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Wycieczka autokarowa do Paryża 

 

06.08-12.08.2020 

 

 
1 dzień 

 

 

 

 

2 dzień 

Przejazd Koszalin - Paryż 

Wyjazd z Koszalina o godz. 20.00 (parking  przy  ul. Śniadeckich, przy 

hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie). 

 
Przyjazd do Paryża 

Przyjazd do Paryża około godz. 15.00. Zakwaterowanie 

 
3 dzień Pobyt w Paryżu 

Wyjazd z campingu o godz. 9.00 i zwiedzanie miasta: Wyspa Cite i 

okolice Katedry Notre Dame, Hotel de Ville, Dzielnica Łacińska, Ogrody 

Tuileries, Plac Concorde, Pola Elizejskie. Powrót na camping 

 
4 dzień Pobyt w Paryżu 

Wyjazd z campingu o godz.  9.00 i zwiedzanie: Wieża Eiffla, 

Montmartre: Bazylika  Sacre-Coeur, Plac du Tertre, Plac Pigalle. Powrót 

na camping. Wieczorem wycieczka statkiem po Sekwanie 

 
5 dzień 

 

Pobyt  w  Paryżu 

Wyjazd z campingu o godz. 9.00 i zwiedzanie: Opera Paryska, Plac 

Vendome, Luwr, La Defence – dzielnica XXI wieku. Powrót na camping.  

 
6 dzień Pobyt w Paryżu 

Wyjazd z campingu o godz. 9.00. Przejazd do Disneylandu i całodzienny 

pobyt w parku rozrywki.  

Wyjazd do Polski około 21. 

 
7 dzień Przyjazd do Koszalina około godz. 15.00 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cena 990 zł  i 120 euro( każdy zabiera ze sobą)  

Cena złotówkowa obejmuje: 

przejazd autokarem turystycznym   

4 noclegi w namiotach organizatora na 

campingu 

4 śniadania, 5 obiadokolacji 

ubezpieczenie KL i NNW w Signal Iduna 

pilotaż 

10zł na TFG (Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny) 

cena w euro (120 euro)obejmuje: 

    opłaty za autostrady 

    parkingi 

    przejazd metrem jednego dnia 

    wejścia do zwiedzanych obiektów: 

    - wejście schodami na II piętro wieży Eiffla 

    - wycieczka statkiem po Sekwanie 

    - bilet wstępu do Disneylandu (dzieci do lat 18),  

    - wejście do Luwru (do lat 26) 

UWAGA!!! 

Za wejście do Eurodisneylandu i Luwru dorośli płacą dodatkowo około  

30 euro. 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

Pod wieloma względami Paryż jest nie tylko stolicą Francji, ale całej Europy, a 

nawet świata. A co zobaczyć można w Paryżu przy okazji tej wycieczki? Oto co 

proponujemy: 

Wyspa Cite – serce Paryża i jego kolebka, tutaj wszystko się  zaczęło 

Katedra Notre Dame – gotycka budowla stoi na miejscu pierwszej katedry 

wzniesionej tu już w IV wieku. Nie zawsze stanowiła chlubę miasta, za czasów 

Victora Hugo stan budowli był tak nędzny, że groziło to jej zawaleniem. Po 

pożarze w kwietniu 2019 roku jest niedostępna dla zwiedzających 

Luwr – największe muzeum świata 

Montmartre – najwyższy punkt Paryża, słynny z barwnego życia nocnego. Kiedyś 

ulubione miejsce pisarzy i artystów. W XIX wieku na Place du Tertre artyści 

zaczęli wystawiać swoje prace i teraz również plac pełen jest artystów. 

Bazylika Sacre-Coeur – kościół wybudowany w podzięce za ocalenie w czasie 

działań wojennych. Bardzo charakterystyczny punkt miasta. 

Plac Pigalle – osobiście trzeba sprawdzić co jest z tymi kasztanami :) 

La Defence – najnowocześniejsza dzielnica Paryża, pomysł jej powstania powstał 

już w latach 50-tych XX wieku. 

Eurodisneyland – bajkowa kraina, gdzie korzystać można z wszystkich atrakcji: 

szalonych kolejek, karuzel, symulatorów, kin, spotkać postaci z bajek Disney’a. 

Wieża Eiffla – wybudowana w 100 rocznicę Rewolucji Francuskiej, przy okazji 

Wystawy Światowej. Początkowo miała zostać rozebrana, ale jednak została i 

dzisiaj jest niekwestionowanym symbolem miasta. 

Pola Elizejskie – jedna z najbardziej znanych ulic świata. Jest częścią drogi 

triumfalnej, życie kwitnie tutaj całą dobę. Jej zakończeniem jest Łuk Triumfalny.  

 

http://www.bajad.com.pl/

