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--- czytelny podpis i pieczątka ---

Francja, Paryż 3 noclegi - CDG 3*
Dane szczegółowe
kod oferty: P-CDG-3N-3
data przybycia:
data wyjazdu:
wyżywienie: śniadania
rodzaj transportu: Dojazd własny

kategoria: 3*
czas trwania / ilość dni: 3
liczba osób: 2
zakwaterowanie: 3*
cena za wybraną ilość osób: 840 EUR

1 dzień
Przylot do Paryża na lotnisko Charles de Gaulle, spotkanie z rezydentem, który będzie trzymał kartkę Hawajskie Aloha
transfer komunikacją publiczną do hotelu. Rezydent poinformuje Państwa o godzinie spotkania w kolejnym dniu.
W tym dniu w zależności od godziny przylotu czas wolny lub możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych (płatne
dodatkowo), które zaproponuje rezydent / przewodnik.

2 dzień
Śniadanie kontynentalne. Spotkanie z polskim przewodnikiem i przejazd komunikacją miejską na Plac Zgody. Kilkugodzinne
zwiedzanie centrum historycznego Paryża śladami gotyku oraz królów Francji. Plac Zgody, na którym stała niegdyś gilotyna:
Ogrody Tuileries – najstarsze ogrody Paryża: Luwr – dawna forteca i pałac królewski, a dziś muzeum sztuk pięknych
(wejście do środka możliwe podczas wycieczki fakultatywnej): Pont des Arts – most zakochanych: Pont Neuf – najstarszy
most Paryża, Palais de la Cité – pierwszy pałac królewski w historii Francji: (z zewnątrz): Sainte Chapelle – kaplica
pałacowa (wejście do środka możliwe podczas wycieczki fakultatywnej): XIX-wieczny targ kwiatów, uwielbiany przez Elżbietę
II: katedra Notre-Dame – perła gotyku: kościół sw. Seweryna – przykład gotyku płomienistego: Sorbona – druga najstarsza
uczelnia w Europie (z zewnątrz): Panteon – mauzoleum narodowe (z zewnątrz): kościół św. Szczepana – uwielbiana przez
Woody’ego Allena perła późnego gotyku.
Czas wolny lub możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych (płatne dodatkowo), jakie zaproponuje rezydent /
przewodnik.

3 dzień
Śniadanie kontynentalne. Spotkanie z polskim przedstawicielem i przejazd komunikacją miejską na zwiedzanie Paryża.
Kilkugodzinne zwiedzanie miasta: Galeria Lafayette - XIX-wieczny, luksusowy dom towarowy: Opera Garnier (wejście do
środka możliwe podczas wycieczki fakultatywnej) – jeden z najbardziej imponujących gmachów operowych na świecie: kryte
XIX-wieczne pasaże handlowe: Palais Royal – symbol XVIII-wiecznego libertynizmu i kapitalizmu (z zewnątrz): wjazd z
przewodnikiem na Wieżę Montparnasse (bez kolejki): przejazd pod Wieżę Eiffla: rejs statkiem po Sekwanie.
Czas wolny lub możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych (płatne dodatkowo), jakie zaproponuje rezydent /
przewodnik.

4 dzień
Śniadanie kontynentalne. Spotkanie z rezydentem i transfer komunikacja publiczną na lotnisko Charles de Gaulle. Na
lotnisku pojawiacie się Państwo na 2 godz. przed wylotem. Powrót do Polski.
Cena zawiera:
●
●

●
●
●
●

Program zwiedzania z polskojęzycznym licencjonowanym przewodnikiem po Paryżu
Transfery komunikacją publiczną z polskojęzycznym rezydentem na trasie: lotnisko Charles de Gaulle - hotel - Charles de
Gaulle
Zakwaterowanie w wybranej kategorii hotelowej (lokalna kategoria)
Zakwaterowanie według wybranego terminu i wybranej ilości noclegów
Wyżywienie: śniadania ekonomiczne
Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w TU EUROPA - KL 40000 EUR, KR 5000 EUR, NNW 5000 EUR, BP 500 EUR,
OC 50000 EUR.

Cenia nie zawiera - płatne obowiązkowo po przylocie u rezydenta - 45 EUR/os. za:
●

Bilety wstępów, rezerwacje do zwiedzanych obiektów na terenie Paryża i okolic.

●

Opłata klimatyczne podczas pobytu w Paryżu

Cena nie zawiera:
●

●
●
●
●
●

●
●

Przelotów / biletów lotniczych na lotnisko Charles de Gaulle i z powrotem. W przypadku przylotu na lotnisko Beauvais
dopłata +60 EUR/os. za transfery samochodem / busem (dwa transfery są polskojęzyczne)
Bagaży podczas przelotów
Pełnego wyżywienia podczas pobytu w Paryżu
Biletów komunikacji publicznej podczas transferów i zwiedzania.
Ubezpieczenia od chorób przewlekłych
Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wycieczki od 4% w zależności od wyboru Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz
wariantu ubezpieczenia (zapytaj sprzedawcę)
Ubezpieczenia od różnic / skoków kursów walut - dotyczy ostatniej wpłaty.
Opłaty za słuchawki podczas zwiedzania (zestaw audio guide)

Ważne informacje dla klientów:
●
●

Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14.00 a kończy się o godz. 10.00 do tej godziny należy zwolnić pokój hotelowy.
Śniadania w Paryżu są ekonomiczne (to wynika z kultury tego kraju)

Akceptuję program wycieczki i świadczeń:

--- data i czytelny podpis osoby podpisującej umowę ---

--- pieczątka i czytelny podpis sprzedawcy ---

