
                           

Paryż samolotem - Kultura i Edukacja

wycieczka szkolna - program 5 dniowy

Wieża Eiffla,  Katedra Notre-Dame, Luwr,  Montmartre,  Bazylika Sacre-Coeur,  Łuk Triumfalny,  Pola Elizejskie, 
Panteon, rejs statkiem po Sekwanie, Centrum Nauki La Villette + warsztaty edukacyjne, teatr oraz Asterix

Zakwaterowanie
4 noclegi w hotelu **/*** w Paryżu lub na bliskich przedmieściach Paryża, przy stacji metra. Pokoje dwu i 3 os. z 
łazienkami i TV.

Wyżywienie
4 śniadania kontynentalne serwowane w restauracji hotelu oraz 4 obiadokolacje 2 daniowe w restauracji typu self-
service.
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Program wycieczki

Dzień 1
Przylot do Paryża w godzinach rannych. Transfer do hotelu i zakwaterowanie. Wizyta w Centrum Nauki (Cite des 
Sciences  la  Vilette)  połączona  z  warsztatami  edukacyjnymi  przygotowanymi  dla  gimnazjalistów.  Zwiedzanie 
Paryża - spacer po dzielnicy artystów Montmartre i dojście do Bazyliki Sacre-Coeur, Plac du Tertre, Moulin Rouge. 
Obiadokolacja. Przyjazd do hotelu. Nocleg.

Dzień 2
Śniadanie. Wyjście do teatru – sztuka dla młodzieży. Zwiedzanie Paryża z polskim przewodnikiem (Plac Vendome, 
Wyspa La Cite, Katedra Notre-Dame, Pałac Sprawiedliwości, Pont Neuf, Dzielnica Łacińska, Panteon, Sorbona, 
Pałac Inwalidów, Most Aleksandra III, Pałac Chaillot, Wieża Eiffla - wjazd na III piętro, Muzeum Orsay, spacer 
ulicami Paryża, dojście pod Łuk Triumfalny.

Obiadokolacja w restauracji typu self-service przy Polach Elizejskich. Przyjazd do hotelu. Nocleg.

Dzień 3
Śniadanie.  Dojazd  do  Centrum  Pompidou,  zwiedzanie  ekspozycji  bezpłatnych.  Spacer  po  okolicy  (fontanna 
Stravinsky, Châtelet, Les Halles, Hôtel de Ville). Luwr - zwiedzanie z przewodnikiem lub lekcja muzealna, spacer 
po ogrodach Tuileries.

Obiadokolacja w restauracji typu self-service. Wieczorny rejs statkiem po Sekwanie. Powrót do hotelu. Nocleg.
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Dzień 4
Śniadanie. Całodniowa wycieczka do parku Asterix.

Obiadokolacja w restauracji typu self-service. 
 
Powrót do hotelu. Nocleg.

Dzień 5
Śniadanie. Wykwaterowanie (bagaże w przechowalni hotelu). Pożegnanie Paryża - spacer po wielkich Bulwarach, 
Opera Garnier,  zwiedzanie Muzeum Perfum Fragonard,  Muzeum Figur Woskowych Grevin.  Powrót  do hotelu. 
Transfer na lotnisko. Przylot do Warszawy w godzinach wieczornych.

Uwaga: Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Pilot/opiekun grupy nie oprowadza po obiektach muzealnych ani 
parkach rozrywki. 

Cena zawiera:  przelot  samolotem,  transfery z  lotniska w obie  strony,  4  noclegi  w hotelu **/*** w Paryżu,  4 
śniadania  kontynentalne,  4  obiadokolacje,  bilety komunikacji  miejskiej,  realizację  programu,  w tym:  warsztaty 
edukacyjne w Centrum Nauki, wejście do  Muzeum Figur Woskowych Grevin, Muzeum Orsay,  Muzeum Perfum 
Fragonard, lekcja muzealna w Luwrze, bilety do teatru, wjazd na szczyt Wieży Eiffla, całodniowy bilet do Asterixa 
+ transfer w obie strony,  rejs po Sekwanie, a także opiekę pilota/przedstawiciela biura, usługi przewodnickie (2 
przewodników dla grupy, zwiedzanie do 5 godzin), ubezpieczenie (KL, NNW, bagaż).

Cena nie zawiera wejść do innych obiektów wymienionych w programie, dodatkowych posiłków oraz wydatków 
własnych. 
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Informacje dodatkowe:

-  Koszt  ubezpieczenia  na  wypadek  rezygnacji  wynosi  ok.  50  zł.  Ubezpieczenie  jest  ważne  przy 
udokumentowanej chorobie lub innego zajścia nagłego wchodzącego w zakres ubezpieczenia. Ubezpieczenie to 
zostanie wykupione po wpłacie całej kwoty za wycieczkę, otrzymaniu dopłaty za ubezpieczenie oraz otrzymaniu 
imiennej listy uczestnika/ów wraz z datą urodzenia.

-  Zakwaterowanie grupy będzie w jednym z wybranym hoteli (w zależności od terminu wycieczki i dostępności 
miejsc w danym hotelu). Proponowane przez nas hotele to: Mister Bed Bagnolet, Kyriad Ivry, Euro Hotel. Są to 
hotele o dobrym standardzie i wygodnej lokalizacji.

- Obiadokolacje będą serwowane w restauracjach typu self-service takie jak Flunch, Casino Restauration i składają 
się z przystawki, dania głównego i deseru. Cała grupa ma to samo menu.
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