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Paryż i Normandia 

 

Dzień 1. 

Wyjazd z Łodzi w godzinach wieczornych. Przejazd non stop w kierunku Francji.  

Dzień 2 

Przyjazd do miejscowości Bayeux w godzinach popołudniowych. Przejazd do muzeum płótna. Płótno z 

Bayeux to cenne ikonograficzne źródło historyczne. Jego autorstwo przypisuje się królowej Matyldzie, 

żonie Wilhelma. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 3. 

 

Po śniadaniu przejazd do położonego nad kanałem La Manche - 

miasteczka Etretat, spacer wzdłuż plaży do imponujących klifowych 

urwisk Falaise d`Awal oraz położonego przy ujściu Sekwany 

Honfleur, spacer po porcie – uroczej inspiracji malarskiej wielu 

francuskich artystów. Powrót do hotelu na nocleg i obiadokolację.  

 

Dzień 4. 

Po śniadaniu zwiedzanie pięknego klasztoru Mont Saint Michel  

z VIIIw. oraz spacer malowniczymi uliczkami miasteczka, 

następnie przejazd do domu rodzinnego Christiana Diora w 

Granville. Zwiedzimy piękną willę Le Rhumbs z otaczającym ją 

wspaniałym ogrodem. . Powrót do hotelu na nocleg i 

obiadokolację.  

 



Dzień 5. 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i  przejazd do stolicy Normandii Rouen. To tutaj w 1431 r. 

spalono na stosie Joannę d’Arc. Będziemy podziwiać gotycką katedrę Notre Dame, której to witraże 

uwiecznił w swych obrazach sam Claude Monet. Następnie przejazd do domu rodzinnego Claude 

Moneta w Giverny. Przejazd na nocleg w okolice Paryża. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i 

nocleg. 

 

Dzień 6 

Po śniadaniu. Dzień wolny do własnej aranżacji  

 

Dzień 7. 

 

Po śniadaniu zwiedzanie Gare d’Orsay - muzeum impresjonistów. 

Jedno z ciekawszych miejsc Paryża, które zlokalizowane jest w 

budynku dawnego dworca kolejowego. Kolejnym punktem programu 

będzie wizyta w Dzielnicy Łacińskiej: miasteczko studenckie i słynny 

paryski uniwersytet – Sorbona oraz Panteon. Następnie najstarsza 

część miasta – Wyspa La Cite: Katedra Notre Dame i Pałac 

Sprawiedliwości (dawny Pałac Królewski). Powrót do hotelu, 

obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 8. 

Po śniadaniu wizyta w jednym z najważniejszych muzeów 

świata Luwrze. Zobaczymy takie arcydzieła jak Mona Lisa, 

Wenus z Milo czy Nike z Samotraki. Po południu spacer pod 

najsłynniejsze miejsce świata mody - 31 rue Cambon czyli 

salon i apartament słynnej Coco Chanel, spacer przez plac 

Concorde w kierunku najsłynniejszej alei miasta czyli Pól 

Elizejskich. Następnie główna atrakcja architektoniczna 

stolicy Francji czyli Wieża Eiffla, najsłynniejszą żelazną 



budowlę Paryża. Wjazd na wysokość około 300 m i możliwość obejrzenia niezwykłej panoramy. Powrót 

do hotelu, obiadokolacja, nocleg. Wieczorem dla chętnych jeden z najsłynniejszych teatrów rewiowych 

świata czyli słynne Lido de Paris. 

 

Dzień 9. 

Po śniadaniu przejazd na Cmentarz Pere Lachaise, najsłynniejszą 

nekropolię Paryża. Odwiedzimy groby takich znakomitości jak F. 

Chopin, M. Walewska, E. Piaf, mauzoleum Abelarda i Heloizy, H. 

Balzaka. Po południu przejazd do dzielnicy artystów Montmartre 

z przepiękna bazyliką Sacre Coeur oraz słynnym Placem Pigalle. 

Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. Następnie wyjazd z 

Paryża i przejazd w kierunku Polski.  

 

Dzień 10. 

Przyjazd do kraju w godzinach popołudniowych. 

 

Terminy: Listopad 2015                    

Cena: 1910 zł/os  

 

 

CENA ZAWIERA: 

 

� transport autokarem o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, WC, barek, DVD)  

� Kawa, herbata i gorąca woda podczas przejazdów w autokarze gratis 

� 2 noclegi w hotelu w okolicy Caen, 5 noclegów w hotelu w okolicy Paryża - pokoje 2 – osobowe  z 

łazienkami 

� wyżywienie 2 x dziennie  

� opiekę pilota – przewodnika 

� ubezpieczenie KL i NNW (nie obejmuje chorób przewlekłych) 



 

 

UWAGI ! 

 

1. Cena jest kalkulowana dla grupy 35 uczestników. W przypadku mniejszej ilości osób cena ulegnie 

podwyższeniu. 

2. Organizator zastrzega sobie dowolną kolejność zwiedzanych obiektów. 

3. Dodatkowo płatne bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - wieża Eiffla, rejs Luwr, Mont Saint Michel, 

Katedra Bayeux, muzeum tkanin Bayeux, muzeum bitwy o Normandie  w Bayeux, dom i ogrody Christiana 

Dior’a, Muzeum impresjonistów, dom oraz ogrody Claude Monet’a – około 100 euro/os + ok. 100 euro/os 

fakultatywnie bilet do Lido de Paris; Ceny aktualne na dzień 18.05.2015 i mogą ulec zmianie. 

 

 

 

 


