Program wycieczki – Paryż – 7 dni
1 dzień – 3.09.2021
14:00
wyjazd z Opola
przejazd nocny,
2 dzień – 4.09.2021
9:00
przyjazd i zwiedzanie Paryża: Opera Garnier, Muzeum Perfum Fragonard. Następnie Plac Vendome,
przy którym znajduje się Hotel Ritz. Przejście do dzielnicy Montmartre przez Plac Blanche ze słynnym
kabaretem Moulin Rouge. Plac Pigalle, położona w pobliżu bazylika Sacre-Coeur. Zwiedzanie
Montmartre"u zakończymy na Place du Tertre, który jest historycznym miejscem powstania
najbardziej znanego z nowoczesnych prądów malarskich – impresjonizmu.
18:30
obiadokolacja, przyjazd do hotelu, nocleg,
3 dzień – 5.09.2021
8:00
śniadanie
10:00
Przejazd do centrum na zwiedzanie miasta: Muzeum D'Orsay (9 eur/os powyżej 25 lat, 7,5eur dla 18-25
lat i powyżej 60 lat, bezpłatnie – poniżej 18 lat) , Dzielnica Łacińska - pamiętająca czasy Rzymian i
mówiących po łacinie studentów najstarszego uniwersytetu paryskiego Sorbony. Na wzgórzu
Świętej Genowefy znajduje się Pantheon – gdzie spoczywają zasłużeni obywatele Francji, a wśród nich
Maria Skłodowska- Curie. Przejście do Ogrodów Luksemburskich, w których mieści się XVII – wieczny
Pałac Luksemburski.
Kolejn adzielnica - La Cité - najstarsza część i kolebka Paryża z Katedrą Notre-Dame. Saint Chapelle najpiękniejsze witraże Europy, Conciergerie - dawne więzienie, Pałac Sprawiedliwości. Przejazd do
Centrum Pompidou - symbolu nowoczesności z zewnętrznymi rurami, rusztowaniami i windami.
Niedaleko stoi Hotel de Ville - budynek merostwa Paryża.
18:00
obiadokolacja, przyjazd do hotelu, nocleg,
4 dzień – 6.09.2021
8:00
śniadanie
10:00
zwiedzanie pałacu królewskiego w Wersalu (18 eur/os, dla uczniów - bezpłatnie) wraz z kompleksem
ogrodowo – parkowym, jako najwspanialszego dzieła francuskiego klasycyzmu i baroku.
Przejazd pod Łuk Triumfalny, spacer Polami Elizejskimi. Ogrody Tuileries, Place de la Concorde.
18:00
obiadokolacja, przyjazd do hotelu, nocleg
5 dzień – 7.09.2021
8:00
śniadanie
10:00
Przejazd do centrum na zwiedzanie miasta:Luwr (10 eur/os, poniżej 18 lat i powyżej 60 lat –
bezpłatnie) - dawny pałac królewski, obecnie muzeum sztuki.
wieża Eiffle`a (8,5 eur/os, 7 eur/os dla 12-24 lat, 4eur/os dla 4-11 lat), Rejs statkiem po Sekwanie
(ok.15 eur./os).
18:00
obiadokolacja, przyjazd do hotelu, nocleg

6 dzień – 8.09.2021
8:00
śniadanie
9:00
Po śniadaniu wyjazd na cały dzień (do godziny 20-21) do Disneylandu (62 eur-dorośli, 45 eur- dzieci
powyżej 12 lat) najnowszego parku rozrywki dla dzieci i dorosłych w Europie, składającego się z 4
krain „Fantazja” – bajkowa kraina z zamkiem Śpiącej Królewny, „Pogranicze” – znany z westernów
Dziki Zachód ze wspaniałą górą piorunów, „Przygoda” – kraina poszukiwaczy skarbów i świątynia
zagłady Indiany Jonesa oraz „Wynalazki” – technologie i świat przyszłości z przepięknym Nautilusem
kapitana Nemo.
Przejazd nocny
7 dzień – 9.09.2021
ok. 17:00
przyjazd do Opola, zakończenie wycieczki
----------------KONIECZNIE – PASZPORT – SZCZEPIENIE COVID !!!
Cena ostateczna : 1510zł. + 210eur
max kurs eur – 4,6
Cena zawiera:
- przejazd luksusowym autokarem
- noclegi – pokoje 3 osobowe - IBIS BUDGET - obok Paryża

- śniadania i obiadokolacje
- opiekę pilota – przewodnika
- bilety wstępu (opisane w programie)
- ubezpieczenie TIP (KL 20 tys. EUR, NNW 10-20 tys. PLN, bagaż 800zł.)
+ 20zł./os - TIP PLUS - standardowy pakiet ubezpieczeniowy z szerokim zakresem ubezpieczenia oraz z wysokimi
sumami ubezpieczenia. Sumy ubezpieczenia: koszty leczenia i transportu (z uwzględnieniem następstw chorób
przewlekłych) 40 000 EUR, następstwa nieszczęśliwych wypadków 30 000 PLN, bagaż 1 200 PLN/osoba, 3 000 PLN/
rodzina, opóźnienie dostarczenia bagażu 600 PLN/osoba, 1 200 PLN/rodzina, koszty ratownictwa 5 000 EUR,
odpowiedzialność cywilna (szkody osobowe 50 000 EUR, szkody rzeczowe 10 000 EUR), ASSISTANCE
ROZSZERZONY.
+120zł./os - Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona o PANDEMIĘ (w tym koszty leczenia
i transportu do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia oraz koszty dodatkowych świadczeń na wypadek
kwarantanny związanej z COVID-19 maksymalnie do kwoty 1000 EUR),
+ 160zł./os - rozszerzone o następstwa chorób przewlekłych i zdarzenia związane z zachorowaniem na COVID-19

Konto do wpłaty zaliczki- Omega - Smak Podróży
mbank: 45 1140 2004 0000 3102 5429 3249 (PLN)

mbank: 54 1140 2004 0000 3112 0377 9527 (EUR), BIC – BREXPLPWMBK
(proszę w tytule podać imię i nazwisko dziecka i w skrócie hasło - Paryż)
Omega – Smak Podróży,
Aneta Zielony kom.888 736 232, biuro@smakpodrozy.com.pl, www.smakpodrozy.com.pl,

