Paryż i Wersal
5 dni

Zapisy i rezerwacje:
Biuro KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin
tel. 91 48 27 092, 608 122 492, biuro@kotlatravel.pl, www.kotlatravel.pl

CENA OD: 1799 zł /os.
TERMINY: LUTY – PAŹDZIERNIK 2018

wyloty z Poznania i innych miast
PROGRAM RAMOWY:
DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku na 2 godziny przed wylotem, odprawa i przelot do
Paryża. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym i ostatnim dniu będzie realizowany
program zwiedzania.
DZIEŃ 2-4: Po śniadaniu zwiedzanie Paryża - w programie m.in.:
Spacer po dzielnicy Montmartre: Plac Pigalle, Plac Blanche z kabaretem Moulin Rouge,
Plac du Tertre, Bazylika Sacre Coeur na szczycie wzgórza, skąd roztacza się piękny
widok na miasto.
Spacer przez Ogrody Tuileries do Place de la Concorde z egipskim obeliskiem;
łuk triumfalny Arc du Carrousel, upamiętniający zwycięstwa Napoleona.
Szklana Piramida Luwru oraz Muzeum Luwru w dawnym Pałacu z najsłynniejszymi
dziełami sztuki, m.in. Mona Lisa Leonarda da Vinci, Wenus z Milo oraz stela z kodeksem
Hammurabiego.
Spacer najstarszym mostem Paryża - Pont Neuf oraz Pont des Arts.
Bulwary nad Sekwaną, gdzie swoje stragany rozkładają bukiniści; Wyspa La Cite
położona na Sekwanie i Katedra Notre Dame oraz Punkt Zerowy – niewielka gwiazda,
oznaczająca punkt, od którego mierzy się odległości w całej Francji.

Spacer po Dzielnicy Łacińskiej: Sorbona – jedna z najsłynniejszych uczelni świata;
Kościół św. Seweryna, jeden z ulubionych kościołów polskiej emigracji w
XIX w. oraz Dziedziniec Muzeum Wieków Średnich w dawnych Termach Cluny.
Plac Trocadero, Pola Marsowe oraz Wieża Eiffla - symbol francuskiej stolicy.
Ośmiokątny Plac Vendome, który łączy historie Napoleona, Fryderyka Chopina, Coco
Chanel oraz Księżnej Diany.
Pola Elizejskie - reprezentacyjna aleja Paryża oraz Plac de Gaulle’a z Łukiem
Triumfalnym.
Muzeum d’Orsay w budynku dawnego dworca kolejowego ze zbiorami malarstwa
impresjonistycznego.
Dzielnica ekskluzywnych butików wraz z Operą Garnier, w której rozgrywała się akcja
sztuki Upiór w Operze.
Najstarszy i najpiękniejszy paryski Cmentarz Pere-Lachaise, gdzie pochowani są m.in.
Fryderyk Chopin, Honore de Balzac czy Jim Morrison.
Wyjazd do Wersalu i zwiedzanie słynnego kompleksu parkowo-pałacowego – wizyta w
Pałacu Wersalskim z bogato wyposażonymi komnatami królewskimi oraz krótki spacer po
pałacowych ogrodach.
Dla chętnych rejs stateczkiem po Sekwanie z paryskimi zabytki zwiedzanymi z
perspektywy rzeki (ok. 13 €), kolacja francuska w restauracji z muzyką na żywo (ok. 45 €,
przy grupie min. 10 osób) oraz spektakl w słynnym kabarecie Moulin Rouge (od ok. 100
€).
W czasie zwiedzanie możliwość spróbowania specjałów legendarnej francuskiej kuchni:
kolorowych ciasteczek macarons (ok. 2 €); cieniutkich naleśników crepes, które najlepiej
smakują z sosem pomarańczowym (ok. 4-5 €) czy zupy cebulowej (ok. 6-7 €).

W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena obiadokolacji w restauracji w Paryżu:
ok. 15-20 €). Powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
przelot wraz z opłatami lotniskowymi,
bagaż podręczny do 10 kg, wym. 55 x 40 x 23 cm.
Cena NIE ZAWIERA BAGAŻU GŁÓWNEGO. Możliwość dopłaty do dużej walizki:
- do wym. 149 x 119 x 171 cm, do 20 kg: 230 - 320 zł,
- do wym. 149 x 119 x 171 cm, do 32 kg: 280 - 400 zł.
Cena za walizkę w zależności od terminu imprezy,
transfer lotnisko – hotel – lotnisko,
4 noclegi w hotelu 3*,
pokoje 2-osobowe z łazienkami,
4 śniadania,
opieka polskiego pilota,
ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL do 10.000 €, NNW do 15.000 zł, CHP i bagaż
do 1.000 zł).
CENA NIE OBEJMUJE:
Orientacyjny koszt realizacji programu zwiedzania: 100-120 € (w zależności od wielkości
grupy) - kwota ta obejmuje przejazdy komunikacją miejską podczas realizacji programu,
wyjazd kolejką RER do Wersalu, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami
ich rezerwacji (Luwr, Wieża Eiffla - III poziom, Muzeum d’Orsay, Pałac Wersalski) oraz
słuchawki podczas zwiedzania.
Cena nie zawiera podatku miejskiego płatnego w hotelu w wysokości 1-2 €/os/noc.
Opcje dla chętnych (rejs statkiem po Sekwanie, francuska kolacja, Moulin Rouge):
dodatkowo płatne.
INFORMACJE DODATKOWE:
Dopłata do pokoju 1-osobowego: 550-650 zł (nie ma możliwości dokwaterowania).
Zniżka dla trzeciej osoby w pokoju: 100 zł.
Gwarancja niezmienności ceny: 35 zł.
WAŻNE INFORMACJE:
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, wszystkie punkty programu zostaną
zrealizowane. Pilot nie oprowadza grupy po wnętrzach muzeów.
Spotkanie z pilotem na lotnisku w Polsce lub w Paryżu po przylocie. W pojedynczych
przypadkach transfer lotniskowy może być realizowany jedynie pod opieką lokalnego
kierowcy.
Transfery lotniskowe realizowane są busem/autokarem, przejazdy podczas zwiedzania
odbywają się komunikacją miejską.
W przypadku wylotu z Paryża we wczesnych godzinach porannych, zamiast śniadania mogą
zostać przygotowane pakiety śniadaniowe.
Dokumenty podróży będą do odbioru na lotnisku (u pilota lub przedstawiciela naszego
biura) lub zostaną wysłane wcześniej drogą mailową – w takiej sytuacji Klienci lecą sami,
na podstawie kart pokładowych lub biletów. Na tydzień przed wylotem zostanie wysłane
potwierdzenie ze wszystkimi informacjami dotyczącymi zbiórki i przekazania dokumentów.

