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Oferta 1

Kierunek Hotel Kategoria Wyjazd Termin Cena za osobę

Francja
Wyc. Objazdowe Lazurowe Wybrzeże Bielsko - Biała 11.10.2021

16.10.2021 1540 PLN

Podróż tam: Wyjazd z Bielsko - Biała do Paris dnia 11.10.2021 godz. 08:30 - 11:30
Powrót: Wyjazd z Paris do Bielsko - Biała dnia 15.10.2021 godz. 08:00 - 00:00
Wyżywienie: Śniadania Hotel w mieście: Wyc. objazdowe
Zakwaterowanie: Pokój 2 osobowy z możliwością 1 dostawki

Oferta: 
FRANCJA / LAZUROWE WYBRZEŻE RODZAJ OFERTY - wycieczka objazdowa - Cannes, Nicea, Saint Tropez, An�bes, Monaco, Monte Carlo Zakwaterowanie - Hotel **/*** na Lazurowym Wybrzeżu KOD -
FRA9000 
Opis: 
Zwiedzimy jeden z najpiękniejszych regionów Riwiery Francuskiej - Lazurowe Wybrzeże, bajeczną krainę pachnącą lawendą z turkusowym morzem, średniowiecznymi miasteczkami z wąskimi i krętymi
uliczkami, wąwozami, majestatycznymi zamkami, zjawiskowymi pejzażami i światowej sławy kurortami. Tutaj zachwyca wszystko - alpejskie krajobrazy, skaliste urwiska, piękne plaże, luksusowe wille i
jachty, pyszna kuchnia oraz doskonała pogoda, bo słońce świeci ponad 300 dni w roku. Odwiedzimy miejsca, gdzie bywają celebryci, milionerzy i śmietanka towarzyska z całego świata. 
Program: 
RAMOWY PROGRAM ZWIEDZANIA - 1 DZIEŃ - wyjazd z miejsca zbiórki wg rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez Niemcy, Francję. 2 DZIEŃ - przyjazd do Francji i zwiedzanie Monaco -miniaturowe księstwo,
najmniejsze po Watykanie niezależne państwo świata, pełne luksusu, drogich samochodów i jachtów. W czasie spaceru poczujemy atmosferę księstwa i zobaczymy główne atrakcje - - Stare Miasto w
Monaco - położone niezwykle malowniczo, na wzgórzu otoczonym z trzech stron wodami Morza Śródziemnego. To tu stoi pałac rodu Grimaldich. - Pałac Książęcy - mieszka w nim książę Monako Albert II
Grimaldi z rodziną. Tu do śmierci żyła też sławna Grace Kelly. - Katedra w Monaco - znana również jako Katedra św. Mikołaja, stoi w miejscu pierwszego kościoła parafialnego w Monako. Zachwyca zarówno
swym architektonicznym wyglądem z zewnątrz jak i bogatym wnętrzem, miejsce pochówku wielu członków rodu Grimaldich, w tym Grace Kelly i Rainier III. - Ogrody św. Marcina - prześliczne ogrody
porastające strome zbocza Monaco, z pięknymi alejkami, rzeźbami oraz śródziemnomorską i egzotyczną roślinnością. - Port jachtowy - najbardziej znany na świecie, kompleks portów i przystani, którego
najbogatszą częścią jest Port Herkulesa. - Monte Carlo - najsławniejsza dzielnica Monaco z najsłynniejszym kasynem na świecie - wspaniałym Grand Casino, czas wolny na filiżankę kawy w Café de Paris -
najbardziej znanym miejscu spotkań w Księstwie. Następnie przejazd na zakwaterowanie, nocleg. 3 DZIEŃ - śniadanie. Zwiedzimy - - Grasse lub Eze - odwiedzimy wytwórnię perfum w jednym z „miasta
perfum”, gdzie w lokalnych perfumeriach uzyskiwane są zapachy eksportowane na cały świat. Setki ton kwiatów każdego roku są tu zamieniane w wonne olejki. Będą to niesamowite doznania dla naszych
zmysłów. - Cannes - najsławniejsze miasto Riwiery Francuskiej. Zobaczymy historyczną dzielnicę Le Suquet - znajdującą się na wzgórzu, z którego rozpościera się wspaniały widok na całe miasto, plażę, port
i przystań jachtową, La Croise�e - słynną promenadę biegnącą wzdłuż plaży, Pałac Fes�walowy - gdzie odbywa się coroczny fes�wal filmowy, rozdawane są Grand Prix oraz Złote Palmy, Aleję Gwiazd -
słynny chodnik z odciskami dłoni gwiazd oraz malowniczy stary port. - An�bes - wysokiej klasy letnisko z surowym starym miastem, portem i długą plażą. Znajduje się tutaj jeden z najładniejszych
prowansalskich targów we Francji, gdzie handluje się owocami, warzywami, mięsem i przyprawami z całego świata. W mieście znajduje się również Muzeum Picassa, który przez kilka miesięcy mieszkał i
tworzył w budynku obecnego muzeum, a wyjeżdżając zostawił wiele swoich dzieł. Następnie wrócimy do hotelu na nocleg. 4 DZIEŃ - wczesne śniadanie. Tego dnia zwiedzimy - - Marsylię- największy port
Francji i jedno z najstarszych miast tego kraju. Zrobimy panoramiczną wycieczkę autokarem, aby zobaczyć z okien autokaru katedrę i latarnię morską. Udamy się na spacer po Vieux Port czyli Starym Porcie -
miejscu gdzie około 2600 lat temu narodziła się Marsylia, zwiedzimy bazylikę Notre Dame de la Garde - położoną na kultowym, słynnym, dominującym nad miastem wzgórzu i pospacerujemy po słynnej
alei La Canebiere - głównej arterii i najważniejszej ulicy handlowej Marsylii. - Saint Tropez - jedno z najbardziej znanych i eleganckich kąpielisk, odwiedzane przez gwiazdy filmowe, modelki i artystów. Po
spacerze, wrócimy do hotelu na nocleg. 5 DZIEŃ - po śniadaniu wykwaterujemy się z hotelu i pojedziemy do Nicei - kurortu turystycznego o światowej sławie, który położony jest nad malowniczą, błękitną
Zatoką Aniołów. Zobaczymy - - Promenadę Anglików - biegnącą wzdłuż morza na długości 7 km, po której spacerowały największe światowe sławy, gdzie przez cały czas podziwiać będziemy mogli lazurowe
morze i palmy, - Stare Miasto - z wąskimi uliczkami i malowniczymi fasadami domów w stylu włoskim, - Wzgórze Zamkowe - w przeszłości znajdowała się tu cytadela, z katedrą w środku, dzisiaj jest park
skąd rozciąga się niesamowity widok na całe miasto i zatokę. Postój autokaru w Nicei 9 h przed wyjazdem do Polski. Wyjazd w godzinach wieczornych. 6 DZIEŃ - powrót do Polski w godzinach
popołudniowych. 
Typ zakwaterowania: 
Hotel **/*** na Lazurowym Wybrzeżu. Pokoje dwuosobowe z łazienką, TV. Na życzenie pokoje trzyosobowe. Możliwe są pokoje 1-osobowe (za dopłatą). Impreza objęta jest również promocją "single bez
dopłat". W takim przypadku prosimy wybrać typ S2. 
Wyżywienie: 
Śniadania kontynentalne, francuskie. 
Transport: 
Komfortowym autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja), pod opieką pilota grupy. Godz. i miejsca wyjazdów LineId- 639 Uwaga- zbiórka odbywa się zawsze pół godziny przed podaną godziną wyjazdu 10-00
Katowice, Międzynarodowy

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Dworzec Autobusowy ul. Sądowa 10-45 Gliwice, stacja Shell ul. Rybnicka 11-30 Opole, Dworzec PKS 13-30 Wrocław, CH Bielany parking przy Pizza hut Vis a Vis OBI Godz. i miejsca wyjazdów (transfery)
LineId- 640 Uwaga- zbiórka odbywa się zawsze pół godziny przed podaną godziną wyjazdu 04-45 Warszawa, CH "Janki" przystanek autobusowy IKEA- JANKI - 250 PLN 05-00 Rzeszów, Dworzec PKP - 250
PLN 05-45 Łódź, Stacja BP róg ulic Kolumny i Rzgowskiej - 140 PLN 06-30 Tarnów, Dworzec autobusowy ul. Dworcowa 1 - 140 PLN 06-30 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 103 k/Juventuru - 140 PLN 07-
30 Brzesko, stacja Statoil przy trasie - 140 PLN 07-30 Cieszyn, Stacja Orlen przy trasie - 95 PLN 08-00 Bochnia, Dworzec PKP - 140 PLN 08-00 Częstochowa, Mc Drive/McDonalds w kierunku jazdy - 100 PLN
08-30 Bielsko-Biała, PKS dolny poziom - 80 PLN 08-30 Kraków, Stacja BP róg ulic Josepha Conrada i Radzikowskiego (obok KFC) - 100 PLN 09-00 Pszczyna, Mc Donalds przy trasie/obok stacji Orlen - 70 PLN
09-15 Tychy, Stacja Lotos przy trasie/ obok Opla - 60 PLN Postoje krótkie, na toaletę, co ok. 4 godziny, wynikające z przepisów o czasie pracy kierowców. 
Świadczenia zawarte w cenie: 
- 3 noclegi, - 3 śniadania, - realizacja programu - Cannes, Saint Tropez, An�bes, Nicea, Grasse lub Elze, - przejazd autokarem, - ubezpieczenie KL, NNW, OC, bagaż(wg Warunków Uczestnictwa), - opieka
pilota. 
Zniżki: 
Trzecia osoba w pokoju na dostawce - zniżka 50 zł. 
Opłaty obowiązkowe: 
Płatne przy rezerwacji - - Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - wg Rozporz. Min. Rozwoju z dn. 22.12.20 r. - 10 PLN/os./pobyt, - Turystyczny Fundusz Pomocowy - wg Rozporz. Min. Rozwoju z dn. 22.12.20 r. -
10 PLN/os./pobyt. Uwaga - Kwota na TFP jest naliczana do funduszu od każdej nowej rezerwacji. Zgodnie z Ustawą jest ona bezzwrotna. Dotyczy to wszelkich anulacji, rezygnacji, a także sytuacji, gdy
zmieniacie Państwo np. termin wyjazdu i skutkuje to założeniem nowej rezerwacji. Płatne podczas realizacji programu (u pilota) - - opłata miejscowa - 70EUR/os. - obejmuje m.in. taksę klimatyczną, opłaty
administracyjne, parkingi, itp. 
Cena nie zawiera: 
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 40-50EUR). 
Na życzenie: 
- na miejscu możliwość zakupienia obiadokolacji w restauracji szybkiej obsługi typu Flunch - koszt 1 obiadu to ok. 12-15EUR, - dopłata do pokoju jednoosobowego - 450 zł/turnus (prosimy wybrać pokój typu
S, dopłata jest doliczona do ceny), - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Koszt takiego ubezpieczenia to 3% całkowitej
wartości imprezy, - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy, obejmujące rezygnacje wynikające z zachorowania na COVID, na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna.
Ubezpieczenie obejmuje również rezygnacje wynikające z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży z powodu objawów zakażenia wirusem Sars-Cov-
1 lub 2. Koszt ubezpieczenia wynosi 5% całkowitej wartości imprezy, - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy, obejmujące rezygnacje wynikające z zachorowania na COVID, obowiązkowej
kwarantanny lub izolacji Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, dzieci Ubezpieczonego, a także śmierci Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich w wyniku zachorowania na
COVID na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Ubezpieczenie obejmuje również rezygnacje wynikające z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego
lub Współuczestnika podróży z powodu objawów zakażenia wirusem Sars-Cov-1 lub 2. Koszt ubezpieczenia wynosi 7% całkowitej wartości imprezy, - w przypadku występowania chorób przewlekłych zaleca
się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych. Koszt takiego ubezpieczenia to 50 PLN/os./turnus, - istnieje możliwość doubezpieczenia się i podwyższenia stawki ubezpieczenia od
kosztów leczenia. Przy KL 30.000EUR dopłata wynosi 20 PLN/os./turnus. 
Informacje dodatkowe: 
- Ubezpieczenie - T.U. Signal Iduna na czas przejazdu poza granicami Polski i czas pobytu na miejscu - kosztów leczenia KL (do 15.000 EURO), następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (do 7.000 zł),
odpowiedzialności cywilnej OC (do 20.000 EURO), bagaż podręczny (do 800 zł) - wg. warunków ubezpieczenia Signal Iduna dostępnych na stronie Organizatora. - Zwiedzanie odbywa się w grupie, w ramach
swojej grupy autokarowej. - Program ma charakter ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. - Pilot oprowadza w granicach dozwolonych miejscowym prawem turystycznym. Nie oprowadza po
wnętrzach obiektów. - Ceny biletów wstępu mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. - Impreza nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 
Wymagania językowe: 
Na miejscu jest rezydent mówiący w języku polskim. Recepcja posługuje się językiem miejscowym oraz angielskim i niemieckim. 
Wymagania paszportowe, wizowe, sanitarne, zdrowotne: 
Każda osoba, niezależnie od wieku musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport, a jej stan zdrowia musi umożliwiać udział w imprezie. Szczegółowe informacje na h�p -//polakzagranica.msz.gov.pl 
Last Minute: 
Podane ceny obowiązują do wyczerpania promocyjnej puli miejsc. Przy rezerwacji wymagana zaliczka 30%.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.


