
       PODRÓŻE DLA DOJRZAŁYCH 

                PARYŻ – WERSAL - ZAMKI N/LOARĄ            /  7 dni  
  

 REIMS – PARYŻ – WERSAL – CHAMBORD – CHENONCEAUX  
       MONTRESOR - CLOS LUCE - BLOIS 

                     06.05 – 12.05.2023    //     07.10 – 13.10.2023 

 
1 dzień 

Wyjazdy: KRAKÓW godz. 05:00, KATOWICE godz. 06:00, GLIWICE godz. 06:20, 
WROCŁAW godz. 10:00, LEGNICA godz. 11:30. Przejazd do Niemiec, w trakcie podróży 
postój na obiad (płatny we własnym zakresie). Przyjazd do hotelu tranzytowego na 
terenie Niemiec, zakwaterowanie, nocleg.   

  

2 dzień 

Śniadanie, wykwaterowanie, dalsza podróż do Francji. W godzinach południowych 
przyjazd do REIMS - zwiedzanie: Katedra koronacyjna królów Francji, romańska Bazylika 
Saint Remy. Obiadokolacja i przejazd do Paryża. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.  

 

3 dzień 

Śniadanie. Zwiedzanie PARYŻA: Wyspa La Cite i dzielnica Łacińska: kościół św. Germana, 
bulwar  Saint Germain, najsłynniejszy i najstarszy uniwersytet w Paryżu – Sorbona, 
Panteon. Następnie wizyta na imponującym Place de la Concorde z obeliskiem  
z różowego marmuru i ośmioma posągami kobiecymi, symbolizującymi największe 
miasta Francji, spacer przez ogrody Tuilleries do Luwru (wstęp). Przejście przez Pola 
Elizejskie cieszące się sławą najpiękniejszej ulicy świata do Łuku Triumfalnego (wstęp). 
Obiadokolacja w restauracji, spacer do wieży Eiffla i wieczorny rejs statkiem po Sekwanie - Paryż by night. Powrót do 
hotelu, nocleg.  

 

4 dzień 

Śniadanie, wykwaterowanie i przejazd do WERSALU – zwiedzanie (wstęp) słynnego zespołu pałacowego, siedziby 
 królów  francuskich, który swoją świetność zawdzięcza głównie Ludwikowi XIV. W godzinach południowych przejazd  
 w  dolinę Loary i zwiedzanie CHAMBORD (wstęp) największego zamku nad Loarą który stanowi jedno z największych 
 dzieł architektury renesansu we Francji. To tutaj 14 października 1670 trupa Moliera wystawiła przed Ludwikiem XIV 
 sztukę Mieszczanin szlachcicem. Wieczorem obiadokolacja, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.  

 

5 dzień 

 Śniadanie, przejazd do zamku CHENONCEAUX (wstęp), najbardziej romantycznego spośród wszystkich zamków  
 w Dolinie Loary, wybudowanego przez kobietę i przez kobiety rozbudowywanego. Następnie przejazd do zamku 
 MONTRESOR (wstęp) wybudowanego w XI w. na skale nad rzeką Indrois. W 1849 roku mocno zniszczony zamek kupił 
 Ksawery Branicki. Na zakończenie dnia zwiedzanie pałacyku CLOS LUCE (wstęp), gdzie na zaproszenie króla Francji - 
 Franciszka I - Leonardo da Vinci mieszkał przez trzy ostatnie lata swojego życia. Wieczorem przejazd na uroczystą 
 regionalną kolację do restauracji w Amboise. Powrót do hotelu, nocleg.  
 

6 dzień 

 Śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie Zamku Królewskiego w BLOIS (wstęp) - jednego z największych zamków  
 w dolinie Loary. Był siedzibą wielu królów Francji. W 1716 r. w jego komnatach zmarła Marysieńka Sobieska,  
 a przedtem mieszkała tam Katarzyna Medycejska, którą Aleksander Dumas uwiecznił w swoich powieściach jako 
 trucicielkę intrygantkę. W jej gabinecie zobaczymy skrytki, w których przechowywała zabójcze wywary.  
 Po zakończeniu zwiedzania przejazd do Niemiec, w trakcie podróży obiadokolacja w restauracji. Zakwaterowanie  
 w hotelu, nocleg.  
 

7 dzień 

 Śniadanie, wykwaterowanie. Dalsza podróż do Polski, w trakcie przejazdu postój na obiad (płatny we własnym 
 zakresie). Planowane przyjazdy do miast wyjazdowych: Legnica, Wrocław ok godz. 18:00-19:30, Gliwice, Katowice, 
 Kraków ok godz. 21:00 – 22:30 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Terminy 2023 r Cena  podstawowa Cena   Senior 60 + 

06.05 - 12.05 3390 zł 3230 zł 

07.10 -13.10 3490 zł 3330 zł 



 
ŚWIADCZENIA W CENIE:  
▪ przejazd autokarem klasy lux (WC, DVD, barek, klimatyzacja) 

▪ opłaty drogowe i parkingowe  

▪ opłaty wjazdowe do Paryża 

▪ 6 noclegów w hotelach**/***, pokoje 2- osobowe z łazienkami 

▪ 6 śniadań – kontynentalne wzmocnione,  

▪ 5 obiadokolacji w restauracjach self-service (dwa dania z wodą) 

▪ 1 uroczysta kilkudaniowa kolacja z regionalnym menu i winem 

▪ opieka pilota - przewodnika 

▪ ubezpieczenie NNW do 2 000 EUR, KL do 20 000 EUR, bagażu do 200 EUR, 

▪ opłata administracyjna na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

▪ opłata administracyjna na Turystyczny Fundusz Pomocowy 

▪ podatek VAT 

 
WAŻNE INFORMACJE: 

- Dopłata do pokoju 1 –osobowego: + 980,00 zł.   

- DOPŁATA: słuchawki tour Guide 15 € ; taxy hotelowe: 10 €.  Opłaty rezerwacyjne w Muzeach, Karta Muzealna 

   w Paryżu (wstępy m.in. Wersal, Luwr, Panteon, Łuk Triumfalny), wieczorny rejs statkiem po Sekwanie, Zamki nad 

   Loarą (Chambord, Chanonceaux,  Montresor, Clos Luce, Blois) ok 140 €.        RAZEM ok 165-170 €.     

CENY BILETÓW WSTĘPU I POZOSTAŁYCH OPŁAT MOGĄ ULEC ZMIANIE. 

- Cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie.   

- Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

- Zastrzegamy możliwość wprowadzenia dopłaty paliwowej. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 09:30 – 17:30 


