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Paryż na 3 dni  
 

Cena od: 

599zł (minimum 60 osób) 
649zł (minimum 50 osób) 
749zł (minimum 40 osób) 
Cena zależy od terminu, wielkości grupy i miasta  
wyjazdowego. Podana cena dotyczy wyjazdu z  
Poznania lub okolic Poznania. 
 
W cenie zapewniamy: 
- zwiedzanie według programu      
- 2x nocleg w hotelu **/***   
- 2x śniadanie  
- opiekę pilota 
- ubezpieczenie KL,NNW, 
- transport autokarem klasy LUX (barek, dvd, WC, klimatyzacja)  
Dodatkowo płatne opcjonalnie: 
- 2x obiadokolacja około 30 euro 
- dodatkowy nocleg tranzytowy około 25 euro 
Dodatkowo płatne obowiązkowo: 
- bilety wstępu, zestawy słuchawkowe, opłaty wjazdowe i lokalne, parkingi, przejazdy metrem, opłaty przewodnickie 
 (około 70 euro), 
Zakwaterowanie i wyżywienie: 
Zakwaterowanie w hotelu klasy turystycznej */** położonym w okolicach Paryża/aglomeracji paryskiej. Pokoje 1,2,3 
osobowe z łazienkami i WC. Pokój 3 osobowy to pokój z dwoma standardowymi łóżkami i jedną dostawką. W cenie 2 
śniadania kontynentalne w stylu francuskim - “na słodko”. 
  
Program ramowy: 
1 dzień - wyjazd z Polski wg rozkładu. 

2 dzień – przyjazd na zwiedzanie centrum Paryża (pieszo i komunikacją miejską). Wizytę rozpoczniemy od spaceru 
po Wyspie Cite- miejscu gdzie narodził się Paryż. Zobaczymy m.in.: katedrę Notre Dame (wejście do środka gratis), 
zachwycającą gotycką perłę, wzbudzającą podziw swymi wspaniałymi rozetami, łukami przyporowymi oraz bogatą 
historią. Stamtąd pójdziemy na krótki spacer po Dzielnicy Łacińskiej- słynącej z Sorbony i Panteonu ( *dla 
chętnych wejście 10 euro). Kolejnym punktem programu będzie wizyta w okolicach  Wieży Eiffle’a (Tour Eiffel)-  dla 
chętnych czas wolny na wjazd lub wejście schodami. ( *koszt dodatkowy od 7-17 euro os.). Czas na obiadokolację. W 
godzinach wieczornych w rejs statkiem wycieczkowym po Sekwanie (dodatkowo płatny dla 
chętnych). Przyjazd do hotelu na zakwaterowanie i nocleg około godziny 21.00.  
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3 dzień - po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Wersalu (Versailles) –imponującego kompleksu pałacowego króla 
Ludwika XIV, gdzie zobaczymy kolekcję dzieł sztuki w komnatach królewskich, Salę Lustrzaną i 
niepowtarzalne ogrody autorstwa Andre le Notre’a. (Uwaga! Ogrody w niektórych terminach i w weekendy 
płatne dodatkowo około 10 euro). Kolejnym punktem dnia będzie wizyta w Muzeum Perfum Fragonard - królestwie 
zapachów, gdzie można zapoznać się z tajemnicą produkcji perfum (możliwe zakupy). Czas wolny na obiadokolację. 
Koniec dnia spędzimy spacerując najsłynniejszą aleją świata- Polami Elizejskimi(Champs Elysees), przy których 
ulokowane są luksusowe sklepy, salony samochodowe, liczne restauracje, kina. Zobaczymy Łuk Triumfalny (L’ Arc 

de Triomphe)- symbol zwycięstw Napoleona Bonaparte. Nocleg. 

4 dzień - po  śniadaniu i złożeniu bagaży w autokarze, wyjazd na zwiedzanie Paryża pieszo i metrem. 
Rozpoczniemy od Luwru (Musee du Louvre) - jednego z największych muzeów świata, które mieści cenne arcydzieła 
sztuki (malarstwa i rzeźby). Zobaczymy liczne dzieła, zgromadzone w tym dawnym pałacu królewskim, m.in.: Mona 
Lisę, Nike z Samotraki, Wenus z Milo. * Dla chętnych możliwość zwiedzania z polskojęzycznym przewodnikiem za 
dopłatą 15 euro. Następnie czas wolny na indywidualny spacer- możliwe zakupy na ul. Rivoli lub wizyta w Muzeum 
Impresjonistów Orsay, kompleksie Invalides (*  za dodatkową opłatą- koszt biletów wstępu około 12 euro każde 
muzeum). Na koniec dnia spacer po dzielnicy Montmartre, gdzie zobaczymy: place Blanche z Moulin Rouge – 
słynny na całym świecie kabaret,  gdzie narodził się kankan; Place Pigalle; Bazylikę Sacre Coeur - górującą na 
najwyższym wzgórzu miasta, imponującą śnieżno-białą świątynię w stylu grecko- bizantyjskim, wybudowaną jako 
symbol zgody narodowej. Wieczorem czas na obiadokolację. Ok. 21.00-22.00 podstawienie autokaru i wyjazd do 
Polski. 

5 dzień - przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. 

*Program jest ramowy i może ulec zmianie na życzenie klienta. 
 
Program zwiedzania jest ramowy i może ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po wnętrzach zwiedzanych obiektów. 
Opłata dodatkowa za bilety wstępu, zestawy słuchawkowe, opłaty wjazdowe i lokalne, parkingi, przejazdy metrem. 
Prosimy o przygotowanie kwoty około 70 euro. Obligatoryjne opłaty do realizacji programu (nie podlegają 
rozliczeniu)- zestawy słuchawkowe, opłaty wjazdowe i lokalne, przejazdy metrem. Możliwe zwiedzanie Luwru z 
przewodnikiem ( grupa minimum 20 osób)- koszt 15 euro osoba. Dla chętnych wejście lub wjazd na Wieżę Eiffle’ a 
oraz do Muzeów- Panteon, d’ Orsay, Invalides, rejs po Sekwanie - dodatkowo płatne. 
 

Przedstawiony program jest orientacyjny i może zostać dostosowany do potrzeb oraz uwag grupy. W celu 

ostatecznej kalkulacji z uwzględnieniem Państwa próśb lub uwag prosimy o kontakt na: grupy@funclub.pl 
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