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PARYŻ - EURODISNEYLAND 

TERMIN:  listopad 
 

1 dzień: Wyjazd z miejsca zbiórki o godz. 10.00, nocny przejazd przez Niemcy. Na trasie krótkie postoje oraz 
  jeden dłuższy na poranną toaletę i ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie). 
 
2 dzień:  Przejazd do Paryża w godzinach rannych. Zwiedzanie miasta. Zwiedzanie Luwru - muzeum z  
  wspaniałą kolekcją arcydzieł sztuki światowej. Następnie spacer i zwiedzanie Wyspy Cité, najstarszej 
  części miasta: Pont Neuf, Pałac Sprawiedliwości, Sainte Chapelle, Notre Dame. Zwiedzanie  
  Dzielnicy Łacińskiej: Panteon i Sorbona. Obiadokolacja (restauracja Flunch). Przejazd na miejsce 
  noclegów, zakwaterowanie, nocleg.  
 
3 dzień: Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie. Przejazd do Wersalu – zwiedzanie kompleksu pałacowo –  
  parkowego, dawnej siedziby królów Francji. Przejazd na Plac Generała de Gaulle'a – wejście na Łuk 
  Triumfalny. Następnie spacer w kierunku Centrum Pompidou. Obiadokolacja (restauracja Flunch). 
  Rejs statkiem po Sekwanie, przejazd przez Paryż i powrót do ośrodka, nocleg.     
   
4 dzień:  Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie. Przejazd pod wieżę Eiffla - wjazd na trzeci poziom. Spacer do  
  Pałacu Inwalidów (grób Napoleona). Następnie wizyta w Muzeum Perfum „Fragonard”. Przejazd 
  oraz spacer po Montmarte, dzielnicy artystów i nocnego życia: Bazylika Sacré Coeur, Place du Tartre, 
  Moulin Rouge, Plac Pigalle. Przejazd na miejsce noclegów, obiadokolacja, nocleg. 
 
5 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Eurodisneylandu – parku rozrywki dla dzieci i dorosłych, 
  składającego się z 4 krain: „Fantazja” - bajkowa kraina z zamkiem Śpiącej Królewny, „Pogranicze” - 
  znany z westernów Dziki Zachód ze wspaniałą górą piorunów, „Przygoda” - kraina poszukiwaczy 
  skarbów i świątynia zagłady Indiany Jonesa oraz „Wynalazki” - technologie i świat przyszłości z 
  przepięknym Nautiliusem kapitana Nemo. Posiłek na terenie Eurodinsneylandu. Wieczorem odjazd w 
  drogę powrotną do Polski. 
 
6 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. 
 
CENA :  1.285 zł / os. (grupa 40 uczniów + 4 opiekunów) 
 
Cena obejmuje: 
− przejazd autokarem turystycznym (WC, video, barek, klimatyzacja)  
− zakwaterowanie w Ośrodku w miejscowości Montmorency pod Paryżem , pokoje z łazienkami ( należy zabrać ze 

sobą poszewkę na poduszkę, kołdrę i prześcieradło ) 
− 3 śniadania na stołówce ośrodka (śniadania poszerzone, bogate) 
− 2 obiadokolacje w Paryżu (restauracja sieciowa Flunch) 
− 1 obiadokolacja w ośrodku noclegowym połączona z degustacją kuchni francuskiej 
− 1 posiłek w Eurodisneylandzie 
− ubezpieczenie NNW, KL, bagaż za granicą 
− obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
− opieka pilota - przewodnika na całą trasę 
Cena nie obejmuje: 
 
− Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem po Sekwanie, wstępu do Eurodisneylandu, systemu 

słuchawkowego – około 85 euro (koszt biletów z sezonu 2018) 
− dodatkowych posiłków nie zawartych w programie oraz innych wydatków osobistych 


