
1 dzieñ: Wyjazd z Polski ok. godz: 18.00, przejazd przez Niemcy.
2 dzieñ: Przejazd przez Niemcy i Francjê, zakwaterowanie w hotelu tranzytowym 
w okolicy Montelimar; nocleg. 
3 dzieñ: Po œniadaniu przejazd do Lourdes - zwiedzanie zwiedzanie 
najpiêkniejszego Sanktuarium Maryjnego na œwiecie, krótkie zwiedzanie 
kompleksu bazyliki, oraz groty objawieñ, dla chêtnych mo¿liwoœæ udzia³u w procesji. 
Obiadokolacja; nocleg w hotelu w Lourdes.
4 dzieñ: Po wczesnym œniadaniu przejazd do Andorry - ksiêstwa po³o¿onego 
w Pirenejach: krótkie zwiedzanie. Dla chêtnych tanie zakupy w strefie wolnoc³owej. 
Przejazd do hotelu na Costa Brava, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
5 dzieñ: Œniadanie. Zwiedzanie Costa Brava. Po po³udniu wypoczynek, 
pla¿owanie, kolacja, nocleg.
6 - 9 dzieñ: Wypoczynek i pla¿owanie. Wycieczki fakultatywne.
10 dzieñ: Œniadanie wykwaterowanie. Przejazd do Francji do Avignion - krótkie 
zwiedzanie dawnej stolicy papieskiej: starówka, Katedra Notre Dame des Doms. 
Przejazd do Lyon; nocleg tranzytowy w okolicy Lyon.
11 dzieñ: Wykwaterowanie, krótkie zwiedzanie historycznej starówki Lyonu 
(katedra). Dalszy przejazd przez Niemcy.
12 dzieñ: Przyjazd do Polski w godzinach rannych.

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ 
zwiedzania mo¿e ulec zmianie w zale¿noœci 
od godzin otwarcia obiektów, warunków 
atmosferycznych oraz innych
nieprzewidzianych sytuacji.

Wycieczka do Barcelony: 20 EUR + 26 
EUR wstêp na Camp Nou; Montserrat 18 
EUR, La Masia Show 30 EUR.

CENA ZAWIERA: 
transport komfortowym autokarem; 
6 noclegów w hotelu *** w Hiszpanii - 
pokoje 2, 3-osobowe; wy¿ywienie 
3 x dziennie w hotelu w Hiszpanii, 
napoje, wino do posi³ków; 2 noclegi 
tranzytowe we Francji (pokoje 2, 3 - 
osobowe); 1 nocleg w Lourdes HB; 
obs³ugê pilota; ubezpieczenie KL + 
NNW + baga¿; podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
Biletów wstêpu do zwiedzanych 
obiektów, dop³aty do pokoju 
1-osobowego: 400 z³.

20.05 - 31.05.2014
18.09 - 29.09.2014

1890 z³ 

Pilot - przewodnik nie oprowadza po 
muzeach i wnêtrzach zwiedzanych obiektów.

1 dzieñ: Wyjazd z Polski w godzinach popo³udniowych (godz. 17:00), nocny przejazd. 
2 dzieñ: Przyjazd do Pary¿a w godzinach po³udniowych, spacer przez malownicz¹ 
dzielnicê artystów Montmartre, Sacre Coeur, plac malarzy du Tertre, plac Pigalle, 
Moulin Rouge. Obiadokolacja, nocleg. 
3 dzieñ:
Œniadanie, zwiedzanie Pary¿a - Dzielnica £aciñska: Panteon, Ogród Luksemburski, 
Sorbona, bulwar Œwiêtego Micha³a, wyspa Cite - katedra Notre Dame, kaplica Saint 
Chapelle, Pa³ac Sprawiedliwoœci, Hotel de Ville, Centrum George'a Pompidou, hale 
targowe, Muzeum Perfum Fragonard Troccadero, wie¿a Eiffle'a, Pola Marsowe. 
Obiadokolacja, nocleg. 
4 dzieñ:
Œniadanie, ci¹g dalszy zwiedzania Pary¿a, nastêpnie przejazd do Luwru - 
jednego z najwiêkszych kompleksów muzealnych œwiata; Pola Elizejskie, £uk 
Tryumfalny. Przejazd na La Defense - nowoczesn¹ dzielnicê Pary¿a. Obiadokolacja; 
wieczorem rejs statkiem po Sekwanie. Powrót do hotelu, nocleg. 
5 dzieñ:
Po œniadaniu dalszy ci¹g zwiedzania Pary¿a. Wyjazd w drogê powrotn¹, nocny 
przejazd przez Niemcy. 
6 dzieñ:
Przyjazd do Krakowa w godzinach po³udniowych. 

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ 
zwiedzania mo¿e ulec zmianie w zale¿noœci 
od godzin otwarcia obiektów, warunków 
a t m o s f e r y c z n y c h  o r a z  i n n y c h  
nieprzewidzianych sytuacji.

CENA ZAWIERA: 
transport komfortowym autokarem; 
3 noclegi w Pary¿u w hotelu klasy 
turystycznej (pokoje 2, 3 - osobowe 
z  ³az ienkami ) ;  3  œn iadan ia  
kontynentalne, 3 obiadokolacje; 
obs³ugê pilota; ubezpieczenie KL + 
NNW + baga¿; podatek VAT.

Pilot - przewodnik nie oprowadza po 
muzeach i wnêtrzach zwiedzanych 
obiektów. 
Na bilety wstêpu i bilety komunikacji 
nale¿y przeznaczyæ ok. 80 EUR. 

14.06 - 19.06.2014

1450 z³ 
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