
(PN) PARYŻ - NORMANDIA        7 dni

Dzień 1

Zbiórka w umówionym miejscu i o ustalonej godzinie. Wyjazd i przejazd do Francji.  

Dzień 2 VERDUN, ÉPERNAY

Przyjazd do VERDUN, zwiedzanie podziemnej cytadeli lub cmentarza z I wojny światowej i 

Transzei Bagnetów. Przejazd do ÉPERNAY - stolicy szampana, zwiedzanie piwnic (franc. 

caves) słynących z produkcji tego cenionego na całym świecie wina musującego. Przejazd na 

nocleg w hotelu turystycznym.

Dzień 3 ROUEN, ÉTRETAT    

Śniadanie. Przejazd do ROUEN, spacer, np.: Katedra Notre-Dame (rozsławiona dzięki 

obrazom impresjonisty Claude'a Moneta), Rue du Gros Horloge z domami wykonanymi 

techniką muru pruskiego, Pałac Sprawiedliwości, Plac Vieux Marché (w 1431r. spalono tu na 

stosie Joannę d'Arc). Przejazd do ÉTRETAT, podziwianie zjawiskowych klifów Górnej 

Normandii (m.in. dwa wspaniałe wapienne kolosy - Igła oraz Drzwi).  Ciepły posiłek. Przejazd 

na nocleg w hotelu turystycznym.

Dzień 4 MONT SAINT MICHEL, FOUGČRES 

Śniadanie. Przejazd w kierunku MONT SAINT MICHEL - Góry Świętego Michała, zwiedzanie 

opactwa Benedyktynów wzniesionego na małej wysepce, blisko atlantyckiego wybrzeża 

Normandii. Krótka wizyta w bretońskim FOUGČRES, którego wizytówką jest imponujący 

średniowieczny zamek. Ciepły posiłek. Przejazd na nocleg w hotelu turystycznym. 

Dzień 5 WERSAL, PARYŻ 

Śniadanie. Przejazd do WERSALU, zwiedzanie wspaniałego kompleksu pałacowo-

ogrodowego, będącego w przeszłości rezydencją królów Francji. Przejazd do PARYŻA, np. 

spacer po niezwykle klimatycznej dzielnicy Montmartre z turystycznymi magnesami jak Moulin 

Rouge, Plac Pigalle czy Bazylika Sacré Coeur. Ciepły posiłek. Przejazd na nocleg w hotelu 

turystycznym. 

Cena wycieczki nie obejmuje: biletów wstępu, przejazdów środkami komunikacji miejskiej 
(np. metro), rejsu statkiem, dopłaty za dojazd po uczestników. 
 

UDOGODNIENIA: 
- pokój 2-osob. w hotelu - dopłata: równowartość od 8 EUR/ uczestnika/ nocleg. 

ZMIANY PROGRAMOWE:

1/ dodatkowy dzień - WYPOCZYNEK NA WYBRZEŻU ATLANTYCKIM; dopłata: 
równowartość od 34 EUR/ uczestnika; ujęte w dopłacie świadczenia: przejazd autokarem, 
całodzienny pobyt w miejscowości nadmorskiej, opieka pilota, ubezpieczenie NNW i KL, 1 
posiłek (śniadanie), nocleg w hotelu turystycznym; 

2/ DISNEYLAND lub ASTÉRIX zamiast PARYŻA; zamiana w dniu 6. programu; dopłaty: 
Disneyland - bilet wstępu, Astérix - równowartość od 5 EUR/ uczestnika + bilet wstępu.       

ŚWIADCZENIA UJĘTE W CENIE WYCIECZKI:
- 4 noclegi;  

- 9 posiłków;     

- przejazd komfortowym autokarem;  

- ubezpieczenie NNW i KL;  

- obsługa pilota.

Informacje dot. cen, terminów, dopłat za dojazd dostępne w dodatku do katalogu oraz na eurotramping.pl

Dzień 6 PARYŻ 

Śniadanie. Przejazd do PARYŻA, ciąg dalszy zwiedzania stolicy Francji, np.: muzeum perfum, 

Opera Garnier, Plac Vendôme z kolumną z posągiem Napoleona i hotelem Ritz, Ogrody 

Tuileries, Łuk Triumfalny Karuzeli, Luwr i Piramida, Most Artystów (Pont des Arts), bukiniści, 

Instytut Francuski, Nowy Most (Pont Neuf), Katedra Notre-Dame, ratusz (Hôtel de Ville), 

Centrum Pompidou,  Pola Marsowe, Wieża Eiffla, rejs statkiem po Sekwanie, Pola Elizejskie, 

Łuk Triumfalny. Ciepły posiłek. Wyjazd (po min. 9 godz.) i bezpośredni przejazd do Polski.   

Dzień 7 

Ciepły posiłek na trasie. Zakończenie wycieczki.  


