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„ATLANTYK I PIRENEJE” 
FUTUROSCOP-DUNE DE PILAT-BIARRITZ-LOURDES-CIRQUE DE GAVARNIE-

CARCASSONNE-MONACO (7 DNI) 

 
1 dzień 

Zbiórka uczestników wycieczki (o ustalonej godzinie); wyjazd; przejazd przez Polskę i 

Niemcy; 

2 dzień 

Przejazd przez Francję; w godz. rannych przyjazd do parku FUTUROSCOP – min. 9 godz. 

pobyt i zabawa: Dynamiczne Kino, wieża La Gyrotour, Pawilon Komunikacji, Kino 360°, Imax 

Solido, Magiczny Dywan, Pejzaże Europy, Pawilon Futurystyczny; przejazd na nocleg w 

hotelu turystycznym; 

3 dzień 

Śniadanie kontynentalne; zwiedzanie wybrzeża atlantyckiego; przejazd na największą 

wydmę Europy - słynną DUNE DE PILAT - spacer szlakiem przez wydmy do brzegu oceanu; przejazd do BIARRITZ – 

najbardziej eleganckiego kurortu na francuskim wybrzeżu atlantyckim ze wspaniałą plażą wśród skał; spacer po plaży i skałkach 

lub przejażdżka kolejką spacerową: obiadokolacja; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym w okolicach Lourdes; 

4 dzień 

Śniadanie kontynentalne; wyprawa w Pireneje: wycieczka do CIRQUE DE GAVARNIE, spacer łatwym szlakiem do wspaniałej 

kotliny górskiej otoczonej kilkusetmetrowymi skałami ze wspaniałym wodospadem Grande Cascade (Wielka Kaskada) lub przejazd 

w okolice miejscowości Cauteret i spacer Drogą Wodospadów do PONT D’ESPAGNE (Most Hiszpański) wiszącego nad 

wodospadem rzeki Gave (w razie niepogody: przejazd do malowniczych GROTTE DE BETHARRAM, które możemy oglądać 

spacerując pieszo, podróżując pod ziemią kolejką i płynąć łódką); późnym popołudniem spacer po LOURDES: zwiedzanie centrum 

miasta i pobyt w CITE RELIGUESE: Bazylika Różańcowa i Niepokalanego Poczęcia, Grota Objawień, Bazylika Piusa X; 

obiadokolacja; wieczorem dla chętnych procesja ze świecami (od IV do X); 

5 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przejazd w kierunku Wybrzeża Lazurowego; po trasie zwiedzanie CARCASSONNE – najlepiej 

zachowanego średniowiecznego miasta w Europie i dawnej twierdzy Katarów, zwiedzanie CITE: fortyfikacje i bramy miejskie, 

Zamek Książęcy, kościół St. Nazaire; obiadokolacja; przejazd na nocleg; 

6 dzień 

Śniadanie kontynentalne; Śniadanie kontynentalne; wykwaterowanie z hotelu i przyjazd rano do MONACO, 9-godzinny pobyt i 

zwiedzanie, np.: Muzeum Oceanograficzne, Katedra św. Mikołaja, Ogród St. Martin, Stare Miasto, Pałac Księcia, port; przejście 

do MONTE CARLO, np.: Kasyno Garnier, Centrum Kongresowe, Cafe de Paris; czas na zakupy; wyjazd w godzinach wieczornych w 

drogę powrotną; 

7 dzień 

Przejazd przez Włochy, Austrię, Czechy; przyjazd do kraju; ciepły posiłek i powrót na miejsce zbiórki;   

 

 

Cena brutto obejmuje: 

- transport komfortowym autokarem (wc, dvd, barek, klimatyzacja) 

- 4 noclegi wg programu w hotelach sieci F1 lub o podobnym standardzie 

- posiłki wg programu 

- opiekę pilota 

- ubezpieczenie: KL i NNW 

- podatek VAT 

 

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych wstępów i napojów do obiadokolacji. W/w 

program imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Pilot nie oprowadza po muzeach. 


