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 PARYŻA I EURODISNEYLAND /PARK ASTERIXA, 5 dni 

09.09-13.09.2015 
 

1 dzień: 
Wyjazd  w godzinach przedpołudniowych, przejazd przez Niemcy do Francji 
 
2 dzień 
przyjazd do Paryża w godzinach rannych, całodzienne zwiedzanie :  przejście pod Wieżę 
Eiffela – wyjazd na wieżę( 14 Euro)  , czas wolny lub rejs statkiem po Sekwanie ( 10 Euro) 
Plac Trocadero , centrum historyczne Paryża,  Ile de La Cité – najstarsza część i kolebka 
Paryża z katedrą Notre Dame, Saint Chapelle , pałac Sprawiedliwości, Conciergerie, 
dzielnica łacińska: Pałac i Ogrody Luksemburskie, Panteon  – miejsce spoczynku Marii i 
Piotra Curie oraz zasłużonych dla Francji,  ( opłata za grupę 50 Euro), Sorbona, 
obiadokolacja,  przejazd do hotelu,nocleg. 
 
3 dzień: 
Śniadanie,    
przejazd pod Łuk Triumfalny możliwość wyjścia na Łuk – panorama Paryża), Champs 
Elysees reprezentacyjna paryskiej aleja , Pałac Inwalidów  z grobem Napoleona, Spacer 
przez ogrody Tuilieres do Luwru – dawny pałac królewski, a obecnie muzeum sztuki –   
zwiedzanie jednej z najbogatszych kolekcji rzeźby i malarstwa na świecie( dla grupy szkolnej 
wstęp bezpłatny , konieczna rezerwacja z 4 -miesięcznym wyprzedzeniem)  
przejazd na Montmartre, zwiedzanie : Bazylika Sacre Coeur, możliwość podziwiania 
panorama Paryża, spacer  po wzgórzu Montmartre, plac du Tertre - sidzibie paryskich 
artystów, czas wolny,  Plac Pigalle, Moulin Rouge, obiadokolacja 
Powrót do hotelu, nocleg. 
 
4 dzień: 
Śniadanie, 
przejazd do Eurodisneylandu-  całodniowa zabawa w  najpiękniejszym parku rozrywki w 
Europie W bajkowej scenerii Parku Disneyland czekają atrakcje z różnorodnych krain : 
"Fantazji" - baśniowej krainy z zamkiem Śpiącej Królewny, "Pogranicza" - znanego z 
westernów Dzikiego Zachodu, "Przygody" - krainy poszukiwaczy skarbów i "Wynalazków" - 
świata technologii i przyszłości. 
W Walt Disney Studios, tuż obok parku Disneyland, odkryjesz magiczny świat kina i telewizji. 
Każda z 4 części tematycznych oferuje wspaniałe atrakcje i zapierające dech w piersiach 
przedstawienia.  ( wstęp dla grup szkolnych 1 park ok. 33 Euro, 2 parki 42 Euro)  
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LUB   
przejazd do  Parku Asterixa- Kraina bohaterów komiksów typowo francuskich: Asterix'a i 
Obelix'a . Park podzielony jest na 6 krain oferujących różnorodne atrakcje, między innymi: 
spływ na tratwach przez wodospady, kilka wielkich spirali, labirynt oraz wiele innych atrakcji 
dla dzieci i młodzieży ( wstęp dla grup szkolnych ok. 25 Euro)  
LUB  
dalsze zwiedzanie  Paryża ( min. możliwość zwiedzania Wersalu )  
Nocny przejazd przez Niemcy. 
 
5 dzień 
Przyjazd do Polski  w godzinach popołudniowych 
 
 

CENA  dla grupy min. 20 uczniów 
z dołączenium do innej grupy 

769,00 zł 

dla grupy min. 40 uczniów 769,00 zł 

 

CENA ZAWIERA: 

 przejazd autokarem LUX 

 ubezpieczenie SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE PODÓŻE ( KL 10 000 EUR, NNW 7000 
PLN , BP 800 PLN)  

 2 noclegi- pokoje 3 osobowe  ( Hotel sieci Premiere Classe  ) 

 2 śniadania, 2 obiadokolacje w restauracji „self service”  

 opieka pilota 
 
 
 

CENA NIE  ZAWIERA: 
 

 Kosztów wstępów oraz przejazdów komunikacją miejską  ( ok. 6 – 8 Euro) i 
ewentualnych przewodników lokalnych  

 Ceny biletów wstępu są cenami orientacyjnymi i mogą one ulec zmianie niezależnie od 
Biura Podróży Index, dlatego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie 
ewentualnych podwyżek cen biletów 
 

 
 

 
 


