
 

             
 

   

    

 

 
 

Paryż samolotem  
30.04 – 03.05.2023  

 

1. DZIEŃ - przejazd na lotnisko do Berlina. Przylot do Paryża, przelot w godzinach rannych (09.55-11.50), 
po wylądowaniu przejazd do hotelu. Paryż w ciągu dnia - historyczne centrum Paryża – Wyspa Cite i 
Katedra Notre Dame, Wyspa św. Ludwika, Pałac Sprawiedliwości, Święta Kaplica (Saint Chapelle), 
Sorbona, Panteon, Ogród Luksemburski i dzielnica łacińska oraz Obiadokolacja i nocleg. 
 

2. DZIEŃ - Po śniadaniu zwiedzanie Paryża –Spacer po Ogrodach Tuileries do Placu Concorde, następnie 
przez Pola Elizejskie spacer pod Łuk Triumfalny. możliwość wejścia na sam szczyt, czas wolny na Polach 
Elizejskich. Po południu przejazd pod Wieżę Eiffla – dla chętnych wejście/wjazd na najwyższe piętro. Czas 
wolny na Polach Marsowych i na Placu Trocadero. Wieczorem dla chętnych rejs statkiem po Sekwanie. 
Obiadokolacja i powrót do hotelu na nocleg. 
 

3.  DZIEŃ - Po śniadaniu zwiedzanie miasta - Dla chętnych np.  Muzeum Luwru – jedno z najwspanialszych 
muzeów na świecie – mieszczącego się w dawnej rezydencji królewskiej lub najsłynniejsze na świecie 
muzeum impresjonistów Orsay. Po południu dzielnica Montmartre - Bazylika Sacre-Coeur  
i wzgórze Montmartre, Plac du Tertre będący jednym z najbardziej malowniczych zakątków Paryża, Plac 
Pigale i Moulin Rouge. Obiadokolacja i nocleg.   
 

4. DZIEŃ - Po śniadaniu możliwość organizacji wyjazdu do pobliskiego Wersalu ze zwiedzaniem 
najpiękniejszego pałacu królów francuskich i otaczających go ogrodów, po zwiedzaniu czas wolny w 
Wersalu lub w Paryżu do ok. 17 lub czas wolny w centrum. Po południu przejazd na lotnisko. (godziny 
przelotu 20.30-22.15) Po wylądowaniu powrót autokarem do domu 
 

Świadczenia w orientacyjnej w cenie:                  ok. 2499 zł 
Ze względu na zmieniające się ceny biletów lotniczych oferta ograniczona czasowo 
 

 Przejazd na lotnisko do Berlina i powrót  

 Przelot samolotem na Trasie Berlin - Paryż - Berlin 

 Transfery lotnisko - hotel - lotnisko 

 Bagaż podręczny 45 x 36 x 20 cm 

 3 noclegów w dobrym hotelu  

 Wyżywienie na miejscu, śniadania, i obiadokolacje 

 opieka i informacja turystyczna pilota - przedstawiciela biura 

 ubezpieczenie KL i NNW 
 

Uwaga: Podana cena nie obejmuje taksy klimatycznej płatnej indywidualnie w hotelu na miejscu, 
ewentualnej dopłaty do dużego bagażu, biletów wstępu do zwiedzanych atrakcji, rejsu statkiem po 
Sekwanie, metra w Paryżu na potrzeby zwiedzania oraz obowiązkowej składki na Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy – 20 zł/os 
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