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Wycieczka szkolna do Paryża i  Eurodisneylandu 

 
Szanowni     Państwo! 

 
Zapraszam na wycieczkę  do Paryża. 

Proponuję zakwaterowanie w hotelu o standardzie *** w miejscowości 
oddalonej od Paryża o 10  kilometrów /w dostępności sieci metra 

w  pokojach 2-osobowych.  Każdy pokój posiada łazienkę, klimatyzację i TV/. 
W trakcie wycieczki zapewnione jest wyżywienie dwa razy dziennie: 

kontynentalne śniadania hotelowe i śniadania polskie  typu bufet 
a wieczorem obiadokolacje.  

Posiłki podawane są w różnych restauracjach samoobsługowych  
w zależności od programu zwiedzania. 

 
Podróżujemy komfortowym autokarem wyposażonym 

 w barek, odtwarzacz DVD,  WC i klimatyzację.  
  Na czas trwania podróży i pobytu wszyscy uczestnicy są ubezpieczeni 

 od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 
 

Propozycje programu zwiedzania Paryża przedstawiam na następnej stronie. 
  

Cena wycieczki  wynosi    1480,-zł 
    i zawiera następujące świadczenia: 

* 5 noclegów  we Francji* 
* 5  śniadań  i 6  obiadokolacji we Francji* 

* przejazd autokarem* 
* ubezpieczenie NW i KL* 

* opieka pilota* 
*podatek VAT* 

 
 Na realizację programu należy przygotować 80,-Euro: 

* bilety wstępu do zwiedzanych obiektów* 
*całodniowy bilet  do Eurodisneylandu* 

* bilety sieci metra* 
* rejs statkiem po Sekwanie* 

 
Osoby dorosłe w grupie szkolnej na bilety wstępu przygotowują 120,-Euro. 

 
Zapraszam serdecznie 

Joanna Kałwak 
 



Program wycieczki do Paryża 
 

Pierwszy dzień sobota  
Zbiórka uczestników o godz. 6.30 przed budynkiem szkoły 

 podczas przejazdu na trasie Gliwice – Frankfurt – Saarbrucken nie przewiduje 
się zwiedzania; kolacja i nocleg przy granicy niemiecko-francuskiej. 

 
Drugi  dzień niedziela  

po śniadaniu wyjazd w kierunku Paryża; 
Po południu zwiedzanie Paryża ; wyspa La Cite, katedra Notre Dame, 

Panteon, po kolacji przyjazd do hotelu na nocleg; 
 

Trzeci dzień poniedziałek  
Po śniadaniu wyjazd autokarem do Paryża; 

 dzielnica Montmartre z kabaretem Moulin Rouge i Bazyliką  Sacre Coeur; 
Opera i wielkie bulwary, muzeum perfum Fragonard; 

 przejazd metrem w okolice Centrum Pompidou, 
 obiadokolacja w restauracji samoobsługowej, spacer nabrzeżem Sekwany; 

22.00-23.00 wieczorny rejs statkiem po Sekwanie; 
 powrót do hotelu około północy 

 
Czwarty dzień wtorek  

Po śniadaniu wyjazd autokarem do Paryża, zwiedzanie: 
 Pałac Inwalidów z grobem Napoleona, muzeum impresjonistów d`Orsay, 

Muzeum Rodina, wjazd windą na ostatni poziom wieży Eiffel`a 
Po obiadokolacji  wejście schodami na taras widokowy Łuku Triumfalnego, 

 
Piąty dzień środa  

Po śniadaniu wyjazd autokarem do Wersalu – zwiedzanie zespołu pałacowo – 
ogrodowego króla Ludwika XIV;  powrót do Paryża – wizyta w największym 

paryskim muzeum – Luwr; 
  Po kolacji spacer Aleją Pól Elizejskich; powrót do hotelu na nocleg 

 
Szósty dzień czwartek  
śniadanie o godz. 8.00 

Całodniowa wycieczka do Eurodisneylandu  
Obiadokolacja typu Mc Donald na terenie parku rozrywki; 

 ok. godz. 21.00 wyjazd autokarem do kraju; 
Prowiant na drogę powrotną uczestnicy przygotowują we własnym zakresie. 

 
Siódmy dzień piątek  

przyjazd do szkoły w godzinach popołudniowych. 
 
 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
 z przyczyn niezależnych od organizatora. 
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