciem kolejki): 15 euro, 
 taras widokowy Tour Montparnasse (bilet z pominięciem kolejki): 18 euro, 
 wstęp do Panteonu: 10 euro. 

 
DODATKOWE INFORMACJE: 

 podana cena dotyczy grupy minimum 20-osobowej,  
 cena nie zawiera dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych (ok 

€1/dzień), ani ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy (3% ceny imprezy), 
 dopłata do pokoju 1-osobowego €150, 
 możliwość zorganizowania wspólnej kolacji w restauracji z muzyką i tradycyjnym 

menu z okazji Walentynek – dodatkowo płatne €45, 
 warunkiem zapisania się na wyjazd jest wypełnienie odpowiednich dokumentów 

oraz wpłata zaliczki w wysokości 1000 PLN na konto organizatora, 
 po zakupie biletu lotniczego zaliczka jest bezzwrotna, 
 Organizator nie odpowiada za nieprzewidziane działania linii lotniczych takich jak 

zmiany rozkładu lotów (godzin i dat), odwołanie lotów czy inne działania linii 
lotniczych niezależne od Organizatora – nie są one podstawą reklamacji ani 
bezkosztowej rezygnacji z imprezy, 

 kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik. 
 


