CITY BREAK: PARYŻ 4 dni
Paryż to miasto niepowtarzalne – wszystko ma tu swój szyk, jedyną w swoim rodzaju elegancję. To w Paryżu, w labiryncie uliczek
dzielnicy Montmartre, tworzyli impresjoniści, tu swoje szpady krzyżowali muszkieterowie, a w Katedrze mieszkał Quasimodo. Dziś to
właśnie w Paryżu znajdują się najwspanialsze muzea i najsłynniejsza wieża świata. To tu malownicze uliczki przecinają tętniące
życiem bulwary z eleganckimi butikami i najlepszymi restauracjami.

PROGRAM RAMOWY:
DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku na 2 godziny przed wylotem, 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 z charakterystycznym czerwonym młynem; Plac du Tertre, z niezapomnianą artystyczną i rozrywkową
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 (Place de la Concorde), po środku którego znajduje się egipski obelisk; Arc
du Carrousel, upamiętniający zwycięstwa Napoleona
 Kontrowersyjna szklana Piramida Luwru oraz Pałac, który niegdyś był siedzibą francuskich władców, a dziś mieści bogate
zbiory Muzeum Luwru, wśród których znajdują się najsłynniejsze dzieła sztuki, m.in. Mona Lisa Leonarda da Vinci, Wenus
z Milo oraz stela z kodeksem Hammurabiego
 Położona na Sekwanie Wyspa La Cite i spacer po urokliwej Dzielnicy Łacińskiej
 Pola Marsowe oraz Wieża Eiffla - niekwestionowany symbol francuskiej stolicy
 Pola Elizejskie - reprezentacyjna aleja Paryża oraz Plac de Gaulle’a, gdzie znajduje się Łuk Triumfalny
 Dla chętnych wyjazd do Wersalu i zwiedzanie słynnego kompleksu parkowo-pałacowego, który jest symbolem francuskiej
monarchii absolutnej – wizyta w Pałacu Wersalskim, w którym można zobaczyć bogato wyposażone komnaty królewskie;
krótki spacer po pałacowych ogrodach, które są najdoskonalszym przykładem francuskiego stylu aranżowania zieleni
Cena wycieczki to 55 €.Cena zawiera przejazdy kolejką RER, wstęp do Wersalu wraz z rezerwacją oraz opiekę pilota)
 Dla chętnych rejs stateczkiem po Sekwanie, podczas którego będzie można podziwiać paryskie zabytki z perspektywy rzeki
(ok. 16 €); wizyta w utworzonym w budynku dawnego dworca kolejowego Muzeum d’Orsay, słynącym obecnie 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 już francuskiej kuchni np. kolorowych ciasteczek
macarons; cieniutkich crepes – słynnych francuskich naleśników, które najlepiej smakują z sosem pomarańczowym, czy
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* położone w peryferyjnych dzielnicach Paryża (do 5 km za paryską obwodnicą), w odległości ok. 500 metrów od stacji
metra/kolejki RER. Są to hotele sieciowe typu Ibis czy Campanile, oddalone ok. 20-25 minut jazdy metrem od Luwru, który znajduje
się w sercu Paryża.
Wszystkie hotele oferują zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych (możliwość 1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: Śniadania w formie bufetu kontynentalnego
PRZYKŁADOWY HOTEL:

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:










Przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotniskowymi)
Bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego, istnieje możliwość dopłaty do dużej walizki)
Transfer lotnisko – hotel – lotnisko
3 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-osobowe z łazienkami
3 śniadania
Opieka pilota
Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL do 15.000 €, NNW do 15.000 zł, CHP i bagaż do 1.000 zł)
Gwarancja niezmienności ceny

KOSZTY DODATKOWE: Orientacyjny koszt realizacji programu zwiedzania to ok. 70-90 € (w zależności od wielkości grupy) - kwota
ta obejmuje przejazdy komunikacją miejską podczas realizacji programu, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami
ich rezerwacji (Luwr, Wieża Eiffla - III poziom) oraz słuchawki podczas zwiedzania.
Cena nie zawiera podatku miejskiego w wysokości 2 €/os/noc
Opcje dla chętnych (rejs stateczkiem po Sekwanie, Muzeum D’Orsay, wyjazd do Wersalu, francuska kolacja, Moulin Rouge) są
dodatkowo płatne.

INFORMACJE DODATKOWE:



Dopłata za pokój 1-osobowy +500 zł (nie ma możliwości dokwaterowania!)
Zniżka dla trzeciej osoby w pokoju -90 zł

WYBIERZ SWÓJ BAGAŻ: Cena naszych weekendów zawiera jedynie bagaż podręczny, którego wymiar i wagę określa linia lotnicza
operująca na danej trasie – szczegóły znajdziecie na naszej stronie www.matimpex.pl. Przypominamy, że w bagażu podręcznym nie
mogą znajdować się płyny ani żele czy fluidy w opakowaniach większych niż 100 ml oraz ostre narzędzia (noże, metalowe pilniczki do
paznokci, nożyczki, itp.).
REZERWACJA MIEJSC W SAMOLOCIE: Z uwagi na zmiany w warunkach bezpłatnej odprawy on-line w liniach lotniczych Ryanair
oraz Wizzair, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że Klienci z jednej rezerwacji będą w samolocie siedzieć obok siebie. Istnieje
możliwość wykupienia gwarancji miejsc obok siebie w samolocie (bez wyboru konkretnych miejsc) lub wyboru miejsc w opcji
standard oraz premium (z większą przestrzenią na nogi) – szczegóły na www.matimpex.pl

WAŻNE INFORMACJE:


Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, jednak wszystkie punkty programu zostaną zrealizowane. Pilot nie oprowadza
grupy po wnętrzach muzeów






Spotkanie z pilotem nastąpi na lotnisku w kraju lub w Paryżu po przylocie. W pojedynczych przypadkach transfer
lotniskowy może być realizowany jedynie pod opieką lokalnego kierowcy
Transfery lotniskowe realizowane są busem/autokarem, przejazdy podczas zwiedzania odbywają się komunikacją miejską
W przypadku wylotu we wczesnych godzinach porannych, zamiast śniadania mogą zostać przygotowane pakiety
śniadaniowe
Dokumenty podróży będą do odbioru na lotnisku (u pilota lub przedstawiciela naszego biura) lub zostaną wysłane wcześniej
drogą mailową – w takiej sytuacji Klienci lecą sami, na podstawie kart pokładowych lub biletów. Na tydzień przed wylotem
zostanie wysłane potwierdzenie ze wszystkimi informacjami dotyczącymi zbiórki i przekazania dokumentów

UBEZPIECZENIE: Podczas naszej wycieczki Uczestnicy są objęci podstawowym ubezpieczeniem Signal Iduna. Pakiet podstawowy
zawiera ubezpieczenie od kosztów leczenia (KL do 15.000 €), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW do 15.000 zł), bagażu
(do 1.000 zł), a także ubezpieczenie w przypadku chorób przewlekłych (CHP). Istnieje również możliwość skorzystania z opcji
dodatkowego ubezpieczenia (pakietów rozszerzonych oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji). Szczegółowe warunki wszystkich
wariantów ubezpieczenia znajdziecie na www.matimpex.pl.

TERMINY I CENY: Cennik wraz z terminami znajdziesz na www.matimpex.pl

