
Paryż, Disneyland, Zamki nad Loarą, Lazurowe Wybrzeże

Wycieczki do Paryża i innych miast Francji dla grup 

zorganizowanych (szkolne, firmowe, stowarzyszenia)
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Dlaczego my?

WYCIECZKOWNIA.PL

Specjalizacja 
Nasze biuro podróży postawiło na profesjonalizm. Nie chcemy robić wycieczek do wszystkich krajów 
świata. Wolimy skoncentrować się na jednym obszarze i robić to najlepiej! Organizujemy wycieczki 
tylko do Francji. Jest tam tyle atrakcji, że nie musimy szukać ich gdzie indziej. Nie przez przypadek 

Francja jest najczęściej odwiedzanym krajem świata...

Pasja 
Organizujemy wycieczki do kraju, który zawsze nas fascynował. Kultura, zabytki i oczywiście kuchnia 
Francji - to dla tych rzeczy warto tam jeździć. Dodatkowo język francuski nie jest nam obcy. "Wybierz 
pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu" - to 

nasza dewiza.

Najlepszy stosunek jakości do ceny
Nie chcemy być najtańsi ale bardzo zależy nam na rozsądnych cenach, za którymi idzie wysoka jakość. 
Nie możemy oszczędzać na jakości transportu czy zatrudniając nieprofesjonalną kadrę - nie zaryzyku-
jemy Waszym bezpieczeństwem! Często jest tak, że do Paryża jedzie się raz w życiu. Warto żeby był 

to wyjazd bezpieczny i dobrze zorganizowany. 

Bezpieczeństwo naszych klientów:
Biuro Podróży Wycieczkownia posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego o numerze 266.  Dla bezpieczeństwa finansowego naszych klientów wyk-
upiliśmy również Gwarancję Ubezpieczeniową na sumę 215 390,00 zł gwarantowaną przez AXA 

Twarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.



Spis treści

WIĘCEJ  NA WWW.WYCIECZKOWNIA.PL  TEL. 698149019

1. Paryż dla niecierpliwych 5 dni (różne programy)

2. Komfortowy Paryż 6 dni (różne programy)

3. Paryż dla zachłannych 6 dni (różne programy)

4. Maxi Paryż 7 dni (różne programy)

5. Lazurowe Wybrzeże 6 dni

6. Paryż + Lazurowe Wybrzeże 7 dni

1. Paryż dla niecierpliwych 5 dni (różne programy)

2. Komfortowy Paryż 6 dni (różne programy)

3. Paryż dla zachłannych 6 dni (różne programy)

4. Maxi Paryż 7 dni (różne programy)

5. Lazurowe Wybrzeże 6 dni

6. Paryż + Lazurowe Wybrzeże 7 dni

We wszystkich programach przy grupie min. 40 osobowej dodatkowo 4 miejsca gras dla nauczycieli/opiekunów!We wszystkich programach przy grupie min. 40 osobowej dodatkowo 4 miejsca gras dla nauczycieli/opiekunów!
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We wszystkich programach przy grupie min. 40 osobowej dodatkowo 4 miejsca gras dla nauczycieli/opiekunów!

WYCIECZKOWNIA.PL

Na kolejnych stronach  przedstawiamy proponowane 

programy wyjazdów, sprawdzone i przetestowane przez nasze biuro.

Jeśli wśród tych propozycji nie znalazłeś nic dla siebie, to skontaktuj się z nami, 

stworzymy dla Ciebie wycieczkę „szytą na miarę”, z programem, hotelem

 i posiłkami odpowiadającymi Twoim potrzebom.

Biuro Podróży Wycieczkownia



Paryż dla niecierpliwych 5 dni 
Idealna propozycja dla chcących maksymalnie wykorzystać krótki pobyt we Francji.
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Program wycieczki:

Dzień 1
Wyjazd z Twojego miasta o ustalonej wcześniej godzinie. Jazda ciągła z regularnymi przystankami.

Dzień 2
Rano przyjazd do Paryża. Zobaczymy m.in.:  Dzielnicę Łacińską, Panteon, budynki uniwersyteckie Sorbony, bulwar 
Świętego Michała oraz Ogrody Luksemburskie z siedzibą Senatu. Miniemy opactwo Saint–Germain–des–Prés  
i kościół Saint-Sulpice znany z filmu „Kod Leonarda da Vinci”. Po południu na wyspie La Cité czeka na nas Katedra 
Notre Dame oraz elementy dawnego Pałacu Królewskiego: Pałac Sprawiedliwości, Święta Kaplica i więzienie 
Conciergerie. Obiadokolacja w okolicach Hôtel de Ville (Ratusz)  i Centrum Pompidou. Przejazd do dzielnicy 
wiewieżowców La Défense i czas na zakupy w centrum handlowym. Wieczorem Luwr i jego najcenniejsze eksponaty: 
Mona Lisa, Wenus z Milo i Nike z Samotraki. Przejazd do hotelu na nocleg. Uwaga! Tego dnia poruszamy się pieszo 
lub komunikacją miejską.

Dzień 3 - Stwórz swoją wycieczkę!
Wybierz JEDNĄ pozycję z widocznych na następnej stronie. Tam pojedziemy!

Dzień 4 
Śniadanie. Zaczynamy dzień od Wieży Eiffla i rejsu po Sekwanie. Spacer po mieście: Muzeum Perfum Fragonard, 
Opera Garnier, plac Vendôme, hotel Ritz, Ogrody Tuileries, Plac Concorde, Pola Elizejskie i Łuk Triumfalny. 
Wieczorem dzielnica Montmarte: Plac Pigalle, kabaret Moulin Rouge, malowniczy Plac du Tertre oraz Bazylika Sacré 
Coeur z przepiękną panoramą całego Paryża! Obiadokolacja i powrót do hotelu na nocleg. Uwaga! Tego dnia 
poruszamy się pieszo lub komunikacją miejską.

Dzień 5
Przyjazd do Twojego miasta w godzinach popołudniowych.

Cena wycieczki: od 790 zł

Cena zawiera:
Skontaktuj się z nami aby uzyskać dokładną wycenę dla Twojej grupy.

Cena  nie zawiera:



Paryż dla niecierpliwych 5 dni 
Idealna propozycja dla chcących maksymalnie wykorzystać krótki pobyt we Francji.
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Disneyland

Śniadanie. Całodzienny pobyt w Disneylandzie – magicznej krainie Myszki Miki i jej przyjaciół. 4 krainy 
tematyczne (Dzikiego Zachodu, Przygód, Fantazji, Pogranicza), mega kolejki górskie i kręcące się filiżan-
ki. Na koniec dnia Wielka Parada Myszki Miki, bajeczny pokaz wszystkich najważniejszych postaci Dis-
neya w specjalnym układzie choreograficznym.

Wersal + Francja w Miniaturze
Śniadanie. Pałac w Wersalu to majestatyczny kompleks pałacowo-ogrodowy, siedziba Króla Słońce 
Ludwika XIV. Zobaczymy wnętrza pałacowe ze słynną Galerią Zwierciadlaną i apartamentami Króla 
i Królowej. Czas wolny na spacer po pięknych ogrodach francuskich. „Francja w Miniaturze” to park 
miniatur o kształcie granic Francji, gdzie odtworzono najważniejsze zabytki kraju. 5 hektarów pięknej 
zieleni, 2000 makiet oraz 117 miniatur zabytków. Zamki nad Loarą, atrakcje Paryża, Saint-Tropez – 
wszystko na wyciągnięcie ręki i aparatu. Część parku o nazwie „Atrakcje” pozwoli wyszaleć się wszyst-
kim, niezależnie od wieku. Obiadokolacja (opcja) i powrót do hotelu.

Paryż na spokojnie  + Wersal + Père-Lachaise
Śniadanie. Ta opcja oznacza dłuższy pobyt w samym Paryżu, czyli zobaczymy więcej i w spokojniejszym 
rytmie. Rano wyjazd do Wersalu (opis powyżej), później cmentarz Père-Lachaise - najsłynniejsza 
nekropolia świata, na której  pochowani są m.in.: Fryderyk Chopin, Jim Morrison czy Edith Piaf. 
Obiadokolacja (opcja) 

Vaux-le-Vicomte i Fontainebleau
Śniadanie. Zwiedzanie podparyskich „zamków królewskich”.  Vaux-le-Vicomte (zobaczymy wnętrza 
i ogrody w stylu francuskim) to największy francuski pałac w rękach prywatnych i pierwowzór słynnego 
Wersalu. Później zamek w Fontainebleau (zobaczymy renesansowe wnętrza, ogrody francuskie 
i angielskie) – przez siedem stuleci posiadłość francuskich monarchów, o którym Napoleon pisał 
„prawdziwy dom królów”. Obiadokolacja (opcja) i powrót do hotelu.

Wybierz jedną propozycję z widocznych poniżej. Tam pojedziemy!



Komfortowy Paryż 6 dni 
Klasyczna wycieczka do Paryża. Większy komfort zwiedzania i dodatkowe atrakcje po drodze.
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Program wycieczki:
Dzień 1
Wyjazd z Twojego miasta o ustalonej wcześniej godzinie. Jazda ciągła z regularnymi przystankami.

Dzień 2
Przyjazd do Reims – stolicy francuskiego regionu Szampania. Najpierw Katedra Notre Dame - miejsce koronacji 
królów Francji. Spacer po mieście: Plac Królewski, Plac Forum, Ratusz, Brama Marsowa oraz rozrywkowy deptak 
Place Drouet-d’Erlon. Obiadokolacja i przejazd na nocleg.

lub (wybierasz sam!):
Rano przyjazd do Brukseli. Spacer po stolicy Belgii: Królewska Galeria Św. Huberta,  Grand-Place - jeden 
z najpiękniejszych rynków miejskich na świecie, Ratusz, Dom Króla i zabytkowe kamienice cechowe. Na koniec 
Manekn–Pis - maleńki pomnik siusiającego chłopca, symbol miasta. Obiadokolacja i przejazd na nocleg.

Dzień 3
Śniadanie i przejazd do Paryża. Zobaczymy m.in.:  Dzielnicę Łacińską, Panteon, budynki uniwersyteckie Sorbony, 
bulwar Świętego Michała oraz Ogrody Luksemburskie z siedzibą Senatu. Miniemy opactwo Saint–Ger-
main–des–Prés  i kościół Saint-Sulpice znany z filmu „Kod Leonarda da Vinci”. Po południu na wyspie La Cité czeka 
na nas Katedra Notre Dame oraz elementy dawnego Pałacu Królewskiego: Pałac Sprawiedliwości, Święta Kaplica 
i więzienie Conciergerie. Obiadokolacja w okolicach Hôtel de Ville (Ratusz) i Centrum Pompidou. 
Przejazd do dzielnicy wieżowców La Défense i czas na zakupy w centrum handlowym. Wieczorem Luwr i jego 
najcenniejsze eksponaty: Mona Lisa, Wenus z Milo i Nike z Samotraki. Przejazd do hotelu na nocleg.

Dzień 5
Śniadanie. Zaczynamy dzień od Wieży Eiffla i rejsu po Sekwanie. Spacer po mieście: Muzeum Perfum Fragonard, 
Opera Garnier, plac Vendôme, hotel Ritz, Ogrody Tuileries, Plac Concorde, Pola Elizejskie i Łuk Triumfalny. 
Wieczorem dzielnica Montmarte: Plac Pigalle, kabaret Moulin Rouge, malowniczy Plac du Tertre oraz Bazylika Sacré 
Coeur z przepiękną panoramą całego Paryża! Obiadokolacja i powrót do hotelu na nocleg. Uwaga! Tego dnia po-
ruszamy się pieszo lub komunikacją miejską.

Dzień 4 - Stwórz swoją wycieczkę!
Wybierz  JEDNĄ  pozycje z widocznych na następnej stronie. Tam pojedziemy!

Dzień 6
Przyjazd do Twojego miasta w godzinach popołudniowych.

Cena wycieczki: od 930 zł

Cena zawiera:
Skontaktuj się z nami aby uzyskać dokładną wycenę dla Twojej grupy.

Cena  nie zawiera:
  biletów wstępu w Paryżu (wieża Eiffla, rejs po Sekwanie, Luwr), biletów na metro, opłat drogowych oraz parkingowych na terenie Francji (razem ok. 50€)    dodatkowych 
biletów wstępu w zależności od wybranej opcji (Disneyland 35€, Wersal + Francja w Miniaturze 13€, Paryż na spokojnie  + Wersal + Père- Lachaise 10€, Zamki nad Loarą 10€,  
Vaux-le-Vicomte i Fontainebleau 20€). Podane ceny biletów dotyczą grup szkolnych. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmianę cen biletów wstępu!
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Komfortowy Paryż 6 dni 
Klasyczna wycieczka do Paryża. Większy komfort zwiedzania i dodatkowe atrakcje po drodze
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Disneyland

Śniadanie. Całodzienny pobyt w Disneylandzie – magicznej krainie Myszki Miki i jej przyjaciół. 4 krainy 
tematyczne (Dzikiego Zachodu, Przygód ,Fantazji, Pogranicza), mega kolejki górskie i kręcące się filiżan-
ki. Na koniec dnia Wielka Parada Myszki Miki, bajeczny pokaz wszystkich najważniejszych postaci Dis-
neya w specjalnym układzie choreograficznym.

Wersal + Francja w Miniaturze
Śniadanie. Pałac w Wersalu to majestatyczny kompleks pałacowo-ogrodowy, siedziba Króla Słońce 
Ludwika XIV. Zobaczymy wnętrza pałacowe ze słynną Galerią Zwierciadlaną i apartamentami Króla 
i Królowej. Czas wolny na spacer po pięknych ogrodach francuskich. „Francja w Miniaturze” to park 
miniatur o kształcie granic Francji, gdzie odtworzono najważniejsze zabytki kraju. 5 hektarów pięknej 
zieleni, 2000 makiet oraz 117 miniatur zabytków. Zamki nad Loarą, atrakcje Paryża, Saint-Tropez – 
wszystko na wyciągnięcie ręki i aparatu. Część parku o nazwie „Atrakcje” pozwoli wyszaleć się 
wszystkim, niezależnie od wieku. Obiadokolacja (opcja) i powrót do hotelu.

Paryż na spokojnie  + Wersal + Père-Lachaise
Śniadanie. Ta opcja oznacza dłuższy pobyt w samym Paryżu, czyli zobaczymy więcej i w spokojniejszym 
rytmies. Rano wyjazd do Wersalu (opis powyżej), później cmentarz Père-Lachaise - najsłynniejsza 
nekropolia świata, na której  pochowani są m.in.: Fryderyk Chopin, Jim Morrison czy Edith Piaf. 
Obiadokolacja (opcja)

Zamki nad Loarą
Śniadanie. Całodzienna wycieczka do Doliny Loary. Najpierw największy ze wszystkich zamek 
CHAMBORD (z zewnątrz), zaprojektowany w części przez Leonarda da Vinci. Później CHENONCEAU 
(wnętrza i ogrody), nazywany również „Zamkiem Dam” ze względu na kobiety, które przyczyniły 
się do jego rozbudowy. Wieczorem miasto BLOIS: zamek (z zewnątrz), starówka i malowniczy brzeg 
Loary. Obiadokolacja (opcja) i powrót do hotelu.

Vaux-le-Vicomte i Fontainebleau
Śniadanie. Zwiedzanie podparyskich „zamków królewskich”. Vaux-le-Vicomte (zobaczymy wnętrza 
i ogrody w stylu francuskim) to największy francuski pałac w rękach prywatnych i pierwowzór słynnego 
Wersalu. Później zamek w Fontainebleau (zobaczymy renesansowe wnętrza, ogrody francuskie 
i angielskie) – przez siedem stuleci posiadłość francuskich monarchów, o którym Napoleon pisał 
„prawdziwy dom królów”. Obiadokolacja (opcja) i powrót do hotelu.



Paryż dla zachłannych 6 dni 
Paryż i 2 dni do wyboru dla Ciebie - propozycja dla prawdziwych paryżożerców! 
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Program wycieczki:
Dzień 1
Wyjazd z Twojego miasta o ustalonej wcześniej godzinie. Jazda ciągła z regularnymi przystankami.

Dzień 2
Rano przyjazd do Paryża. Zobaczymy m.in.:  Dzielnicę Łacińską, Panteon, budynki uniwersyteckie Sorbony, bulwar 
Świętego Michała oraz Ogrody Luksemburskie z siedzibą Senatu. Miniemy opactwo Saint–Germain–des–Prés 
i kościół Saint-Sulpice znany z filmu „Kod Leonarda da Vinci”. Po południu na wyspie La Cité czeka na nas Katedra 
Notre Dame oraz elementy dawnego Pałacu Królewskiego: Pałac Sprawiedliwości, Święta Kaplica i więzienie 
Conciergerie. Obiad w okolicach Hôtel de Ville (Ratusz)  i Centrum Pompidou. Przejazd do dzielnicy wieżowców 
LaLa Défense i czas na zakupy w centrum handlowym. Wieczorem Luwr i jego najcenniejsze eksponaty: Mona Lisa, 
Wenus z Milo i Nike z Samotraki. Przejazd do hotelu na nocleg. Uwaga! Tego dnia poruszamy się pieszo lub 
komunikacją miejską.

Dzień 5
Śniadanie. Zaczynamy dzień od Wieży Eiffla i rejsu po Sekwanie. Spacer po mieście: Muzeum Perfum Fragonard, 
Opera Garnier, plac Vendôme, hotel Ritz, Ogrody Tuileries, Plac Concorde, Pola Elizejskie i Łuk Triumfalny. 
Wieczorem dzielnica Montmarte: Plac Pigalle, kabaret Moulin Rouge, malowniczy Plac du Tertre oraz Bazylika Sacré 
Coeur z przepiękną panoramą całego Paryża! Obiadokolacja i powrót do hotelu na nocleg. Uwaga! Tego dnia 
poruszamy się pieszo lub komunikacją miejską.

Dzień 3 i 4 - Stwórz swoją wycieczkę!
Wybierz  DWIE  pozycje z widocznych  na następnej stronie. Tam pojedziemy!

Dzień 6
Przyjazd do Twojego miasta w godzinach popołudniowych.

Cena wycieczki: od 890 zł

Cena zawiera:
Skontaktuj się z nami aby uzyskać dokładną wycenę dla Twojej grupy.

Cena  nie zawiera:
  biletów wstępu w Paryżu (wieża Eiffla, rejs po Sekwanie, Luwr), biletów na metro, opłat drogowych oraz parkingowych na terenie Francji (razem ok. 50€)    dodatkowych 
biletów wstępu w zależności od wybranej opcji (Disneyland 35€, Wersal + Francja w Miniaturze 13€, Paryż na spokojnie  + Wersal + Père- Lachaise 10€, Zamki nad Loarą 10€,  
Vaux-le-Vicomte i Fontainebleau 20€). Podane ceny biletów dotyczą grup szkolnych. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmianę cen biletów wstępu!
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Paryż dla zachłannych 6 dni 
Paryż i 2 dni do wyboru dla Ciebie - propozycja dla prawdziwych paryżożerców!
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Disneyland

Śniadanie. Całodzienny pobyt w Disneylandzie – magicznej krainie Myszki Miki i jej przyjaciół. 4 krainy 
tematyczne (Dzikiego Zachodu, Przygód, Fantazji, Pogranicza), mega kolejki górskie i kręcące się filiżan-
ki. Na koniec dnia Wielka Parada Myszki Miki, bajeczny pokaz wszystkich najważniejszych postaci Dis-
neya w specjalnym układzie choreograficznym.

Wersal + Francja w Miniaturze
Śniadanie. Pałac w Wersalu to majestatyczny kompleks pałacowo-ogrodowy, siedziba Króla Słońce 
Ludwika XIV. Zobaczymy wnętrza pałacowe ze słynną Galerią Zwierciadlaną i apartamentami Króla 
i Królowej. Czas wolny na spacer po pięknych ogrodach francuskich. „Francja w Miniaturze” to park 
miniatur o kształcie granic Francji, gdzie odtworzono najważniejsze zabytki kraju. 5 hektarów pięknej 
zieleni, 2000 makiet oraz 117 miniatur zabytków. Zamki nad Loarą, atrakcje Paryża, Saint-Tropez – 
wszystko na wyciągnięcie ręki i aparatu. Część parku o nazwie „Atrakcje” pozwoli wyszaleć się 
wszystkim, niezależnie od wieku. Obiadokolacja (opcja) i powrót do hotelu.

Paryż na spokojnie  + Wersal + Père-Lachaise
Śniadanie. Ta opcja oznacza dłuższy pobyt w samym Paryżu, czyli zobaczymy więcej i w spokojniejszym 
rytmie. Rano wyjazd do Wersalu (opis powyżej), później cmentarz Père-Lachaise - najsłynniejsza 
nekropolia świata, na której  pochowani są m.in.: Fryderyk Chopin, Jim Morrison czy Edith Piaf. 
Obiadokolacja (opcja)

Zamki nad Loarą
Śniadanie. Całodzienna wycieczka do Doliny Loary. Najpierw największy ze wszystkich zamek 
CHAMBORD (z zewnątrz), zaprojektowany w części przez Leonarda da Vinci. Później CHENONCEAU 
(wnętrza i ogrody), nazywany również „Zamkiem Dam” ze względu na kobiety, które przyczyniły się do 
jego rozbudowy. Wieczorem miasto BLOIS: zamek (z zewnątrz), starówka i malowniczy brzeg Loary. 
Obiadokolacja (opcja) i powrót do hotelu.

Vaux-le-Vicomte i Fontainebleau
Śniadanie. Zwiedzanie podparyskich „zamków królewskich”. Vaux-le-Vicomte (zobaczymy wnętrza 
i ogrody w stylu francuskim) to największy francuski pałac w rękach prywatnych i pierwowzór słynnego 
Wersalu. Później zamek w Fontainebleau (zobaczymy renesansowe wnętrza, ogrody francuskie 
i angielskie) – przez siedem stuleci posiadłość francuskich monarchów, o którym Napoleon pisał 
„prawdziwy dom królów”. Obiadokolacja (opcja) i powrót do hotelu.



Maxi Paryż 7 dni 
Komfort i maksymalna ilość atrakcji!

WIĘCEJ O TEJ OFERCIE NA WWW.WYCIECZKOWNIA.PL

Program wycieczki:
Dzień 1
Wyjazd z Twojego miasta o ustalonej wcześniej godzinie. Jazda ciągła z regularnymi przystankami.

Dzień 2
Przyjazd do Reims – stolicy francuskiego regionu Szampania. Najpierw Katedra Notre Dame - miejsce koronacji 
królów Francji. Spacer po mieście: Plac Królewski, Plac Forum, Ratusz, Brama Marsowa oraz rozrywkowy deptak 
Place Drouet-d’Erlon. Obiadokolacja i przejazd na nocleg.

lub (wybierasz sam!):
Rano przyjazd do Brukseli. Spacer po stolicy Belgii: Królewska Galeria Św. Huberta,  Grand-Place - jeden
z najpiękniejszych rynków miejskich na świecie, Ratusz, Dom Króla i zabytkowe kamienice cechowe. Na koniec 
Manekn–Pis - maleńki pomnik siusiającego chłopca, symbol miasta. Obiadokolacja i przejazd na nocleg.

Dzień 3
Śniadanie i przejazd do Paryża. Zobaczymy m.in.:  Dzielnicę Łacińską, Panteon, budynki uniwersyteckie Sorbony, 
bulwar Świętego Michała oraz Ogrody Luksemburskie z siedzibą Senatu. Miniemy opactwo Saint–Ger-
main–des–Prés  i kościół Saint-Sulpice znany z filmu „Kod Leonarda da Vinci”. Po południu na wyspie La Cité czeka 
na nas Katedra Notre Dame oraz elementy dawnego Pałacu Królewskiego- Pałac Sprawiedliwości, Święta Kaplica 
i więzienie Conciergerie. Obiadokolacja w okolicach Hôtel de Ville (Ratusz) i Centrum Pompidou. Przejazd
do dzielnicy wieżowców La Défense i czas na zakupy w centrum handlowym. Wieczorem Luwr i jego najcenniejsze 
eksponaty: Mona Lisa, Wenus z Milo i Nike z Samotraki. Przejazd do hotelu na nocleg.

Dzień 6
Śniadanie. Zaczynamy dzień od Wieży Eiffla i rejsu po Sekwanie. Spacer po mieście: Muzeum Perfum Fragonard, 
Opera Garnier, plac Vendôme, hotel Ritz, Ogrody Tuileries, Plac Concorde, Pola Elizejskie i Łuk Triumfalny. 
Wieczorem dzielnica Montmarte: Plac Pigalle, kabaret Moulin Rouge, malowniczy Plac du Tertre oraz Bazylika Sacré 
Coeur z przepiękną panoramą całego Paryża! Obiadokolacja i powrót do hotelu na nocleg. Uwaga! Tego dnia po-
ruszamy się pieszo lub komunikacją miejską.

Dzień 4 i 5- Stwórz swoją wycieczkę!
Wybierz  DWIE  pozycje z widocznych na następnej stronie. Tam pojedziemy!

Dzień 7
Przyjazd do Twojego miasta w godzinach popołudniowych.

Cena wycieczki: od 1099 zł

Cena zawiera:
Skontaktuj się z nami aby uzyskać dokładną wycenę dla Twojej grupy.

Cena  nie zawiera:
  biletów wstępu w Paryżu (wieża Eiffla, rejs po Sekwanie, Luwr), biletów na metro, opłat drogowych oraz parkingowych na terenie Francji (razem ok. 50€)    dodatkowych 
biletów wstępu w zależności od wybranej opcji (Disneyland 35€, Wersal + Francja w Miniaturze 13€, Paryż na spokojnie  + Wersal + Père- Lachaise 10€, Zamki nad Loarą 10€,  
Vaux-le-Vicomte i Fontainebleau 20€). Podane ceny biletów dotyczą grup szkolnych. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmianę cen biletów wstępu!
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Maxi Paryż 7 dni 
Komfort i maksymalna ilość atrakcji!

WIĘCEJ O TEJ OFERCIE NA WWW.WYCIECZKOWNIA.PL 11

Disneyland

Śniadanie. Całodzienny pobyt w Disneylandzie – magicznej krainie Myszki Miki i jej przyjaciół. 4 krainy 
tematyczne (Dzikiego Zachodu, Przygód, Fantazji, Pogranicza), mega kolejki górskie i kręcące się filiżan-
ki. Na koniec dnia Wielka Parada Myszki Miki, bajeczny pokaz wszystkich najważniejszych postaci Dis-
neya w specjalnym układzie choreograficznym.

Wersal + Francja w Miniaturze
Śniadanie. Pałac w Wersalu to majestatyczny kompleks pałacowo-ogrodowy, siedziba Króla Słońce 
Ludwika XIV. Zobaczymy wnętrza pałacowe ze słynną Galerią Zwierciadlaną i apartamentami Króla 
i Królowej. Czas wolny na spacer po pięknych ogrodach francuskich. „Francja w Miniaturze” to park 
miniatur o kształcie granic Francji, gdzie odtworzono najważniejsze zabytki kraju. 5 hektarów pięknej 
zieleni, 2000 makiet oraz 117 miniatur zabytków. Zamki nad Loarą, atrakcje Paryża, Saint-Tropez – 
wszystko na wyciągnięcie ręki i aparatu. Część parku o nazwie „Atrakcje” pozwoli wyszaleć się wszyst-
kim, niezależnie od wieku. Obiadokolacja (opcja) i powrót do hotelu.

Paryż na spokojnie  + Wersal + Père-Lachaise
Śniadanie. Ta opcja oznacza dłuższy pobyt w samym Paryżu, czyli zobaczymy więcej i w spokojniejszym 
rytmie. Rano wyjazd do Wersalu (opis powyżej), później cmentarz Père-Lachaise - najsłynniejsza 
nekropolia świata, na której  pochowani są m.in.: Fryderyk Chopin, Jim Morrison czy Edith Piaf. 
Obiadokolacja (opcja)

Zamki nad Loarą
Śniadanie. Całodzienna wycieczka do Doliny Loary. Najpierw największy ze wszystkich zamek 
CHAMBORD (z zewnątrz), zaprojektowany w części przez Leonarda da Vinci. Później CHENONCEAU 
(wnętrza i ogrody), nazywany również „Zamkiem Dam” ze względu na kobiety, które przyczyniły się do 
jego rozbudowy. Wieczorem miasto BLOIS: zamek (z zewnątrz), starówka i malowniczy brzeg Loary. 
Obiadokolacja (opcja) i powrót do hotelu.

Vaux-le-Vicomte i Fontainebleau
Śniadanie. Zwiedzanie podparyskich „zamków królewskich”. Vaux-le-Vicomte (zobaczymy wnętrza 
i ogrody w stylu francuskim) to największy francuski pałac w rękach prywatnych i pierwowzór słynnego 
Wersalu. Później zamek w Fontainebleau (zobaczymy renesansowe wnętrza, ogrody francuskie 
i angielskie) – przez siedem stuleci posiadłość francuskich monarchów, o którym Napoleon pisał 
„prawdziwy dom królów”. Obiadokolacja (opcja) i powrót do hotelu.



Lazurowe Wybrzeże 6 dni 
Morze, góry, słońce i piękne plaże – zwiedzamy i wypoczywamy 

WIĘCEJ O TEJ OFERCIE NA WWW.WYCIECZKOWNIA.PL

Program wycieczki:
Dzień 1
Wyjazd z Twojego miasta o ustalonej wcześniej godzinie. Jazda ciągła, po drodze regularne przystanki. Przejazd nocny 
na Lazurowe Wybrzeże.

Dzień 2
Przyjazd rano do KSIĘSTWA MONAKO, krainy bogactwa i luksusu.  9-godzinny pobyt. Zobaczymy m. in.: Muzeum 
Oceanograficzne, katedrę św. Mikołaja, ogrody Saint Marn, Stare Miasto oraz Pałac Książęcy. Przejdziemy do 
MONTE CARLO – stolicy europejskiego hazardu. Spacer: słynne Kasyno (możliwość zwiedzenia wnętrza), Centrum 
Kongresowe, Ogród Japoński i Promenada Mistrzów. Czas wolny na kawę przy słynnej Café de Paris i odpoczynek 
przy miejskiej plaży. Wyjazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja.

Dzień 3
Śniadanie. Dziś zwiedzamy perły Lazurowego Wybrzeża. Najpierw SAINT-TROPEZ znane z serii francuskich kome-
dii o żandarmach. Zobaczymy ich posterunek, port i Stare Miasto. Później CANNES i trasa gwiazd filmowych: bulwar 
La Croisee, Pałac Feswalowy i Aleja Gwiazd z odciskami dłoni najsłynniejszych aktorów. Na koniec stolica regio-
nu, czyli NICEA. Spacer po mieście: Promenada Anglików – główny bulwar, Stare Miasto i górujące nad całą Niceą 
Wzgórze Zamkowe z pięknym widokiem na Zatokę Aniołów. Powrót do miejsca noclegu i obiadokolacja.

Dzień 4
Śniadanie. Wizyta w PORT-GRIMAUD  zwanym „francuską Wenecją”. Jest to miasteczko wybudowane na lagunie, 
w którym normalne drogi zastąpione zostały szlakami wodnymi, a zamiast samochodów pod domami parkują jachty. 
Na drugą część dnia mamy dwie opcje.

1 OPCJA: korzystamy z uroków naszego kempingu i z jego atrakcji, czyli plażujemy, gramy w siatkówkę - ogólnie 
mówiąc WYPOCZYWAMY.

2 OPCJA: Zwiedzamy.  MARSYLIA – drugie największe miasto we Francji (bazylika Notre Dame, Stary Port oraz ulica 
La Canebière). Przejazd do urokliwego CASSIS, o którym jeden z francuskich noblistów powiedział: ”Kto widział Paryż 
a nie widział Cassis, nie widział nic”. Spacer po Starym Mieście oraz rejs statkiem po CALANQUES – 
„śródziemnomorskich fiordach” wcinających się w strome morskie wybrzeże. Powrót na miejsce noclegu.  W obu 
wariantach wieczorem obiadokolacja.

Dzień 6
Przyjazd do Twojego miasta w godzinach popołudniowych.

Dzień 5
Śniadanie. Wykwaterowanie z kempingu i przejazd do położonego na wzgórzu ÈZE – miasta perfum. Wizyta w 
wytwórni perfum FRAGONARD, gdzie dowiemy się jak powstają prawdziwe francuskie perfumy. Spacer po 
Ogrodzie Egzotycznym górującym nad miastem. Przejazd w kierunku Polski.

Cena wycieczki: od 1099 zł

Cena zawiera:
Skontaktuj się z nami aby uzyskać dokładną wycenę dla Twojej grupy.

Cena  nie zawiera:
  biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (Muzeum Oceanograficzne w Monako, Ogród Egzotyczny, rejs na calanques, ewentualnie Kasyno w Monako)   opłat rezerwacy-
jnych, wjazdowych do miast, drogowych oraz parkingowych na terenie Francji (razem wszystko ok. 65 euro młodzież do lat 18). Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmianę cen 
biletów!
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Paryż + Lazurowe Wybrzeże 7 dni 
Prawdziwe Tour de France – zabytki stolicy i uroki wybrzeża za jednym zamachem! 

Program wycieczki:
Dzień 1
Wyjazd z Twojego miasta o ustalonej wcześniej godzinie. Jazda ciągła, po drodze regularne przystanki. 

Dzień 2
Rano przyjazd do Paryża. Zobaczymy m.in.:  Dzielnicę Łacińską, Panteon, budynki uniwersyteckie Sorbony, bulwar 
Świętego Michała oraz Ogrody Luksemburskie z siedzibą Senatu. Miniemy opactwo Saint–Germain–des–Prés
i kościół Saint-Sulpice znany z filmu „Kod Leonarda da Vinci”.
Po południu na wyspie La Cité czeka na nas Katedra Notre Dame oraz elementy dawnego Pałacu Królewskiego- 
Pałac Sprawiedliwości, Święta Kaplica i więzienie Conciergerie. Obiad w okolicach Hôtel de Ville (Ratusz)  i Centrum 
Pompidou. Przejazd na dzielnicę wieżowców La Défense i czas na zakupy w centrum handlowym. Przejazd do hotelu 
na nocleg. Uwaga! Tego dnia poruszamy się pieszo lub komunikacją miejską.

Dzień 3
Śniadanie. Zaczynamy dzień od Wieży Eiffla i rejsu po Sekwanie. Spacer po mieście: Muzeum Perfum Fragonard, 
Opera Garnier, plac Vendôme, hotel Ritz, Ogrody Tuileries, Plac Concorde, Pola Elizejskie i Łuk Triumfalny. 
Wieczorem dzielnica Montmarte: Plac Pigalle, kabaret Moulin Rouge, malowniczy Plac du Tertre oraz Bazylika Sacré 
Coeur z przepiękną panoramą całego Paryża!Obiadokolacja. Późnym wieczorem wyjazd w kierunku Lazurowego 
Wybrzeża. Przejazd nocny. Uwaga! Tego dnia poruszamy się pieszo lub komunikacją miejską.

Dzień 4
Rankiem  zwiedzimy papieski AWINION. Zobaczymy  Pałac Papieski (z zewnątrz) , rozrywkowy Place de l’Horloge 
(Plac Zegarowy), katedrę Notre-Dame i słynny średniowieczny Most Awinioński. Przejazd do miejsca zakwaterowa-
nia na kemping nad brzegiem Morza Śródziemnego. Wieczorem zwiedzanie PORT-GRIMAUD zwanego „francuską 
Wenecją”. Jest to miasteczko wybudowane na lagunie, w którym normalne drogi zastąpione zostały szlakami wod-
nymi, a zamiast samochodów pod domami parkują jachty. Obiadokolacja i plażowanie.

Dzień 5
Śniadanie. Dziś zwiedzamy perły Lazurowego Wybrzeża. Najpierw SAINT-TROPEZ znane z serii francuskich komedii 
o żandarmach. Zobaczymy ich posterunek, port i Stare Miasto. Później CANNES i trasa gwiazd filmowych: bulwar 
La Croisee, Pałac Feswalowy i Aleja Gwiazd z odciskami dłoni najsłynniejszych aktorów. Na koniec 
stolica regionu, czyli NICEA. Spacer po mieście: Promenada Anglików – główny bulwar, Stare Miasto i górujące nad 
całą Niceą Wzgórze Zamkowe z pięknym widokiem na Zatokę Aniołów. Powrót do miejsca noclegu i obiadokolacja.

Dzień 6
Wykwaterowanie z ośrodka i przejazd do KSIĘSTWA MONAKO, krainy bogactwa i luksusu.  9-godzinny pobyt. 
Zobaczymy m. in.: Muzeum Oceanograficzne, katedrę św. Mikołaja, ogrody Saint Marn, Stare Miasto oraz Pałac 
Książęcy. Przejdziemy do MONTE CARLO – stolicy europejskiego hazardu. Spacer: słynne Kasyno, Centrum Kon-
gresowe, Ogród Japoński i Promenada Mistrzów. Czas wolny na kawę przy słynnej Café de Paris i odpoczynek przy 
miejskiej plaży. Wyjazd w kierunku Polski.

Dzień 7
Przyjazd do Twojego miasta w godzinach popołudniowych.

Cena wycieczki: od 1199 zł

Cena zawiera:
Skontaktuj się z nami aby uzyskać dokładną wycenę dla Twojej grupy.

Cena  nie zawiera:
  biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (Muzeum Oceanograficzne w Monako, Ogród Egzotyczny,  ewentualnie Kasyno w Monako, Wieża Eiffla, statek po Sekwanie, 
metro), opłat drogowych oraz parkingowych na terenie Francji (razem wszystko ok. 70 € młodzież do lat 18). Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmianę cen biletów wstępu!
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Odwiedź i polub nas na facebooku! 
facebook.com/biuropodrozywycieczkownia

Wycieczki do Paryża i innych miast Francji dla grup 
zorganizowanych (szkolne, firmowe, stowarzyszenia) 

Obsługujemy grupy z całej Polski!

Paryż, Disneyland, Zamki nad Loarą, Lazurowe Wybrzeże

Biuro Podróży Wycieczkownia
ul. Bażyńskich 8/33
87-100 Toruń

Telefon: 698149019
e-mail: kontakt@wycieczkownia.pl


