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Wycieczka szkolna samolotowa do Paryża - 4 dni
symbol oferty: SZK-PAR-SAM-4DN

PROGRAM:
WYCIECZKA SZKOLNA DO PARYŻA - SAMOLOT 4 DNI:
Paryż - stolica Francji, kolebka kultury europejskiej, miasto o niepowtarzalnej atmosferze, niezliczonych zabytkach.
Nieustannie dyktuje wszelkie mody, przyciąga, wyzwala wyobraźnię, pobudza talent artystów. Zapraszamy na
fantastyczną przygodę, która dostarczy wielu emocji oraz wspomnień, które na zawsze pozostaną w pamięci.

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień
Zbiórka na lotnisku, przelot do Paryża, transfer do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień
Śniadanie, przejazd do centrum Paryża komunikacja miejską. Całodzienne zwiedzanie zaczniemy od symbolu
Francji - Wieży Eiffela. Dla chętnych proponujemy wjazd na wieżę, rejs statkiem po Sekwanie lub odpoczynek na
Polach Marsowych. Następnie z pobliskiego Placu Trocadero udamy się do centrum historycznego Paryża na
wyspę Ile de La Cité. W trakcie spaceru zwiedzimy najciekawsze zabytki kolebki Paryża, min. katedrę Notre Dame,
Saint Chapelle, pałac Sprawiedliwości i Conciergerie, Pont Neuf – najstarszy istniejący most w Paryżu.
Na zakończenie przejdziemy do dzielnicy łacińskiej, w której zobaczymy Pałac i Ogrody Luksemburskie, Panteon –
miejsce spoczynku Marii Skłodowskiej Curie i innych zasłużonych dla Francji oraz Sorbonę - najznakomitszy
uniwersytet we Francji i jeden z czołowych na świecie.
Po zwiedzaniu odpoczniemy na Placu Saint-Michel i bulwarze Saint-Germain z licznymi restauracjami, kawiarniami i
butikami.
Po obiadokolacji przejazd do hotelu, nocleg.
3 dzień
Po śniadanie pojedziemy do centrum Paryża. Zwiedzanie rozpoczniemy przy Łuku Triumfalnym, przejdziemy
reprezentacyjną aleją Champs Elysees przez ogrody Tuilieres do Luwru. Zainteresowanym proponujemy
zwiedzanie Luwru - jednej z najbogatszych kolekcji rzeźby i malarstwa na świecie lub jedną z najciekawszych i
najnowszych atrakcji Paryża !!! centrum sztuki cyfrowej- Atelier Des Lumières.
Po południu przejedziemy do dzielnicy Montmartre, jednego z najbardziej klimatycznych miejsc Paryża. W trakcie
spaceru poznamy historię legendarnych kabaretów i miejsc, w których przesiadywała paryska bohema m.in. Place
du Tertre, Plac Pigalle oraz Moulin Rouge. Na zakończenie czeka na nas przepiękna panorama całego Paryża ze
szczytu wzgórza oraz zwiedzanie Bazyliki Sacré Coeur.
Po obiadokolacji przejazd do hotelu, nocleg.
4 dzień

1/3

Śniadanie, wymeldowanie z hotelu. Przejazd komunikacją miejską do centrum Paryża. Zwiedzanie La Defence nowoczesnej biurowo-mieszkalno-handlowej dzielnicy w aglomeracji paryskiej. Będącej siedzibą wielkich
koncernów oraz kilkunastu ekskluzywnych hoteli i apartamentowców. Charakterystycznym obiektem tej dzielnicy
jest Grande Arche - ponad stumetrowy pomnik, będący „dwudziestowieczną wersję Łuku Triumfalnego.
Wybudowany tym razem nie dla upamiętnienia zwycięstw nad wrogiem, ale dla uczczenia ludzkości i idei
humanitarnych. Grande Arche pełni również funkcje biurowe.
NOWOŚĆ !!! ATELIER DES LUMIÈRES. Świat wokół się zmienia, sztuka także. Niedawno w Paryżu zostało otwarte
niezwykłe muzeum będące centrum sztuki cyfrowej. Nowoczesne muzeum, a dokładniej mówiąc centrum sztuki
prezentuje wystawy w formie pokazów i projekcji dzieł najsłynniejszych artystów, a przestrzenne pokazy obrazów
wspaniale współgrają z muzyką tworząc niezapomnianą atmosferę.
CENA od 1699 PLN/os

ŚWIADCZENIA:
CENA ZAWIERA:
przelot tanimi liniami z bagażem podręcznym
transfer lotnisko - hotel - lotnisko
3 noclegi, pokoje 3 osobowe (Hotel sieci Premiere Classe)
3 śniadania (francuskie - na słodko)
3 obiadokolacje (w restauracji „self service”)
opieka pilota
ubezpieczenie SIGNAL IDUNA
gratis miejsca dla opiekunów (1/15 uczestników)
rezerwacje wstępów

CENA NIE ZAWIERA:
10.00 PLN obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
10.00 PLN obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy
Kosztów wstępów i ewentualnych przewodników lokalnych.
przejazdów komunikacją miejską (ok. 30 EUR)
bagażu rejestrowanego

ORIENTACYJNE CENY BILETÓW (stan na luty 2022r.):
normalny ulgowy atrakcja uwagi
€26.80 €13.40 Paryż- Wieża Eiffela zniżka dla młodzieży do 24 lat
€16.00 €14.00 Paryż - Rejs po Sekwanie zniżka dla młodzieży do 24 lat, 1/15 opiekun gratis
€11.50 €2.00 Paryż- Panteon młodzież do 17 lat wstęp bezpłatny, opłata rezerwacyjna ok. 2 €/os. , młodzież
powyżej 17 lat 5 €, 1/15 opiekun gratis.
€17.00 €5.00 Paryż- Luwr młodzież do 26 lat wstęp bezpłatny, konieczna rezerwacja z 4 miesięcznym
wyprzedzeniem, opłata rezerwacyjna ok. 4-5 €/os.
€13.00 €0.00 Paryż - Łuk Triumfalny młodzież do 26 lat wstęp bezpłatny
DODATKOWO PROPONUJEMY
€6.00 €6.00 Zestaw słuchawkowy Tour Guide na cały wyjazd
€12.00 €12.00 Paryż- Luwr- zwiedzanie z polskojęzycznym przewodnikiem
€16.00 €11.00 Paryż- Atelier Des Lumières zniżka dla młodzieży do 25 lat, 15 € seniorzy

WAŻNE INFORMACJE:
PROGRAMY I OFERTY IMPREZ są naszymi propozycjami. Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i możemy
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dostosowujemy je do Państwa wskazówek, potrzeb i zainteresowań uczestników a także profilu nauczania (np.
plastyczny, humanistyczny, techniczny). Poza podstawową ofertą proponujemy dodatkowe usługi takie jak: imprezy
integracyjne, programy animacyjne, bilety do wybranych atrakcji, spektakle teatralne, dodatkowe posiłki, wyższy
standard zakwaterowania. Na naszych wyjazdach pamiętamy o tym jak ważna oprócz zwiedzania jest integracja,
poznawanie lokalnej kultury oraz przyjazna atmosfera.
Oferty wysyłamy bezpłatnie i bez zobowiązań. W razie potrzeby możemy przyjechać na spotkanie do szkoły na
prezentację oferty oraz podpisanie umowy.
W wyjątkowych przypadkach związanych z terminem rezerwacji, warunkami atmosferycznymi, godzinami lotów lub
innych zdarzeń niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.
CENY WYCIECZEK kalkulowane są dla grup 45, 40 i 30 osobowych z uwzględnieniem bezpłatnych miejsc dla
opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami (1 opiekun na 15 uczestników). Na życzenie dokonujemy
przeliczenia ceny dla mniejszej liczby uczestników lub większej liczby opiekunów.
BILETY WSTĘPU Podanie ceny biletów są orientacyjne i mogą ulec zmianie niezależnie od Biura Podróży Index,
dlatego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów. Niektóre obiekty
pobierają opłaty za wstęp również od opiekunów. Zniżki dla grup szkolnych udzielane są po okazaniu paszportu lub
listy uczestników ( nazwisko, imię, datę urodzenia, pieczęć i podpis szkoły.)
TOUR GUIDE zestaw słuchawkowy umożliwia łatwy przekaz informacji przez przewodnika lub pilota wycieczki
nawet w najbardziej zatłoczonych i gwarnych miejscach. Dzięki temu unikamy sytuacji, w której uczniowie mają
problem z odbiorem wiadomości dotyczących zwiedzanego obiektu lub informacji o miejscach i godzinach zbiórek.
Polecamy szczególnie przy dużych grupach!
DOKUMENTY UCZESTNIKÓW NA WYCIECZCE Każdy uczestnik zobligowany jest do posiadania przy sobie
odpowiedniego dokumentu podróży. Dla obywateli UE w obrębie strefy Schengen jest to ważny paszport lub
dowód osobisty. Jeśli kraj docelowy lub kraje tranzytowe leżą poza UE niezbędny będzie paszport ważny co
najmniej 90 dni od daty powrotu, w niektórych przypadkach również wiza ( np. Białoruś , Rosja). Aktualne informacje
należy
sprawdzić
przed
wyjazdem
na
stronie
Ministerstwa
Spraw
Zagranicznych
www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych lub w biurze INDEX.
BAGAŻ – Istnieje możliwość dokupienia większego bagażu podręcznego lub bagażu rejestrowanego – ceny bagażu
zależą od przewoźnika, trasy i terminu wycieczki, a dodatkowy bagaż przypisany jest do konkretnej osoby. Ze
względów organizacyjnych prosimy o ostateczny wybór opcji bagażu najpóźniej na 14 dni robocze przed
planowanym terminem wycieczki – po tym terminie dodanie bagażu on-line może nie być możliwe. Z uwagi na
zmieniające się stawki przewoźników, bagaż dodany po wykupieniu rezerwacji, może być droższy niż w bagaż
wykupiony przy wystawieniu biletu.
Przypominamy, że w bagażu podręcznym nie mogą znajdować się płyny ani żele czy fluidy w opakowaniach
większych niż 100 ml oraz ostre narzędzia (noże, metalowe pilniczki do paznokci, nożyczki, itp.).
WIZZAIR – bagaż podręczny o wymiarach 40x30x20 cm
RYANAIR - bagaż podręczny o wymiarach 40x25x20 cm
ŁĄCZENIE GRUP Jeżeli mają Państwo małą grupę, a chcą jechać na wycieczkę w niskiej cenie, proponujemy
połączenie z inną grupą. O szczegóły zapytaj w biurze.
REZERWACJI WYCIECZKI można jej dokonać telefonicznie lub drogą mailową. Dyspozycyjność hoteli i cena
przelotu może ulec zmianie oraz wymaga potwierdzenia w momencie rezerwacji.
KONKURSY – Zapraszamy do udziału w organizowanych przez nasze biuro konkursach na relacje ze szkolnych
wycieczek. Do wygrania są atrakcyjne nagrody: jednodniowa wycieczka dla całej klasy w Beskidy oraz miejsce na
kolonii/obozie
młodzieżowym.
Szczegóły
dostępne
są
na
stronie
www.indexpolska.com.pl/wycieczki_szkolne/pages/konkursy
NAGRODY DLA SZKÓŁ – Nagradzamy Stałych Klientów! Przy wykupieniu przez szkołę określonej liczby wycieczek
nasze
biuro
przekazuje
szkole
bezpłatnie
upominki.
Szczegóły
dostępne
są
na
stronie
www.indexpolska.com.pl/wycieczki_szkolne/pages/nagrody_dla_szkol
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