ATAS sp. z o.o.

BIURO TURYSTYKI I WYPOCZYNKU

ZIMOWY PARYŻ
OBÓZ TURYSTYCZNY
#Disneyland #explore #winter #fun
Zapraszamy do zapoznania się z urokami oprószonego śniegiem Paryża.
Zwiedźcie z nami miasto, które przez wieki dyktowało światu modę i
politykę. W programie jest nie tylko zwiedzanie najciekawszych zabytków
miasta ale i wyjazd do doliny Loary kryjącej architektoniczne skarby, o
których do tej pory tylko słyszeliście. Zapomnijcie z nami o szkole
podczas szaleństw w Disneylandzie - najbardziej znanym parku rozrywki
na świecie.
PROGRAM
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd z Polski. Trasa: Warszawa – Łódź - Wrocław
2 DZIEŃ
PARYŻ
Przyjazd do Paryża w godzinach porannych.
Zwiedzanie Muzeum perfum Fragonard, plac Vendôme, spacer
Ogrodami Tuileries, przejście obok Panteonu, czas na odpoczynek w
Ogrodzie Luksemburskim, przejście obok Sorbony, Dzielnica Łacińska,
wyspa La Cité na której znajduje się Katedra Notre-Dame, przejście obok
Hôtel de Ville pod Centrum Pompidou, zwiedzanie Luwru –
najsłynniejszego muzeum świata z takimi dziełami jak Mona
Lisa czy Wenus z Milo, Plac Concorde, Pola Elizejskie.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się po Paryżu środkami
komunikacji miejskiej.

www.atas.pl
wiek uczestników 12 – 18 lat
czas trwania 7 dni
transport: autokar
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
- transport: autokar
- zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelu typu Premiere Classe
- wyżywienie: śniadania kontynentalne w hotelu oraz obiadokolacje
podczas zwiedzania; świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją
drugiego dnia imprezy, a kończą śniadaniem szóstego dnia imprezy
- opieka: pilota i wychowawców
- ubezpieczenia AXA: NNW (NWI – 2000 EUR, NWS – 1000 EUR), KL +
CP – 10000 EUR, bagaż – 200 EUR
- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
WAŻNE INFORMACJE
- dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny
paszport lub dowód osobisty
- należy zabrać ważną legitymację szkolną
- zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
- radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na posiłki
- prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości (zalecany rozmiar 65 x
40 x 25 cm) bagażu głównego oraz jednej sztuki bagażu podręcznego.
- obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby
upoważnione
TURNUSY I CENY
zaliczka: 500 PLN

OFZ-1
08.02-14.02.2020
1590 PLN
3 DZIEŃ
ZAMKI NAD LOARĄ
Całodzienna wycieczka do doliny Loary, gdzie będzie można zobaczyć Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1 EUR = 4,4 PLN
największy ze znajdujących się tam zamków – zamek w Chambord,
słynny zwłaszcza ze swoich psiarni zamek w Cheverny oraz XV- W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 35, impreza może
zostać przez organizatora odwołana bez ponoszenia dodatkowych
wieczny zamek w Blois.
kosztów z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator
powiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą wyjazdu.
4 DZIEŃ
WERSAL-PARYŻ
Przejazd do Wersalu, zwiedzanie pałacu będącego od 1682 roku
siedzibą francuskich królów. Powrót do Paryża, Łuk Triumfalny, plac DODATKOWE OPŁATY
Trocadero – najlepsze w całym Paryżu miejsce do zrobienia zdjęć Wieży Płatne w autokarze:
Eiffla, wieczorny rejs statkiem po Sekwanie, możliwość - 120 EUR - koszt realizacji programu (m.in. bilety wstępu, komunikacja
miejska, parkingi)
podziwiania oświetlonej Wieży Eiffla.
5 DZIEŃ
PARYŻ
Spacer po dzielnicy artystów - Montmartre: Plac Pigalle, Plac du Tertre,
Bazylika Sacré-Cœur, Cmentarz Père-Lachaise na którym znajdują
się m.in. groby Fryderyka Chopina, Moliera oraz Jima Morrisona, wjazd
na Wieżę Eiffla– okazja do zobaczenia panoramy miasta.
6 DZIEŃ
EURODISNEYLAND
W programie: 9-godzinna wizyta w Parku Rozrywki Eurodisneyland.
W godzinach wieczornych wyjazd do Polski. Nocny przejazd przez
Niemcy.
7 DZIEŃ
Przyjazd do Polski.
Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel turystyczny typu Premiere Classe w odległości do 40 km od
centrum Paryża
Pokoje: 3-osobowe z ręcznikami w cenie. Dwa łóżka dolne oraz łózko
piętrowe.
Wyżywienie: śniadania kontynentalne w miejscu zakwaterowania:
bagietka, masło, dżem, kawa, herbata.
Obiadokolacje kupowane są w restauracjach samoobsługowych typu
Flunch i składają się z jednego ciepłego dania (do wyboru stek, ryba
bądź pieczone udko kurczaka). Do picia podawana jest woda.

TRANSPORT
Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi w uchylne fotele,
WC, klimatyzację oraz DVD. Przed granicą przewidujemy postój
przeznaczony na posiłek. Miejsca w autokarach są nienumerowane.
Zbiórka 30 minut przed planowaną godziną odjazdu.
Miejscowość
Warszawa
Łódź
Wrocław

Miejsce zbiórki

Godzina odjazdu

Orientacyjna
godzina powrotu

Dw. Zachodni PKS
st. 11

11:15

16:45

Dworzec Łódź Widzew

13:30

14:30

Parking wzdłuż ul.
Ślężnej (róg ul.
Kamiennej przy
Wzgórzu Andersa)

17:00

11:00

