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City Break - Magia Paryża - 4 dni (samolotem z Krakowa)
Francja Paryż

Program
Paryż – nazywany stolicą mody i kultury, miastem zakochanych, gdzie można zjeść wytworną kolację, a zarazem „zadowolić” się bagietką, która nigdzie nie smakuje
tak jak w stolicy Francji. Żaden przewodnik nie jest w stanie oddać niesamowitego nastroju panującego podczas wieczornego spaceru w międzynarodowym tłumie
na Champs Elysees, klimatu francuskich kawiarenek czy feerii świateł oglądanych podczas rejsu po Sekwanie, dlatego trzeba to przeżyć samemu!
Program:
Dzień 1:
Odprawa na lotnisku i przelot do Paryża – stolicy Francji. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny lub zwiedzanie w zależności od godzin przylotu.
Dzień 2-3:
Kolejne dwa dni to czas na poznanie atmosfery miasta oraz jego najważniejszych miejsc, takich jak
- Muzeum Luwr – najpiękniejszy paryski pałac z ogromnym Muzeum Sztuki, gdzie znajdują się najsłynniejsze światowe dzieła, takie jak Stela z Kodeksem
Hammurabiego, Mona Lisa czy Pieta z Avinionu
- Arc du Carrousel – Łuk został zaprojektowany na zlecenie cesarza Napoleona, wzorowany na łuku Konstantyna w Rzymie, upamiętniający wojskowe i
dyplomatyczne zwycięstwa Napoleona
- Ogrody Tuileries będące największymi i najdawniejszymi ogrodami w stylu francuskim w Paryżu, które w przeszłości otaczały rezydencję królów Francji
- Plac de la Concorde z egipskim obeliskiem oraz dwiema dużymi fontannami - Fontanna Rzek i Fontanna Mórz, dodatkowo w narożnikach placu znajduje się
osiem kobiecych posągów będących symbolami głównych miast francuskich
- Pola Elizejskie – reprezentacyjna aleja Paryża z licznymi teatrami, restauracjami, kinami i ekskluzywnymi sklepami będąca miejscem często odwiedzanym przez
turystów
- Łuk Triumfalny na Placu de Gaulle'a zbudowany dla uczczenia tych, którzy walczyli i polegli za Francję w czasie rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich
- Wyspa Cite, gdzie obok najbardziej znanych średniowiecznych budynków, takich jak Katedra Notre Dame, Sainte Chapelle, Conciergerie, można zobaczyć także
Palais de Justice, Hotel-Dieu, Pont-Neuf, la Prefecture oraz trzy skwery - Vert-Galant, l’Ile-de-France, Jana XIII
- Dzielnica Łacińska – uniwersytecka część miasta, gdzie podziwiać można m.in. kompleks klasztorny benedyktynów Val-de-Grace, zamieniony po rewolucji
francuskiej w szpital wojskowy, dawne opactwo Port-Royal, Kolegium Francuskie, Sorbonę oraz Panteon
- Dzielnica Montmartre, gdzie na szczycie wzgórza, z którego roztacza się przepiękny widok na stolicę Francji, znajduje się słynna bazylika Sacre-Coeur, a poniżej
pierwszy kościół żelbetowy Saint Jean de Montmartre, można tu zajrzeć także na najsłynniejszy paryski pchli targ i targowisko księgarzy
- Plac Trocadero, nazwany tak na pamiątkę wygranej bitwy pod Trocadero w Hiszpanii, przy którym na wzgórzu znajduje się Palais de Chaillot, gdzie została
podpisana w 1948 r. międzynarodowa Deklaracja Praw Człowieka
- Wieża Eiffla – symbol Paryża, jest magnesem, który od początku swojego istnienia przyciąga do siebie miliony turystów z całego globu
- Pola Marsowe, na których w przeszłości odbywały się ćwiczenia wojskowe, później wydarzenia rewolucyjne, próby lotów balonem oraz wystawy światowe, których
główną atrakcją była wieża Eiffla
- Opera Garnier – arcydzieło architektury i największy budynek opery w Europie
- Plac Vendome będący symbolem ducha i stylu paryskiego, gdzie Napoleon poślubił Józefinę, a w jednej z kamienic zmarł Fryderyk Chopin
W przerwach podczas zwiedzania proponujemy czas wolny na posiłek, podczas którego będzie możliwość spróbowania francuskich potraw, takich jak
bouillabaisse, brandada, ratatouille, czy tarta tartin oraz suflet i creme brulee oraz skosztowania słynnych francuskich win, calvados, czy oryginalnego
szampana(płatne indywidualnie wg zamówienia).
W Paryżu znajduje się także wiele innych ciekawych atrakcji, z których można skorzystać fakultatywnie w zależności od czasu wolnego:
- Bazylika Saint-Denis - imponująca gotycka bazylika z przepięknym wnętrzem przepełnionym zabytkowymi posągami i sarkofagami, będąca miejscem pochówku
niemal wszystkich królów francuskich m.in. Ludwika XVI i Marii Antoniny (ok. 8 euro/os.)
- Museum d’Orsay, gdzie znajdują się zbiory zawierające głównie sztukę francuską młodszą od tej prezentowanej w Luwrze, ale starszą od zbiorów Centre
Georges Pompidou (ok. 15 euro/os.)
- Rejs statkiem spacerowym po Sekwanie - świetna okazja do podziwiania zabytków i blasku świateł miasta z zupełnie innej perspektywy (ok. 14 euro/os.)
- Katakumby Paryża - ciągnące się kilometrami podziemne korytarze, pełne szczątków ludzkich, gdzie Victor Hugo umieścił akcję „Nędzników”, a w czasie II wojny
światowej spotykali się członkowie francuskiego ruchu oporu (ok. 16 euro/os.)
- Shakespeare and Company Bookstore - wizyta w małej, magicznej księgarni jak z bajek, gdzie obok najróżniejszych książek znajdziemy piętro, gdzie znajduje
się mini czytelnia, pianino oraz wygodne miejsca, aby usiąść i chłonąć atmosferę świątyni czytelnictwa (płatne indywidualnie wg zakupów)
- Centre Pompidou - budynek, w którym mieści się m.in. muzeum sztuki współczesnej, z dziełami artystów reprezentujących głównie surrealizm, kubizm,
ekspresjonizm i fowizm, a nowoczesny wygląd budynku pobudza wyobraźnię każdego zwiedzającego (ok. 14 euro/os.)
- Stade de France - podczas wizyty można śledzić trasę, jaką przemierzają najwięksi sportowcy, poczuć atmosferę szatni, przejść tunel prowadzący na murawę,
zamknąć oczy i poczuć emocje największych wydarzeń sportowych (ok. 15 euro/os.)
Wieczorami proponujemy słynne paryskie rozrywki, które świetnie oddają ducha tego miasta:
- Kabarety Paryża - słynne „Moulin Rouge”, „Lido”, które olśniewają i zachwycają, pełne przepychu rewie, piękne stroje, taniec i muzyka (od 70 euro/os.)
- Wieczór francuski - kolacja francuska złożona z kilku tradycyjnych dań podawanych przy akompaniamencie muzyki regionalnej (od 45 euro /os.) (min. 10 osób)
- Kolacja na Wieży Eiffla - niezwykle miejsce na romantyczny wieczór, z zapierającym dech w piersiach widokiem na wieczorny Paryż (od 90 euro/os.)

- Hard Rock Caffe, gdzie można zatrzymać się na pyszny posiłek, orzeźwiający koktajl, wyjątkowe zakupy czy niezapomniane wydarzenie na żywo (płatne
indywidualnie wg zamówienia)
Dzień 4:
Wymeldowanie z hotelu, czas wolny w zależności od godzin wylotu, transfer na lotnisko, przelot do Polski.
Zakwaterowanie podstawowe:
Hotele 3* położone w pobliżu środków komunikacji miejskiej/podmiejskiej, w odległości kilku przystanków od największych atrakcji Paryża. Wszystkie hotele oferują
wygodnie urządzone i zadbane pokoje 2 osobowe (możliwość 1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie - śniadania kontynentalne
Hotele 3* np. Ibis Sud Stade de France, Campanile Bobigny
Zakwaterowanie opcjonalne (na zapytanie):
Hotele 4* i 5* dla osób, które wyjątkowo cenią sobie komfort i wysoki standard noclegu. Położone blisko komunikacji miejskiej/podmiejskiej w odległości kilku
przystanków od największych atrakcji Paryża. Wszystkie hotele oferują wygodnie urządzone, dobrze wyposażone i zadbane pokoje 2 osobowe (możliwość
dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie - śniadania w formie bufetu
Dopłata Hotele 4* +850zł/os
Dopłata Hotele 5* +1.700zł/os
Informacje dodatkowe:
- Spotkanie z pilotem/przedstawicielem organizatora nastąpi na lotnisku w Polsce lub po przylocie w Paryżu.
- 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 zwiedzania może ulec zmianie.
- Pilot nie oprowadza wewnątrz obiektów.
- W przypadku wylotu z Paryża w godzinach porannych zamiast śniadania może być wydany pakiet śniadaniowy.
- Linia lotnicza i godziny przelotów mogą ulec zmianie.
- „Single” - bez dopłaty, przy dokwaterowaniu do pokoju 2 lub 3 osobowego (opcja na zapytanie).
- „Zniżki dla dzieci” - dotyczą dziecka do 12 lat zakwaterowanego wspólnie z 2 osobami pełnopłatnymi.
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.

Cena zawiera
- przelot samolotem na wybranej trasie
- opłaty i podatki lotniskowe
- koszt przewozu bagażu podręcznego (WIZZAIR o wymiarach 40x30x20cm, waga do 10 kg, RYANAIR o wymiarach 40x20x25cm, waga do 10 kg)
- 3 noclegi w hotelu 3*
- zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
- 3 śniadania
- opiekę polskojęzycznego pilota/przedstawiciela Regent
- podstawowe ubezpieczenie KL, NNW, bagażu
- gwarancję niezmienności ceny

Cena nie zawiera
- Orientacyjnego kosztu uczestnictwa w programie ramowym, na który należy przeznaczyć dodatkowo ok. 130 – 140 euro/osoba. Kwota ta obejmuje transfery z/na
lotnisko, opłatę za podatek turystyczny, bilety wstępów do zwiedzanych atrakcji, bilety komunikacji miejskiej i/lub podmiejskiej podczas realizacji programu
zwiedzania oraz usługi lokalnych przewodników.
- Kosztu wycieczek fakultatywnych i atrakcji pozaprogramowych.
- Kosztu posiłków zamawianych indywidualnie.
- Kosztu usługi przewozu bagażu rejestrowanego, którego waga uzależniona jest od linii lotniczej realizującej przelot (WIZZAIR - do 10kg; RYANAIR - do 10kg o
maksymalnych wymiarach 55x40x20cm;. Usługę tę można nabyć opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podróżujących osób za dodatkową opłatą.
- Kosztu usługi przewozu bagażu głównego (rejestrowanego), którego waga uzależniona jest od linii lotniczej realizującej przelot (WIZZAIR - do 20kg; RYANAIR do 20kg. Usługę tę można nabyć opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podróżujących osób za dodatkową opłatą.
- Dopłaty do pokoju jednoosobowego (600 PLN/os.)
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Terminy
1.

03.10.2019

06.10.2019

2090 PLN

2.

10.10.2019

13.10.2019

2390 PLN
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