
 

 

(PDZ ind.) PARYŻ – DISNEYLAND / ASTERIX 

   

1 dzień 
zbiórka uczestników wycieczki w umówionym miejscu i o ustalonej godzinie; wyjazd. 
2 dzień 
przejazd do PARYŻA, zwiedzanie (pieszo + metro), np.: Hala Bercy, Plac Bastylii z Kolumną Lipcową, 
Montmartre (Moulin Rouge, Plac Pigalle, Bazylika Sacre Coeur), Trocadero, Pałac Inwalidów, Most 
Cara Aleksandra III, Mały i Wielki Pałac, Plac Zgody z egipskim obeliskiem, Pola Elizejskie, Łuk 
Triumfalny; ciepły posiłek; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym. 
3 dzień 
śniadanie kontynentalne; przejazd do PARYŻA, zwiedzanie (pieszo + metro), np.: Kościół św. 
Magdaleny, muzeum perfum, Opera Garnier, Plac Vendome z kolumną Napoleona i hotelem Ritz, 
Ogrody Tuileries, Łuk Triumfalny Karuzeli, Luwr i Piramida, Most Artystów (Pont des Arts), bukiniści, 
Instytut Francuski, Nowy Most (Pont Neuf), Dzielnica Łacińska, Katedra Notre-Dame, ratusz (Hotel de 
Ville), Centre Pompidou, Pola Marsowe, Wieża Eiffela, rejs statkiem po Sekwanie; ciepły posiłek; 
powrót na nocleg w hotelu turystycznym. 
4 dzień 
śniadanie kontynentalne; wyjazd do zamków w DOLINIE LOARY, urzekających nie tylko swoją 
architekturą, ale również interesującą historią – obyczajową, miłosną, kryminalną, tragiczną, 
skandalizującą; do wyboru: zamek CHEVERNY -wspaniała prywatna rezydencja z oryginalnym 
wystrojem wnętrz, znana z organizowanych do dziś polowań i imponującej psiarni (ok. 100 żywych 
psów!), zamek CHAMBORD – jedna z najpiękniejszych budowli renesansowych Francji i jednocześnie 
największy z zamków w dolinie Loary, zamek BLOIS – rezydencja królów Francji, zamek 
CHENONCEAU – wzniesiony na potężnych słupach wbitych w dno rzeki Cher lub obronny zamek na 
wzgórzu – CHAUMONT. Ciepły posiłek. Przejazd na nocleg w hotelu turystycznym. 
5 dzień 
śniadanie kontynentalne;  przejazd do DISNEYLANDU, zabawa do zamknięcia: Discoveryland (Star Tours 

IBM, kolejka Toy Story 2, kino 3-wymiarowe prof. Szalińskiego, Mattel - sportowe samochody, Nautilius, Space 
Mountain), Frontierland (Pensjonat Fantom 999 Duchów, kolejka górska Big Thunder Mountain, podróż 
parowcem itd.), Adventureland (Kapitan Hook, Piraci z Karaibów, świątynia Indiany Jonesa, Drzewo Robinsona 
Crusoe, groty, tunele itd.), Fantasyland (Królewna Śnieżka i Krasnoludki, Pinokio, Piotruś Pan, Alicja z Krainy 
Czarów, latające słonie Dumbo, Small World, karuzela Lancelota, itd.) i Main Street (sklepy, pamiątki, Wielka 
Parada) albo WALT DISNEY STUDIOS: Magiczne Studio, Armageddon – efekty specjalne, kolejka Rock’n’Roll, 
Świat Animacji, Latające Dywany; dodatkowo na życzenie spacer po Disney Village;  
ALBO do ASTERIX, korzystanie z mnóstwa atrakcji w sektorze Galów, Greków, Rzymian, Egipcjan, m.in. mniej i 
bardziej ekstremalne roller coastery – Ozyrys (jeden z najszybszych w Europie!), Grzmot Zeusa, SOS Numerobis, 
Lot Ikara, La Trace du Hourra, Goudurix, a poza tym atrakcje wodne (rwąca rzeka, Menhir Express, Le Grand 
Splatch), Koń Trojański (najpierw wysoko do góry, potem kręcenie dookoła, aż w końcu znienacka w dół), statek 
– galeria (jak w wahadle – w przód i w tył, ale mega akstremalnie!), Hydra Lernejska (karuzela – ośmiornica),  



 

wioska galijska, pokazy delfinów, spektakle - „Porwanie Giocondy” i „Rekrutacja do rzymskiego legionu;  ciepły 
posiłek; wyjazd w drogę powrotną do Polski (po min. 9 godz.). 
6 dzień 
bezpośredni przejazd do Polski; ciepły posiłek na trasie; powrót w wyznaczone przez Klienta miejsce. 
 
Cena wycieczki obejmuje:  
drobne upominki dla każdego uczestnika, np. długopisy lub maskotki  
3 noclegi wg programu (w schronisku pokoje kilku-osobowe, w hotelu pokoje 3-os.) 
8 posiłków wg programu  
przejazd komfortowym autokarem 
ubezpieczenie NW (5.000 zł) i KL (8.800 EURO) 
obsługę pilota i miejsca dla 3 opiekunów/ 45 uczestników 
bilet wstępu do Disneylandu   LUB  Asterixa 
 
Cena wycieczki nie obejmuje: biletów wstępu (za wyjątkiem Disneylandu), przejazdów środkami komunikacji miejskiej 
(np. metro), rejsu statkiem oraz zatrudnienia, wyboru czy akceptacji wychowawców. Wyboru wychowawcy-opiekuna 

spełniającego odpowiednie wymogi dokonuje Klient – szkoła. 
PRZYPOMINAMY: Zawsze można lepiej i wygodniej – jesteśmy gotowi uzgodnić każdą opcję do programu (lepsze hotele, noclegi 

tranzytowe za granicą i w kraju, restauracje z obsługą, pokoje 1- i 2-osobowe itp.). Zmiany te wiążą się zawsze z dopłatą. Na życzenie za 

dodatkową opłatą możliwe jest wynajęcie miejscowego przewodnika. Kwota dopłaty uzależniona jest od zwiedzanego miasta i obiektu. 

 


