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PARYŻ
Ramowy program:
1 dzień - wyjazd z Polski, przejazd do Paryża
2 dzień - Wieża Eiffla (najbardziej charakterystyczny i rozpoznawalny na całym świecie symbol Paryża i
Francji, jej nazwa pochodzi od jej konstruktora, francuskiego inżyniera Aleksandra Gustawa Eiffla i
została wzniesiona w 1889 roku z okazji wystawy światowej zorganizowanej w stuletnią rocznicę
rewolucji francuskiej), Pola Marsowe, Troccadero: Dzielnica Łacińska– Panteon, Ogród
Luksemburski, bulwar św. Michała, Sorbona. Cite: katedra Notre Dame– Saint Chapelle
3 dzień - muzeum Luwr (najsłynniejsze paryskie muzeum, jego wewnętrzny dziedziniec jest początkiem
tzw. historycznej osi Paryża, rozciągającej się od szklanej piramidy Luwru, przez Pola Elizejskie, aż do
Wielkiego Łuku w La Defense; liczba wszystkich zgromadzonych eksponatów, pochodzących z okresu
od starożytności do XIX w., sięga 380 tysięcy), ogrody Tuilleries, Wzgórze Montmartre - bazylika
Sacre Coeur, rue Lepic (ze szczytu wzgórza rozpościera się wspaniały widok, na szczycie, na prośbę
mieszkańców miasta ocalałych w wojnie francusko- pruskiej, zbudowana została Bazylika Sacré Coeur.
Jej kopuły mają po 79 m wysokości, a wieża północna 83 m. W wieży znajduje się najcięższy dzwon
Paryża- „Savoyarde” o wadze 19 ton i sercu ważącym 500 kg). Wieczorem- rejs statkiem po Sekwanie
4 dzień - Wersal – ogrody. (rezydencja królewska, zespół pałacowo- ogrodowy stanowiący najokazalszy
przykład francuskiego klasycyzmu barokowego, którego zaczątkiem był pałacyk myśliwski rozbudowany
przez króla Ludwika XIV. Wersal był wzorem, do którego nawiązywano przy wznoszeniu wielu
rezydencji europejskich. Zespół pałacowo- ogrodowy Wersal został wpisany na Listę Światowego
Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO), Paryż: dzielnica La Defence, Pola Elizejskie, Łuk
Triumfalny (budowla w kształcie bramy, wzniesiona dla uczczenia i upamiętnienia doniosłego
wydarzenia, jakim była wygrana Napoleona w bitwie pod Austerlitz, budowlę dekorują sceny
przedstawiające dzieje francuskiej armii oraz sceny znanych bitew). Wieczorem wyjazd do Polski
5 dzień - powrót do kraju w godz. popołudniowych

Koszt: termin i cena do uzgodnienia z grupą
Cena obejmuje:
•
•
•
•
•

2 noclegi w hotelu ***/** , pokoje 2 i 3-os.
wyżywienie HB: 3 śniadania, 3 obiadokolacje
transport autokarem
opiekę pilota i przewodnika
ubezpieczenie KL NNW

Cena nie obejmuje:
•
•
•

napojów do obiadokolacji
dopłaty do pokoju jednoosobowego
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów

