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„HISTORIA FRANCJI” 
PARYŻ-DOLINA LOARY-FOUGERES-MONT ST. MICHEL-ROUEN-ETRETAT-PARYŻ (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 PARYŻA – min. 9 godz. zwiedzanie 

(piesze + metro): Dzielnica La Defense, Plac Gwiazdy z Łukiem Tryumfalnym i Pola 

Elizejskie; Ogrody Tuilerries; Place Vendome, Opera, Muzeum Perfumerii "Fragonard", 

Wyspa La Cite z katedrą Notre-Dame, Hotel de Ville, Centrum Pompidou; obiadokolacja; 

przejazd na nocleg w hotelu turystycznym 

3 dzień 

Śniadanie kontynentalne; rano wyjazd do DOLINY LOARY; zwiedzanie zamku w VILLANDRY – słynącego z najpiękniejszych 

ogrodów kwiatowo-warzywnych w stylu francuskim; przejazd do CHENONCEAU – zamku na rzece Cher, uznawanego za 

najpiękniejszy z zamków Loary; przyjazd do miejscowości AMBOISE, gdzie odwiedzimy zamek królewski górujący nad Loarą i 

grób Leonarda da Vinci; wizyta w stolicy regionu - TOURS: wieczorny spacer po malowniczym centrum z budynkami 

szachulcowymi i bazyliką Św. Marcina; obiadokolacja; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym;  

4 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przejazd do FOUGÈRES - średniowiecznego miasta bretońskiego, gdzie zwiedzimy ruiny potężnego 

zamku granicznego i pospacerujemy do ogrodów z panoramą budowli; przejazd do MONT SAINT-MICHEL, zwiedzanie 

Gotyckiego Opactwa usytuowanego na skalnej wysepce zalewanej kiedyś morskimi pływami; przejazd do ARROMANCHES-LES 

BAINS: miejsca lądowania wojsk alianckich w 1944 r., sztuczny port, plaże, muzeum lub spektakl w kinie 360° „la Prix de la 

Liberte”; obiadokolacja; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym; 

5 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przejazd do ÉTRETAT z niesamowitymi formami klifów atlantyckich, przy dobrej pogodzie dla 

chętnych spacer ścieżką wzdłuż klifu; przejazd do ROUEN – spacer po starym mieście stolicy Normandii; wspaniała gotycka 

Katedra Notre-Dame uwieczniona na płótnach Moneta, Pałac Sprawiedliwości, Kościół Joanny d’Arc i miejsce jej spalenia: Stary 

Plac Targowy, zegar – Gros Horloge; obiadokolacja; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym; 

6 dzień 

Śniadanie kontynentalne; wykwaterowanie i przejazd do PARYŻA; min. 9-godzinne zwiedzanie (pieszo i metro): Muzeum Luwru; 

spacer po Montmartre: Sacre Coeur, Place du Tertre, Moulin Rouge, Plac Pigalle; Wieża Eiffla, rejs po Sekwanie; w godz. 

wieczornych wyjazd w drogę powrotną; 

7 dzień 

Bezpośredni przejazd do Polski, przekroczenie granicy, powrót uczestników wycieczki; 

 

 
Cena brutto obejmuje:  

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

- 4 noclegi wg programu w hotelach turystycznych ** lub *** (pokoje 2,3-os. z łazienkami) 

- 8 posiłków wg  programu (śniadania kontynentalne i jednodaniowe obiadokolacje) 

- 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. 


