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„ROGALIK I CZEKOLADKA” 
PARYŻ-WERSAL-DISNEYLAND-BRUKSELA (7 DNI) 

 

1 dzień  

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

przez Niemcy, Francję; 

2 dzień 

Przyjazd do PARYŻA i zwiedzanie piesze i metro (min. 9 godz.): Muzeum 

Perfum „FRAGONARD”, Plac Vendome, Opera Garnier; Ogrody Tuilleries; 

Muzeum Luwru; nadrzeczne bulwary i bukiniści; Pont Neuf; Centrum 

Pompidou; Hotel de Ville – Ratusz; wyspa La Cite: Conciergerie, Saint 

Chapelle, Katedra Notre-Dame; obiadokolacja; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym; 

3 dzień 

Śniadanie kontynentalne; kolejny dzień w PARYŻU: zwiedzanie cmentarza Pere Lachaise (m.in. groby F. 

Chopina, Jima Morrisona, Edith Piaff); Montmartre: Sacre Coeur, Place du Tertre, Moulin Rouge, Plac 

Pigalle; obiadokolacja;  Plac Zgody; Pola Elizejskie; Plac Gwiazdy z Łukiem Tryumfalnym; Wieża Eiffle’a, 

rejs po Sekwanie; wieczorny objazd miasta autokarem; powrót na nocleg w hotelu turystycznym; 

4 dzień  

Śniadanie kontynentalne; całodzienna zabawa w jednym z parków rozrywki: albo DISNEYLAND RESORT 

(Park Disneyland lub Walt Disney’s Studios) albo przejazd do PARKU ASTERIXA: m. in. Piorun Zeusa, 

kolejka Goudourix, Transdemonium, Menhir Express, Wielki Zjazd, Lot Ikara i inne atrakcje, parady i 

spektakle; obiadokolacja i nocleg w hotelu turystycznym; 

5 dzień  

Śniadanie kontynentalne; przejazd do WERSALU: zwiedzanie pałacu królewskiego i spacer po słynnych 

ogrodach; przejazd do nowoczesnej dzielnicy LA DEFENSE; zakupy i spacer po esplanadzie; 

obiadokolacja; przejazd w kierunku granicy belgijskiej na nocleg w hotelu turystycznym; 

6 dzień  

Śniadanie kontynentalne; przejazd  do BRUKSELI; zwiedzanie: Manneken Pis - maleńki posążek 

siusiającego chłopczyka, symbol miasta; przejście przez Grande Place, przy którym stoi Ratusz, Dom 

Króla i zabytkowe kamienice, zwiedzanie katedry Św. Michała, Parlament, spacer przez Park Brukselski 

pod Pałac Królewski; przejazd pod Instytucje Europejskie i do Atomium; wyjazd w kierunku kraju;  

7 dzień 

Przejazd przez Belgię, Holandię, Niemcy; powrót do Polski w godzinach popołudniowych;  

 
Cena brutto obejmuje: 

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

- 4 noclegi wg programu w hotelach F1 lub w ośrodkach młodzieżowych 

- 8 posiłków wg programu: 4 śniadania kontynentalne i 4 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. 


