
„ Pasja Podróżowania” 
PARYSKIE PEJZAŻE – 6 DNI 

Termin: 25-30.05.2020 
 

62-270 Kłecko, ul Gnieźnieńska 18  GSM: + 48 609 531 869 
www.wycieczkigrupowe.com   www.smile-travel.pl 
l.tomczak@wycieczkigrupowe.com   NIP 7842308618 

Zapewniamy: 
• przejazd  autokarem (dvd, klima, 

barek, rozsuwane siedzenia),                 

• opiekę pilota  

• ubezpieczenie NW i KL, 

• 3 noclegi  w hotelu turystycznym 

pod Paryżem typu Premier Classe, 3 

osobowe z  łazienkami (pokoje są 

małe, 1 łóżko nastawiane), dla 

opiekunów pokoje 2 osobowe  

• 3 x śniadania kontynentalne 

francuskie w formie bufetu, 4 x 

obiadokolacja wg programu, 

• opłaty drogowe, VAT, parkingi, bilety 

metro 

• bilety wstępu 

CENA  1320 zł /Os – MŁODZIEŻ  
(cena przy grupy od 45 osób 

płacących) 

 
 

UWAGI: 
•program jest ramowy, możliwe są 

przesunięcia w programie.      

•niezbędny dokument do wyjazdu: 

paszport lub dowód osobisty. 

•cena dla kursu euro = 4,4 zł 

• dnia 2 i 5 pobyty w Paryżu 9 

godzinne  

 

 

 Dzień 1//   

Wyjazd o godzinie 14.00  z Poznania, przejazd nocny przez Niemcy, Belgię, 
w kierunku Paryża. 

Dzień 2// 

Przyjazd rano do stolicy Francji, śniadanie prowiantowe, Przejazd koło Łuku 
Triumfalnego, wejście po schodach na wieżę Eiffla na poziom nr 2, następnie 
wjazd windą na najwyższy taras widokowy (w cenie), spacer po Polach 
Marsowych, zwiedzanie muzeum wojskowego, kompleksu Inwalidów  
z grobem Napoleona (w cenie), most Aleksandra III, Grand i Petit Palac, Pola 

Elizejskie, Plac Concorde, przejazd metrem na Monmarte, 
zwiedzanie bazyliki Sacre Coure - symbolu paryskiej 
pobożności, Plac du Terte, przejście koło kabaretu Moulin 
Rouge, przez Plac Pigale na Plac Clichy. Obiadokolacja  
w restauracji typu Flunch (w cenie), następnie przejazd 
autokarem do hotelu, zakwaterowanie, odpoczynek.   

Dzień 3//  

Po śniadaniu wyjazd do Wersalu, zwiedzanie Pałacu (w cenie), 
przyjazd do Paryża, spacer wielkimi bulwarami, w trakcie 
którego zobaczymy m.in. operę, plac Vendome. Powrót do 
Paryża, zwiedzanie Muzeum Orsay (w cenie, zwiedzanie 
indywidualne z zeszytami edukacyjnymi). Obiadokolacja we 
Flunchu (w cenie). Udział w uroczystościach zmiany warty pod 
Łukiem Triumfalnym. Rejs wieczorny po Sekwanie  
(w cenie). Spacer przy oświetlonej wieży Eiffla, przejazd 
oświetlonymi ulicami do Paryża. Powrót na nocleg do hotelu, 
odpoczynek. 

Dzień 4 // 

Śniadanie. Przejazd do zamku w Fontainebleau (w cenie). 
Zwiedzając kompleks pałacowy można obejrzeć Chapelle de la 
Trinité (1529), apartamenty Napoleona I (salę tronową, salle 
du conseil, pokój Marii Antoniny, salon de Louis XIII, salon de 
Saint - Louis, wielkie schody honorowe i salę balową).  
W średniowiecznej części zamku na szczególną uwagę 
zasługują galerie. Zobaczymy złocone rzeźby, freski, gobeliny. 
Fontainebleau we Francji posiada wyjątkową kolekcję 
malarstwa, mebli i przedmiotów użytku codziennego znane 
jest również jako ulubione miejsce polowań francuskich 
królów. Powrót do Paryża. Obiadokolacja we Flunchu  
(w cenie). Przejazd do Dzielnicy XXI wieku – La Defense 
zwanej paryskim Manhattanem (centrum handlowe). Po 
zrobieniu zakupów i zwiedzaniu powrót na nocleg do hotelu, 
odpoczynek. 

 

http://www.wycieczigrupowe.com/
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Dzień 5 //  

Śniadanie. wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Luwru (w cenie, zwiedzanie indywidualne z zeszytami 
edukacyjnymi). Zwiedzanie muzeum ze wspaniałą kolekcją arcydzieł sztuki europejskiej: między innymi 
Mona Liza, Wenus z Milo, Nike z Samotraki Spacer w kierunku  wyspy Cite najstarszej część miasta, 
Przejście koło ratusza miejskiego pod Centrum Pompidou, Przejazd na 
cmentarz Pere-Lachaise (w cenie) zwiedzanie nekropolii na której pochowani 
są m.in. Piotr Abelard i Heloiza, Eugene Delacroix, Jim Morrison, Edith Piaf, 
Fryderyk Chopin. Obiadokolacja.  Wyjazd do Poznania. 

Dzień 6 //  

Po przekroczeniu granicy niemiecko – polskiej przyjazd do Poznania około 
godziny 13:00, zakończenie wycieczki.  

 

 

WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NR 601  

 
GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA NA RZECZ KLIENTA - TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 

AXA 
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