4 dni

city break

PARYŻ

od

*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

GDN, POZ, WAW, WRO

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Paryża. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Paryża – w programie m.in.:
• Spacer po artystycznej dzielnicy Montmartre – słynny Plac Pigalle; Plac Blanche, na którym znajduje
się budynek kabaretu Moulin Rouge; Plac du Tertre
z niezapomnianą artystyczną atmosferą; biała Bazylika Sacre Coeur znajdująca się na samym szczycie
wzgórza, skąd roztacza się piękny widok na miasto
• Spacer przez Ogrody Tuileries do Placu Zgody, gdzie
znajduje się egipski obelisk
• Arc du Carrousel, kontrowersyjna Piramida Luwru
oraz Pałac, w którym dziś mieszczą się bogate zbiory
Muzeum Luwru, m.in. Mona Lisa Leonarda da Vinci
i Wenus z Milo
• Położona na Sekwanie Wyspa La Cite i spacer
po urokliwej Dzielnicy Łacińskiej
• Pola Marsowe oraz Wieża Eiffla - niekwestionowany
symbol francuskiej stolicy
• Pola Elizejskie oraz Plac de Gaulle’a, gdzie znajduje
się Łuk Triumfalny
• Dla chętnych wyjazd do Wersalu, który jest symbolem francuskiej monarchii absolutnej – wizyta
w Pałacu Wersalskim, w którym można zobaczyć
bogato wyposażone komnaty królewskie; krótki
spacer po pałacowych ogrodach (łącznie 55 €)
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•

Dla chętnych rejs stateczkiem po Sekwanie, podczas którego będzie można podziwiać paryskie
zabytki z perspektywy rzeki (ok. 16 €); wizyta
w Muzeum d’Orsay, słynącym ze wspaniałych zbiorów malarstwa impresjonistycznego (18 €); kolacja
francuska w restauracji z muzyką na żywo (ok. 45 €,
przy grupie min. 10 osób) oraz spektakl w słynnym
kabarecie Moulin Rouge (od ok. 100 €)
• W czasie zwiedzanie będzie możliwość spróbowania specjałów legendarnej francuskiej kuchni, m.in.
kolorowych macarons; francuskich crepes z sosem
pomarańczowym oraz aromatycznej zupy cebulowej
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Paryżu to ok. 15-20 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Sieciowe hotele położone w peryferyjnych dzielnicach Paryża, ok. 500 m. od stacji metra/kolejki RER.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 3 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 3 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 70-90 €
Podatek miejski: ok. 2 €/os/noc
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

