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Wycieczka szkolna (5 dni)
PARYŻ I ZAMKI NAD LOARĄ
(wersja podstawowa)

Termin: do ustalenia, cały rok

Cena: od 1190 PLN/os.

Paryż jest pełen zabytków, magicznych miejsc, kultowych budowli i klimatycznych zakamarków. Wizyta
w stolicy Francji daje zarówno możliwość spotkania z historią, jak i przekonania się na własnej skórze,
jak żyją współcześni Paryżanie. Gdy dołożymy do tego wizytę w Dolinie Loary i podziwianie
legendarnych zamków, okaże się, że w ciągu pięciodniowej wyprawy do Francji, będziemy mieć okazję,
by poznać ją z najlepszej strony.
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1. Podróż do Francji
Rano zbieramy się pod szkołą i jedziemy naszym wygodnym autobusem z telewizorem i DVD do Paryża. Po drodze mijamy Niemcy i Belgię. Możemy
podziwiać zmieniające się za oknami krajobrazy.
Dzień 2. W sercu Paryża
Rankiem, po dotarciu do Francji jemy śniadanie w formie prowiantu i ruszamy na podbój stolicy. Zwiedzamy jedno z największych i najsłynniejszych
muzeów na świecie – Luwr, położone na prawym brzegu Sekwany. Ma powierzchnię 60 000 m2 i mieści 300 000 światowej sławy dzieł sztuki.
Udajemy się także do Muzeum Orsay, które znajduje się w majestatycznym budynku dawnego dworca kolejowego.
Czymże byłaby wizyta w Paryżu bez wycieczki pod wieżę Eiffla? Na własne oczy widzimy najbardziej znany symbol Paryża, zbudowany w 1889 roku.
Jest to najwyższa budowla w Paryżu i piątą co do wysokości w całej Francji.
Udajemy się także na wyspę Île de la Cité, którą z brzegami Sekwany łączy 8 mostów. Odwiedzamy słynną katedrę Notre-Dame de Paris.
Wieczorem wracamy na obiadokolację i nocleg.
Dzień 3. Zamki nad Loarą
Po śniadaniu wyruszamy na całodzienną wycieczkę autokarową do zamków nad Loarą. Pierwszym punktem naszej wycieczki jest największy
i najsłynniejszy z zamków w dolinie Loary – zamek w Chambord. To perła renesansowej architektury – Olbrzymia budowla, której widok zapiera
dech w piersiach i pozwala cofnąć się w czasie o kilkaset lat. Później jedziemy do Amboise i zwiedzamy zamek położony malowniczo na wzgórzu
nad Loarą. Wracamy na obiadokolację i nocleg.
Dzień 4. Paryża ciąg dalszy
Rano jemy śniadanie, pakujemy się i wymeldowujemy. Ruszamy na dalsze zwiedzanie Paryża. Tym razem mamy okazję zobaczyć m.in. Pałac
Sprawiedliwości, Centrum Pompidou, dzielnicę Montmartre, bazylikę Sacré-Cœur, plac Pigalle, Łuk Triumfalny, La Defense. Na koniec wybieramy
się na rejs po Sekwanie, by zapamiętać Paryż z jego najlepszej strony. Wieczorem jemy kolację w formie prowiantu
i wyruszamy w drogę powrotną.
Dzień 5. Powrót do domu
W godzinach popołudniowych docieramy na miejsce zbiórki, by opowiedzieć bliskim, co zobaczyliśmy i czego się nauczyliśmy.
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia obiektów.

Cena zawiera:
✓

Przejazd autokarem o podwyższonym standardzie (TV+DVD, WC, klimatyzacja,
pasy bezpieczeństwa) w obie strony, z obsługą dwóch kierowców
✓ Opłaty drogowe, parkingowe i wjazdowe
✓ Opiekę licencjonowanego pilota, usługi polskojęzycznych przewodników
✓ Opłaty rezerwacyjne
✓ Bilety komunikacji miejskiej w Paryżu
✓ Zakwaterowanie – 2 noce w pokojach z łazienkami, w pensjonacie pod Paryżem
✓ Wyżywienie HB podczas pobytu w hotelach oraz prowiant po przyjeździe do
Paryża i przy wyjeździe z Paryża
✓ Udział kadry pedagogicznej (1 osoba / 15 uczestników)
✓ Udział wybranego ucznia GRATIS w ramach programu Podróże Kształcą
✓ Ubezpieczenie NNW i KL; TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny)
✓ Podatek VAT
Cena nie zawiera: dobrowolnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji, wydatków własnych i kieszonkowego.

Inne warianty programu: Tours, Châteauroux, Blois, Nancy, Disneyland, Stuttgart, Luksemburg
Zobacz więcej propozycji wycieczek na www.odyeseja.com.pl, zamów indywidualną wycenę lub złóż zamówienie dzwoniąc pod numer
+48 501 187 183 lub +48 (42) 640-21-80. Możesz też napisać do nas na adres: odyseja@odyseja.com.pl - Do zobaczenia na trasie!
Informacje o biurze: 93-428 Łódź, ul. Kierowa 7, NIP: 729-264-16-88 , REGON: 360756615, Rok założenia: 1990, Ubezpieczenie na rzecz klienta
SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. Koncesja Organizatora Turystyki Nr 363, Numer Konta: 62 1910 1048 2260 8398 0466 0001
Cena powyższej wycieczki została skalkulowana dla grup liczących minimum 45 pełnopłatnych uczestników, wyjazdu z centrum Polski i przy założeniu realizacji standardowego programu.
Zmiana ilości osób, świadczeń, programu, miejsca wyjazdu etc. może wpłynąć na cenę wycieczki, stąd powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.

