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„PARYŻ I ZAMKI LOARY” 
SZAMPANIA-PARYŻ-CHAMBORD-CHEVERNY-BLOIS (7 DNI) 

 

1 dzień 

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

Niemcy; 

2 dzień 

Rano przyjazd EPERNAY w Szampanii: zwiedzanie piwnic (caves) słynących z 

produkcji szampana połączone z degustacją lampki szampana; przejazd do stolicy 

regionu - REIMS: kościół Notre-Dame – katedra koronacyjna królów 

francuskich; Pałac Tau, Plac Królewski, Plac Forum i Kryptoportyk rzymski; Porte 

de Mars; obiadokolacja; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym pod Paryżem; 

3 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przyjazd rano do PARYŻA i zwiedzanie: Cmentarz Pere Lachaise (groby Chopina, 

Morrisona, Edith Piaf); Muzeum Perfum „FRAGONARD”; Montmartre: Sacre Coeur, Place du Tertre, Moulin Rouge, 

Plac Pigalle; obiadokolacja; Wieża Eiffla, rejs po Sekwanie; powrót na nocleg w hotelu turystycznym; 

4 dzień 

Śniadanie kontynentalne; rano wyjazd do DOLINY LOARY; przyjazd do CHAMBORD: zwiedzanie zamku króla 

Franciszka I – perły francuskiego renesansu; przejazd do CHEVERNY – urokliwej prywatnej posiadłości ze wspaniale 

wyposażonymi wnętrzami i psiarnią łowiecką; następnie odwiedzimy rezydencję i park wokół zamku CHAUMONT, 

górującego nad Loarą; w drodze powrotnej pojedziemy wzdłuż największej rzeki Francji do centrum BLOIS, gdzie 

zobaczymy kolejny zamek królewski; obiadokolacja; powrót na nocleg w hotelu turystycznym; 

5 dzień 

Śniadanie kontynentalne; powrót do PARYŻA: Muzeum d’Orsay; Plac Zgody, Pola Elizejskie; Plac Gwiazdy z Łukiem 

Tryumfalnym; dzielnica La Defense; przejazd do WERSALU: zwiedzanie pałacu i ogrodów królewskich; (dodatkowo: 

francuska kolacja przy winie i muzyce); wieczorny objazd Paryża autokarem; powrót na nocleg w hotelu 

turystycznym; 

6 dzień 

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

Ogrody Luksemburskie; Dzielnica Łacińska (Panteon, Sorbona, Skwer Św. Seweryna); wyspa La Cite: Katedra Notre-

Dame, Saint Chapelle, Conciergerie; Pont Neuf; Muzeum Luwru; Hotel de Ville – Ratusz, Centrum Pompidou; 

obiadokolacja; w godz. wieczornych wyjazd w drogę powrotną; 

7 dzień 

Przejazd przez Francję, Niemcy; powrót do Polski w godzinach popołudniowych; 

 

 
CENA brutto obejmuje: 

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

- 4 noclegi wg programu w hotelu turystycznym: pokoje 2,3 – osobowe z łazienką (wc, 

prysznic, umywalka) 

- 8 posiłków wg programu; (dodatkowo kolacja w paryskiej restauracji z winem i muzyką) 

- 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. 

 


