
(PD+) PARYŻ – DISNEYLAND - ZAMKI 

   

 
1 dzień 
Zbiórka w umówionym miejscu i o ustalonej godzinie. Wyjazd i przejazd w kierunku Księstwa Luksemburg. 
 

2 dzień          LUKSEMBURG  
Przejazd trasą widokową w Dolinie Mozeli. Przyjazd do LUKSEMBURGA, spacer po stolicy Wielkiego Księstwa i jednej  
z trzech stolic wspólnotowych Unii Europejskiej (obok Brukseli i Strasburga), np.: fortyfikacje, Muzeum Narodowe, Plac 
d’Armes, Plac Wilhelma II, Pałac Wielkiego Księcia, pomnik Księżnej Charlotte, Katedra Notre-Dame, Plac Konstytucji z 
obeliskiem poświęconym żołnierzom poległym w obu wojnach światowych. Ciepły posiłek. Nocleg w schronisku 
młodzieżowym. 
 

3 dzień          PARYŻ 
Śniadanie. Przejazd do PARYŻA, zwiedzanie (pieszo + metro), np.: Hala Bercy, Plac Bastylii z Kolumną Lipcową, 
Montmatre (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.  
 

4 dzień 
śniadanie; wyjazd do zamków w DOLINIE LOARY, urzekających nie tylko swoją architekturą, ale również interesującą 
historią: obyczajową, miłosną, kryminalną, tragiczną, skandalizującą; do wyboru: CHEVERNY - wspaniała prywatna 
rezydencja z oryginalnym wystrojem wnętrz, znana z organizowanych do dziś polowań i imponującej psiarni (ok. 100 
żywych psów!), CHAMBORD - jedna z najpiękniejszych budowli renesansowych Francji i jednocześnie największy z 
zamków w Dolinie Loary, BLOIS - rezydencja królów Francji, CHENONCEAU wzniesiony na potężnych słupach wbitych  
w dno rzeki Cher lub CHAMOUNT – na skarpie nad Loarą; ciepły posiłek; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym. 
 

5 dzień               PARYŻ 
Śniadanie. Przejazd do PARYŻA, zwiedzanie (pieszo + metro), np.: Kościół św. Magdaleny, muzeum perfum, Opera 
Garnier, Plac Vendome 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), Dzielnica Łacińska, 
Katedra Notre-Dame, ratusz (Hotel de Ville), Centrum Pompidou, Pola Marsowe, Wieża Eiffla, rejs statkiem po 
Sekwanie. Ciepły posiłek. Powrót na nocleg w hotelu turystycznym.     
 

6 dzień               DISNEYLAND 
Śniadanie.  Przejazd do DISNEYLANDU, czas na przyjemną zabawę w podparyskim parku rozrywki: Discoveryland 

(Star Tours IBM, kolejka Toy Story 2, kino 3-wymiarowe, 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) i/ lub WALT DISNEY STUDIOS: Magiczne Studio, Armageddon 
– efekty specjalne, kolejka Rock’n’Roll, Świat Animacji, Latające Dywany; dodatkowo na życzenie spacer po Disney Village. 
Ciepły posiłek. Wyjazd (po min. 9 godz.) i bezpośredni przejazd do Polski. 
 

7 dzień 
Ciepły posiłek. Zakończenie wycieczki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Cena wycieczki obejmuje:  
- 4 noclegi wg programu: schronisko młodzieżowe (pokoje wieloosobowe), hotel typu FORMULE1 (pokoje 3-os.), dla grupy 

liczącej 53-54 os. w cenie 18 pokoi 
- 10 posiłków wg programu  
- przejazd komfortowym autokarem 
- ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA: NW (5.000 zł) i KL (10.000 EURO) 
- obsługę pilota 
- składka na rzecz TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny) 

- bilet wstępu do DISNEYLANDU / WALT DISNEY STUDIOS 

 
Cena wycieczki nie obejmuje: biletów wstępu (za wyjątkiem Disneylandu), przejazdów środkami komunikacji miejskiej (np. metro), 

rejsu statkiem. 
 

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. 


