
 
            

             BIURO PODRÓŻY S-UNIT TRAVEL 
 

Oddział I:  Rzeszów, 35-060 ul. Słowackiego 16 (Pasaż Rzeszów) 
Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Mickiewicza 4 

Tel: 790 319 139 

e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena zawiera:  

- przejazd komfortowym autokarem w dwie strony (klimatyzacja, DVD, toaleta, barek),  

-  4 x nocleg w 3* Hotelu w Paryżu, 

- wyżywienie: 4 x śniadania i 5 x obiadokolacje,  

- opiekę pilota-przewodnika podczas trasy, 

- realizację programu, 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW, KL. 

 

Cena nie zawiera: 
- taksy klimatycznej, lokalnych przewodników, 

  przejazdów metrem i biletów wstępu. 

- wydatków własnych. 

 

Wycieczka objazdowa:  

Francja 

 
 
 

 

CENA: 1799 zł/os. 
    (w przypadku 50 uczestników) 

 

mailto:wycieczki@s-unit.travel.pl


       Paryż – miasto o wielu twarzach: Paryż luksusowych dzielnic, Paryż artystów 

i cyganerii, Paryż wielkich bulwarów, Paryż uniwersytecki, Paryż Hugo i Balzaka, 

Paryż Renoira i Picassa, Paryż kabaretów, kin i nocnych lokali. Każdy z nich kusi  

i zachwyca niepowtarzalnym klimatem i urokiem. 

 

 

Wycieczka 7-dniowa 

Przykładowy program wycieczki: 

Dzień 1 

Zbiórka uczestników wycieczki i wyjazd do Francji. Trasa z krótkimi postojami. 

Dzień 2 

Przyjazd do hotelu w Paryżu, zakwaterowanie. Przejazd metrem do 

centrum i spacer po mieście: Centrum Pompidou, Hôtel de Ville - 

siedziba administracji miasta, zwiedzanie katedry Notre-Dame 

wzniesionej na wyspie La Cité, Dzielnica Łacińska: Panteon, Sorbona, 

gwarny bulwar Saint-Michel, bulwar Saint-Germain z licznymi 

restauracjami, kawiarniami i butikami. Powrót metrem do hotelu, 

obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 3 

Po śniadaniu zwiedzanie: cmentarz Pere-Lachaise - miejsce spoczynku 

m.in.: Chopina, Balzaka, Edith Piaf i Jima Morrisona, legendarnego 

lidera grupy The Doors, Muzeum d'Orsay prezentujące sztukę z drugiej 

połowy XIX w. i początków XX w. Obrazy Moneta, Maneta, van 

Gogha, Renoira i Pissarra przyciągają turystów z całego świata. Spacer 

po Polach Marsowych. Czas wolny. Dla chętnych wjazd lub wejście na 

wieżę Eiffla, uważaną za symbol Paryża. Kolacja. Powrót do hotelu i nocleg. 

Dzień 4 

Śniadanie, wycieczka do WERSALU - zwiedzanie pełnego przepychu  

pałacu Ludwika XIV i spacer po królewskich ogrodach. Powrót do 

Paryża. Wjazd na 56. piętro Tour Montparnasse, na odkryty taras 

widokowy, skąd rozciąga się przepiękna panorama stolicy świata. Czas 

wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

  



Dzień 5 

Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie Paryża: bazylika Sacré-Coeur 

wzniesiona na szczycie wzgórza Montmartre, plac du Tertre - jeden z 

najbardziej malowniczych zakątków Paryża. Przejazd do nowoczesnej 

dzielnicy La Défense, w której centrum stoi monumentalny Grande 

Arche. Przejazd linią Osi Historycznej przez Avenue Charles-de-

Gaulle i Avenue de la Grande-Armée do Łuku Triumfalnego, symbolu 

Francji. Spacer po Champs-Elysées cieszących się sławą najpiękniej-

szej ulicy świata. Zwiedzanie Luwru, uważanego za najwspanialsze 

muzeum na świecie. Kolacja. Powrót do hotelu i nocleg.  

Dzień 6 

Śniadanie, Przejazd do centrum Paryża. Zwiedzanie miasta: kościół de 

la Made-leine, Opera Garnier, jeden z najpiękniejszych i największych 

teatrów muzycznych świata, muzeum perfum Fragonard, plac 

Vendôme, przy którym stoją m.in. słynny hotel Ritz i dom, w którym 

mieszkał Chopin. Czas wolny na zakupy w Galeries Lafayette. 

Obiadokolacja i wyjazd w drogę powrotną. 

 

Dzień 7 

Przyjazd do Polski w godzinach południowych. 

 

 

 

Ceny biletów na metro: Orientacyjne ceny niektórych z 

atrakcji: 

jednorazowy:   1,70 € Łuk Triumfalny: 9 EUR/os. 

karnet 10 biletów jednorazowych:  13,70 €     
Katedra Notre-Dame: wstęp darmowy, 

taras widokowy:    15 EUR/os. 

karnet 10 biletów (do 10 lat):   6,65 € Wieża Eiffla:         7–17 EUR/os. 

jednodniowy na strefy 1–2:      6,60 € Muzeum Orsay:    12 EUR/os. 

Pałac Wersalski: 15–25 EUR/os.  

 

 

 

 

 



 

Uwagi:  
 

1) Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura 

turystycznego (np. pogodowych), 

2) Ostateczną kolejność zwiedzanych obiektów na wyjazdach grupowych ustala pilot, 

3) Dopłata do biletów wstępu, lokalnych przewodników i komunikacji miejskiej około 80-140 EUR,  

w zależności od zwiedzanych obiektów, 

4) Prezentowany program wycieczki jest tylko propozycją. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie 

zmian, prosimy o kontakt. 

 

  


