„PODRÓŻE DLA DOJRZAŁYCH…”

Mini TOUR de FRANCE

/ 10 dni

REIMS – PARYŻ - WERSAL – ORLEAN – ZAMKI nad LOARĄ (Blois – Chambord
– Chanonceaux – Amboise) - BURGUNDIA ( Autun ) – ALZACJA ( Colmar –
Haut Koenigsburg – Ribeauville – Riquevihr – Oberne – Strasburg )
1 dzień

Wyjazd z KRAKOWA o godz. 04:00, KATOWIC o godz. 05:00, GLIWIC o godz. 05:20. Przejazd
przez Polskę do Niemiec do DREZNA – spacer po centrum miasta. Dalsza podróż przez Niemcy
(w trakcie podroży postój na kolację płatną we własnym zakresie), zakwaterowanie w hotelu
w okolicach Frankfurtu, nocleg.
2 dzień

Śniadanie, dalsza podróż przez Niemcy do Francji. Przyjazd do REIMS – zwiedzanie bazyliki św. Remigiusza i gotyckiej
Katedry Notre Dame oraz zwiedzanie średniowiecznych piwnic połączone z degustacją szampana. Obiadokolacja
w restauracji self-service. Dalsza podróż przez Francję, przejazd do hotelu na obrzeżach Paryża, zakwaterowanie, nocleg.
3 dzień

Śniadanie, przejazd do centrum PARYŻA i zwiedzanie stolicy Francji: Luwr (wstęp), Saint Chapelle, Consiergierie,
dzielnica Łacińska: romański kościół Saint-Germain-des-Prés, będący najstarszą świątynią miasta. Ogrody Luksemburskie
Sorbona, Panteon. Na zakończenie zwiedzania zobaczymy symbol Francji – Łuk Triumfalny. Obiadokolacja w restauracji
self-service a następnie wieczorny rejs statkiem po Sekwanie. Powrót do hotelu, nocleg.
4 dzień

Śniadanie, przejazd do WERSALU - zwiedzanie słynnego zespołu pałacowego, siedziby królów francuskich, który swoją
świetność zawdzięcza głównie Ludwikowi XIV. Przejazd do PARYŻA i dalsze zwiedzanie: Plac Inwalidów, spacer po
Polach Elizejskich cieszących się sławą najpiękniejszej ulicy świata, Montmartre - zwiedzanie Bazyliki Sacré - Cœur
wzniesionej na szczycie wzgórza Montmartre, Place du Tertre – jeden z najbardziej malowniczych zakątków Paryża. Dalej
spacer Rue des Saules, gdzie znajduje się legendarne miejsce spotkań paryskiej bohemy - Au Lapin Agile, spacer przez
Place Pigalle do Place Blanche ze słynnym kabaretem Moulin Rouge. Obiadokolacja w restauracji self-service, powrót do
hotelu, nocleg.
5 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na Plac Trocadero i pod wieżę Eiffel’a (dla chętnych możliwość wyjazdu
na szczyt wieży). W godzinach południowych przejazd do ORLEANU, zwiedzanie Katedry św. Krzyża , zburzonej przez
protestantów 24 marca 1568 r. i odbudowanej w XVII-XIX wiekach , słynnej głównie z powodu mszy, w której miała
uczestniczyć Joanna d'Arc po oswobodzeniu miasta z angielskiego oblężenia. Spacer po Starym Mieście z Domem Joanny
d'Arc oraz placem du Martroi pośrodku, którego wznosi się pomnik konny Joanny d'Arc z brązu, na wysokim cokole
zdobionym reliefami ze scenami z życia bohaterki. Obiadokolacja i przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
6 dzień

Śniadanie, przejazd do ZAMKU CHAMBORD , który stanowi jedno z największych dzieł architektury okresu renesansu we
Francji, a jego sylwetka jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych wśród budowli francuskich. Jest to największy z zamków
w Dolinie Loary. Jedną z ciekawostek architektonicznych zamku jest klatka schodowa z podwójną spiralą schodów.
To tutaj 14 października 1670 r. trupa Moliera wystawiła przed Ludwikiem XIV sztukę Mieszczanin szlachcicem. Zamek
w swojej historii miała wielu mieszkańców, a jednym z nich był, po utracie tronu polskiego, Stanisław Leszczyński, teść
Ludwika XV. Przejazd do ZAMKU CHENONCEAU, najbardziej romantycznego spośród wszystkich zamków w Dolinie
Loary, wybudowanego przez kobietę i przez kobiety rozbudowywanego. W powieści "Pan Samochodzik i Fantomas"
Zbigniewa Nienackiego zamek jest głównym miejscem akcji, pod nazwą Zamek Sześciu Dam, teraźniejszość zamku jest
zmyślona i tylko dawna historia oraz układ przestrzenny się zgadzają. Przejazd do AMBOISE, zwiedzanie Zamku
Królewskiego, który jest jednym z najważniejszych w historii Francji oraz kaplicy św. Huberta, gdzie pochowany jest
Leonardo da Vinci. Obiadokolacja w restauracji self-service, powrót do hotelu, nocleg.
7 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie ZAMKU KRÓLEWSKIEGO w BLOIS, jednego z największych zamków w dolinie
Loary. Był siedzibą wielu królów Francji. To właśnie stąd w 1429 r. Joanna d'Arc udała się do Reims, aby uzyskać
błogosławieństwo Arcybiskupa przed wyprawą mającą na celu oswobodzenie obleganego przez Anglików Orleanu. Tutaj
przed wiekami zapadały decyzje ważne dla Francji i całej Europy. W 1716 r. w jego komnatach zmarła Marysieńka
Sobieska, a przedtem mieszkała tam Katarzyna Medycejska, którą Aleksander Dumas uwiecznił w swoich powieściach
jako trucicielkę i intrygantkę. W jej gabinecie zobaczymy skrytki, w których przechowywała zabójcze wywary. Przejazd
do Burgundii do miejscowości AUTUN - niegdyś Augustodunum, jedno z największych miast rzymskiej Gali. O jego
dawnej świetności świadczą zachowane do dnia dzisiejszego pozostałości rzymskich budowli: teatru, dwóch bram
miejskich - Porte Saint-André i Porte d'Arroux, świątynia Janusa oraz fragmenty murów galo-rzymskich. Jednym
z najcenniejszych zabytków Autun jest romańska katedra św. Łazarza. Dalsza podróż w kierunku Alzacji. Wieczorem
przyjazd do Colmar, obiadokolacja w restauracji self-service, zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

8 dzień

Śniadanie, przejazd do HAUT-KŒNINGSBOURG, potężnego średniowiecznego zamku położonego na skalistym wzgórzu.
Zniszczony przez Szwedów podczas wojny trzydziestoletniej, kilkaset lat niszczał wśród porastających go drzew, stając
się w tym czasie natchnieniem i inspiracją dla wielu artystów i poetów romantyzmu. W XIX w. zamek został
odrestaurowany i dziś jest jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych regionu. Przejazd fragmentem sławnego
Alzackiego Szlaku Winnego - Route du Vin pozwala poczuć prawdziwą atmosferę regionu. Fakultatywnie (za dodatkową
opłatą na miejscu) degustacja alzackich win w miejscowej winnicy w RIBEAUVILLÉ, które słynie z białych szczepów
winorośli, takich jak: Riesling, Pinot Blanc czy Gewürztraminer. Spacer po gwarnym i kolorowym miasteczku
RIQUEWIHR. Powrót do COLMAR, uważanego za najpiękniejsze miasto Alzacji, będącego stolicą departamentu HautRhin. Spacer po starym mieście i przecinających kanały krętych uliczkach dzielnicy Petit Venice. Zwiedzanie kościoła
Dominikanów i kolegiaty św. Marcina. Obiadokolacja. Powrót do hotelu, nocleg.
9 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do OBERNAI, gdzie podziwiać można charakterystyczne dla Alzacji, wspaniałe
domy szachulcowe. Spacer po mieście: Place du Marché, ratusz, studnia św. Odylii, neogotycki kościół św. Piotra i Pawła.
Następnie przejazd do STRASBURGA - spacer po zabytkowym centrum - dzielnicy Petit France, gdzie można się
zaopatrzyć w tradycyjne alzackie produkty: wina i figurki bocianów, które są symbolem tego regionu Francji; zwiedzanie
kościoła św. Tomasza oraz zbudowanej z czerwonego piaskowca gotyckiej katedry Notre-Dame. Wizyta w Dzielnicy
Europejskiej, gdzie znajduje się siedziba Rady Europy i Parlamentu Europejskiego. W godzinach popołudniowych wyjazd
do Niemiec. Wieczorem przyjazd do hotelu tranzytowego w Niemczech, obiadokolacja, nocleg.
10 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie. Dalsza podróż do Polski. W trakcie podróży postój na obiadokolację w okolicach Zgorzelca
(płatna we własnym zakresie). Planowany powrót do Gliwic/Katowic/Krakowa około godz. 21:30-22:30.
Terminy 2022

Cena
podstawowa

Cena
Senior 60 +

13.06 – 22.06

3490 zł

3360 zł

05.10 – 14.10.

3490 zł

3360 zł

ŚWIADCZENIA W CENIE:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

przejazd autokarem klasy lux (WC, klimatyzacja, barek, DVD)
opłaty drogowe i parkingowe
opłaty wjazdowe do miast
9 noclegów w hotelach** pokoje 2 - osobowe z łazienkami
9 śniadań
8 obiadokolacji: dwa dania + woda
opieka pilota - przewodnika
ubezpieczenie NNW do 2 000 EUR, KL do 15 000 EUR, bagażu do 200 EUR,
opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
opłata na Turystyczny Fundusz Pomocowy
podatek VAT

WAŻNE INFORMACJE:

▪ Dopłata do pokoju 1 –osobowego: + 1120,00 zł
▪ DOPŁATA do taxy hotelowej, biletów wstępu (Luwr, Wersal, Łuk Triumfalny, zamki: Chambord, Chanonceaux,
Amboise, Blois), degustacji szampana w Reims, rejsu po Sekwanie, zamku Koeningsburg, przewodników
lokalnych, słuchawek Tour-Guide: 165-170 €. KWOTY OPŁAT MOGĄ ULEC ZMIANIE.
▪ Cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie,
▪ Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Biuro Podróży ARION TOUROPERATOR Sp. z o.o. 31-128 Kraków, ul. Karmelicka 32,
tel. 12/ 632 01 50
www.arionsenior.pl
e-mail: arion@arion.pl Zapraszamy: Pn – Pt godz. 9:30 – 17:30

