Francja

 Paryż Disneyland - Samolotem

NOWE NIŻSZE CENY!
Kwiecień

18.04 - 22.04
25.04 - 29.04

Maj

02.05 – 06.05
09.05 - 13.05
16.05 – 20.05
30.05 – 03.06

Czerwiec

06.06 - 10.06
20.06 - 24.06

Lipiec

04.07 – 08.07
18.07 - 22.07

Sierpień

15.08 - 19.08
29.08 - 02.09

Wrzesień

12.09 - 16.09
26.09 - 30.09

Październik
03.10 - 07.10
10.10 - 14.10

Wyloty:
Środa - Warszawa, Gdańsk, Poznań, Berlin
Czwartek - Kraków, Wrocław
Powrót:
Niedziela

Atuty oferty:
- Piloci z najlepszych Polskich firm.
- Transfer lotnisko-hotel-lotnisko w cenie
programu.
- Najbogatszy i najtańszy na rynku program.
- Opcja zakupu tanich, smacznych obiadów
u pilota.

Dzień 1
Zbiórka na lotnisku przed stanowiskiem odprawy na 2 godziny
przed wylotem. Przylot do Paryża i transfer do hotelu.Po zakwaterowaniu i pozostawieniu bagażu w przechowalni , spotkanie informacyjne z pilotem, przedstawicielem firmy.Następnie środkami
komunikacji miejskiej np. metro, RER pojedziemy zwiedzić Wieżę
Eiffela, wjazd dla wszystkich na drugie piętro, dla zuchwałych na
ostatnie, trzecie na wysokości 320 m, skąd ujrzymy wspaniałą panoramę Paryża która na pewno pozostawi niezapomniane przeżycia.
Kolejnym punktem dnia będzie niesamowity rejs po Sekwanie
który pozwoli nam obejrzeć skarby Paryża z innej perspektywy,
między innymi wyspę la Cite de Paris, katedrę Notre Dame,
wyspę Świętego Ludwika, fasadę Muzeum Orsay, Pont Neuf najstarszy most Paryża, budynek Conciergerie oraz Grand Palais.
UWAGA! Dla osób przylatujących do Paryża w
godzinach wieczornych program zwiedzania z dnia 1
realizowany jest w dniu 5.

Dzień 2
Wspólny poranny świeży spacer przez dzielnice Montmartre,
dzielnicę artystów i nocnego życia gdzie zobaczymy słynny Plac
Pigalle, liczne teatry i kabarety (m.in. Moulin Rouge), bazylikę
Sacre Coeur, która od końca XIX w. stała się symbolem paryskiej
pobożności oraz Plac du Tertre, plac artystów Picassa , Van
Gogha i innych...Około 13 zwiedzanie Luwru najsłynniejszego
muzeum świata po czym szlakiem Szopenowskim dojdziemy do
Opery Garnier, drugiego symbolu Paryża, następnie zwiedzimy
najstarszą fabrykę perfum Fragonard, w której także będzie
można się zaopatrzyć :).
Po obiedzie, zobaczymy Łuk Triumfalny oraz pospacerujemy
po Polach Elizejskich gdzie uczestnicy będą mieli czas wolny. Powrót do hotelu około 21.30.
Dzień 3
Śniadanie w Hotelu, wyjazd o godzinie 9.00. Pierwszym etapem tego dnia będzie zwiedzanie super nowoczesnej dzielnicy
La Defense, centrum finansowe Paryża ale także nutka Polska
w postaci niesamowitych posągów Igora Mitoraya.... po czym pojedziemy do najdziwniejszego obiektu Paryża - Centre Georges
Pompidou... wjazd na ostatnie piętro panoramiczna windą pozostawi nam niezapomnienany widok na Katedre Notre Dame

oraz pobliski Pantheon...Po obiedzie zwiedzimy Dzielnicę Łacińską z przewodnikiem lokalnym, gdzie zobaczymy: Notre Dame
de Paris - najsłynniejszą gotycką katedrę świata, la Sorbonne najsłynniejszy uniwersytet Europy oraz jego dziedziniec, prestiżowy Ogród Luksemburski w którym mieści się Senat Republiki
Francuskiej oraz ścisłe centrum takie jak Bulwar Saint Germain
wokół których rozpoczęła się współczesna rewolucja francuska
w maju 68r, na koniec imponujący Panteon w którym została pochowana nasza Noblistka Marie Skłodowska-Curie oraz ważni
obywatele Paryża np Victor HugoNastępnie, dla chętnych, "Paris
by Night" z degustacja win francuskich (wyjazd 22.00 powrót
24.00 - Fakultet).
Dzień 4
Po śniadaniu udamy się do słynnego parku atrakcji Disneylandu... to miejsce gdzie zabawa miesza się z magią i spełniają
się marzenia całej rodziny, nieważne czy byłeś, czy wciąż jesteś
młodym marzycielem, bez względu na wiek będziesz urzeczony
wyjątkową mozaiką magii i zabawy, w parku zostaniemy do 20.00
gdy wrócimy do hotelu (rozpoczęcie fakultetów).
Park Disneyland składa się z 4 krain pełnych niesamowitych
atrakcji, wstęp do każdej z krain uzależniony jest od wzrostu turysty (szczegóły u pilota).
Dzień 5
Śniadanie, w przypadku porannych godzin wylotowych gwarantowane lunch boxy, wykwaterowanie i transfer na lotnisko. Powrót do Polski.
Dla osób przylatujących do Paryża w godzinach wieczornych
program zwiedzania z dnia 1 realizowany jest w dniu 5.
Uwaga: W programie 3 noce / 4 dni Disneyland realizowany w dniu 3 oraz dzielnica łacińska dniu
drugim.

Uwagi do programu:
- Transfery z/na lotnisko są realizowane busem/autokarem lub
komunikacją miejską i/lub podmiejską w zależności od ilości osób,
natomiast przejazdy podczas zwiedzania komunikacją miejską
i/lub podmiejską.
- Kolejność dni lub punkty zwiedzania mogą ulec zmianie.
- Linia lotnicza i godziny przelotów mogą ulec zmianie.
- Program realizowany środkami komunikacji miejskiej (RER,
metro).

biuro@primaholiday.pl, tel. 801 511 777, dla tel. kom. 22 692 71 99

Cena obejmuje:
- Przelot samolotem na wybranej trasie
oraz opłaty i podatki lotniskowe
- Koszt przewozu bagażu podręcznego
liniami AIR France, WIZZAIR o wymiarach (42x32x25cm), waga nie jest
określona, RYANAIR o wymiarach(
55x40x20cm), waga do 10 kg.
- 4 noclegi w hotelu 2*.
- Zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym.
- 4 śniadania kontynentalne
- Opiekę polskojęzycznego pilota/ rezydenta
- Ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL,
CP, Assistance i bagażu.
- Gwarancję niezmienności ceny.

Cena podstawowa nie obejmuje:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
- przewodników lokalnych
- Transport komunikacją miejską, transferów około 30 euro (RER, metro).
- rejsu, degustacji win
- zestawu słuchawkowego Tour Guide
oraz innych wydatków osobistych.

Kwota na realizację programu:
Osoby powyżej 12 lat ok 175 euro, dzieci
do 12 lat 150 euro - z obiadami (2 obiady) i wstępami.
Płatne obowiązkowo u pilota.
Koszty programu są niższe jeżeli dana
osoba chce pominąć którąś z atrakcji.

Ważne!
Bardzo prosimy o dokładne wypełnianie formularza rezerwacyjnego w szczególności podania
pełnego nazwiska i imienia zgodnego z dokumentem, którym będą
się Państwo posługiwali podczas podróży, daty urodzenia oraz obywatelstwa. Prosimy też o sprawdzenie
terminu ważności tego dokumentu.

