Usługi Turystyczne
„TOURIST TRACK”

mgr Aleksander Dymek
30-857 KRAKÓW, ul. Duża Góra 32 G/2,

tel. 00-48 601 86-75-04,

tel./fax. 00-48 12 658-60-54,
e-mail: biuro@tourist-track.pl
NIP: 679-176-05-25, REGON: 350571674,
-organizacja turystyki krajowej i zagranicznej, -przewodnictwo górskie,
-pilotaż wycieczek krajowych i zagranicznych.

Zezwolenie Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki
Zezwolenie Wojewody Małopolskiego

nr 01490
nr 39

Wycieczka do Paryża 18 – 23 stycznia 2016 r. – 6 dni
1 dzień:
Wyjazd z Wieliczki (i Krakowa) o godz. 6.00, przejazd przez terytorium Polski (podczas
przejazdu postój na posiłek – we własnym zakresie), Niemcy, nocleg tranzytowy w
zachodniej części Niemiec,
2 dzień:
Śniadanie, przejazd do Paryża, zwiedzanie Paryża - Pola Elizejskie, plac Vendome, Łuk
Triumfalny, spacer po ogrodach Tuileries. Obiadokolacja. Przyjazd do hotelu,
zakwaterowanie, nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Paryża - Dzielnica Łacińska - Pałac Luksemburski (siedziba
Senatu Francji), Sorbona, Bulwar św. Michała, Muzeum d’Orsay z obrazami impresjonistów.
Przejazd do Wersalu - zwiedzanie pałacu z apartamentami królewskimi oraz czas wolny w
przepięknych ogrodach urządzonych według pomysłu Króla Słońce Ludwika XIV.
Obiadokolacja. Powrót do hotelu. Nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta: muzeum Luwru, wieża Eiffla (wyjazd na wieżę),
fakultatywnie rejs statkiem po Sekwanie. Przejazd na wzgórze Montmartre - bazylika Sacre
Coeur, Place du Tertre, plac Pigalle, kabaret Moulin Rouge. Czas wolny. Obiadokolacja.
Powrót do hotelu. Nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na wyspę La Cite zwiedzanie katedry Notre
Dame, spacer po wyspie św. Ludwika z licznymi pamiątkami polskimi. Opera Charlesa
Garniera. Czas wolny na posiłek (we własnym zakresie). W godzinach wieczornych udział w
spektaklu operowym w operze Garniera - „Capriccio” Edwarda Straussa. Po spektaklu
wyjazd w drogę powrotną – przejazd nocny.
6 dzień:
Transfer przez Niemcy do Polski (w trakcie przejazdu przerwa na posiłek we własnym
zakresie) – przyjazd do Wieliczki (Krakowa) ok. godz. 20,00
Cena:

1 450,00 zł

W cenie wycieczki wliczono:
1. przejazd autokarem komfortowym (WC, barek, TV) i opłaty drogowe, parkingowe itp…
2. noclegi (4) w hotelach (** i ***) – pokoje 2- i 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym,
3. śniadania - 4 (z wyłączeniem pierwszego dnia),
4. obiadokolacje - 3 (z wyłączeniem pierwszego i ostatniego dnia),
5. ubezpieczenie (koszty leczenia + nieszczęśliwe wypadki) – SIGNAL IDUNA
6. opiekę pilocką przez cały czas trwania wycieczki
7. podatek VAT
Nie wliczono:
1. biletów wstępu i lokalnych przewodników – sugerowana kwota: 100 €,
2. obiadów „tranzytowych” 3. biletów na spektakl operowy 20 € (ok. 85 zł)
Zgłoszenia,
podobnie jak w latach ubiegłych, na adres e-mail wlot@wlot.eu lub
w terminie do 15 listopada 2015 wraz z zaliczką w wysokości 1000,- zł od osoby.
Wpłata drugiej raty tj. 450,- zł w terminie do 10 stycznia 2015 roku na konto:
26 1240 5107 1111 0000 5172 2706 w PKO SA.
Osoby zainteresowane zakupem biletów do opery prosimy o zgłoszenia w terminie
do 5 październiaka, ponieważ sprzedaż biletów rozpoczyna się 6.10.2015.
Serdecznie zapraszamy – jedyna taka okazja!
Kontakt: Henryk Uhryński, tel. mobile: 660 784 239
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