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Oferta 1

Kierunek Hotel Kategoria Wyjazd Termin Cena za osobę Suma

Francja
Paryż Paryż  Katowice 29.04.2022

03.05.2022 775 PLN 1550 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 775.00 PLN (15.12.1991) Dorosły: 775.00 PLN (15.12.1991)
Podróż tam: Wyjazd z Katowice do FRANCJA dnia 29.04.2022 godz. 13:45 - 00:00
Powrót: Wyjazd z FRANCJA do Katowice dnia 03.05.2022 godz. 00:00 - 13:45
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Paryż
Zakwaterowanie: PAXW

Program: 
Dzień 1. Wyjazd z poszczególnych miast Polski zgodnie z rozkładem jazdy. Nocny przejazd przez Niemcy w kierunku Francji. Dzień 2. Przyjazd do Paryża w godzinach porannych. Zwiedzanie rozpoczniemy od
Cmentarza Pere- Lechaise - najsłynniejszym i największym cmentarzu Paryża, podarowanym przez Ludwika XIV, na którym spoczywają znane osobowości, m.in. Fryderyk Chopin, Edit Piaf czy Oskar Wilde.
Następnie przejazd do Hotel de Ville – czyli do paryskiego Ratusza, który oprócz funkcji administracyjnych pełni funkcję reprezentacyjną. Fasada budynku ozdobiona jest 136 figurami – rzeźbami
najważniejszych paryskich osobistości. Następnie przejście niegdyś łączącym północ z południem Mostem Notre-Dame, w stronę Wyspy La Cite – tam zobaczymy Katedrę Notre-Dame i Pałac
Sprawiedliwości wraz z Placem sprawiedliwości (zwiedzanie z zewnątrz). Katedra to jedna z najbardziej rozpoznawalnych budowli na świecie, budowana przez 180 lat, z rozświetlającą kościół rozetą.
Później przejście do Dzielnicy Łacińskiej, której nazwa pochodzi od powszechności używania języka łacińskiego na tutejszych uniwersytetach, bowiem tu znajdziemy budynki Sorbony czy Panteonu. Dla
uczestników, którzy nie chcą wejść na wieżę czas wolny. Po zwiedzaniu przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. Dzień 3. Śniadanie. Wizyta na Polu Marsowym, przy którego końcu
można dostrzec „Żelazną damę” - Wieżę Eiffla, wybudowaną w 1889 roku na Wystawę Światową, na setną rocznicę rewolucji francuskiej. Wieża miała pokazać poziom francuskiej inżynierii i gospodarczej
potęgi. Po 20 latach miała zostać rozebrana, jednakże jej twórca – Gustaw Eiffel nie dopuścił do tego, zakładając na jej szczycie obserwatorium meteorologiczne. Tym samym Wieża po latach stała się
wizytówką miasta i kraju. Następnie wizyta przy Les Invalides – kompleksie budynków wybudowanych z inicjatywy Ludwika XIV, początkowo służący jako szpital i pensjonat dla inwalidów wojennych. W
kompleksie budynków znajdują się również grobowce, a najbardziej znanym jest grobowiec Napoleona Bonaparte. Następnie zbiórka i przejazd na Plac Vendome, na którego centralnym miejscu znajduje się
pomnik Napoleona. Przy Placu znajduje się również tablica upamiętniająca śmierć Fryderyka Chopina. Później wizyta na Placu de la Concorde, wielokrotnie zmieniający swoją nazwę z egipskim obeliskiem
liczącym 3300 lat oraz 2 fontannami z XIX wieku. Przejazd przez Pola Elizejskie – reprezentacyjną ulicę Paryża, w stronę Placu de Gaulle’a, na którym znajdziemy kolejny z symboli Paryża – Łuk Triumfalny. Po
zrobieniu pamiątkowych zdjęć przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg Dzień 4. Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na Plac Pigalle, którego nazwa pochodzi od XVIII wiecznego artysty Jeana
Bap�sta Pigalla. To miejsce bywało niegdyś centrum spotkań paryskiego świata artystów. Obok amsterdamskiej i hamburskiej Dzielnicy Czerwonych Latarni stanowi ona jedną z najbardziej znanych tego
typu dzielnic w Europie. Przy Placu znajdziemy Moulin Rouge – teatr, który od 100 lat prezentuje spektakle. Przejście na Montmare, najwyżej położonej dzielnicy w Paryżu. Wizyta w Bazylice Sacre Coeur –
ze wzgórza przy bazylice można oglądać panoramę miasta. Dalej spacer Placem Tertre, gdzie wielu artystów przedstawia swoją twórczość. Po zwiedzaniu czas wolny na zjedzenie posiłku przed podróżą do
Polski. Wyjazd z Paryża w godzinach popołudniowo-wieczornych. Nocny przejazd przez Francję, Niemcy w kierunku Polski. Dzień 5. Przyjazd do poszczególnych miast Polski. Przekroczenie granicy w
godzinach porannych. 
Informacja o cenie: 
W przypadku wybrania opcji dokwaterowania klienci tej samej płci są kwaterowani w pokojach 2,3 – osobowych. Jeśli na 7 dni przed wyjazdem nie będzie innych chętnych na skorzystanie z opcji
dokwaterowania klient jest zobligowany do dopłaty do pokoju 1-osobowego. W celu zwiększenia komfortu podróży istnieje możliwość dokupienia dodatkowego miejsca w autokarze za dodatkową opłatą
450 zł/osoba/wyjazd. W tym przypadku dana osoba podczas podróży ma do dyspozycji 2 fotele obok siebie. Na każdego Podróżnego przypada limit bagażu w wysokości 20 kg bagażu głównego oraz 5 kg
bagażu podręcznego. Jeśli jesteś posiadaczem Karty Dużej Rodziny zgłoś się do nas! Wyślij do nas skan swojej Karty, a my obniżymy Twoją cenę. Otrzymasz zniżki 5% na wyjazdy organizowane przez biuro
liczone od podstawowych cen katalogowych 3% na wyjazdy organizowane przez biuro liczone od cen first minute, last minute i innych promocji 100 zł zniżki na Obozy Młodzieżowe 
Ubezpieczenie: 
Każdy Podróżny ubezpieczony jest ubezpieczeniem podstawowym Signal Iduna. Koszty leczenia 10.000 EUR, Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków 15.000 PLN oraz Bagaż Podróży 1000 PLN Każdy Podróży
przez wyjazdem jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami ubezpieczenia. Podróżny może również ubezpieczyć się od chorób przewlekłych - opcja do wybrania przy rezerwacji – wysokość ceny w
zależności od trwania podróży. Istnieje również możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy – jest to 3,5% wartości imprezy. Możliwość wykupienia w ciągu 7 dni od potwierdzenia rezerwacji
w przypadku gdy impreza rozpoczyna się za więcej niż 30 dni. Gdy do imprezy pozostało mniej niż 30 dni, Podróżny zobowiązany jest do wykupienia tego ubezpieczenia w dniu potwierdzenia rezerwacji. 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy to składki, które każdy Klient Biura Podróży Och Travel jest zobowiązany zapłacić przy rezerwacji wyjazdu. Kwoty są bezzwrotne i nie
są przychodem biura. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ma na celu zabezpieczyć Klientów przed
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niewypłacalnością i utratą płynności finansowej biura, a Turystyczny Fundusz Pomocowy jest wykorzystywany w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na rynku. Wysokości składek różnią się i zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przyjęto następujące kwoty - Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem
krajów mających granicę lądową z Polską 2 zł/os. - za imprezy organizowane na terytoriach państw mających lądową granicę z Polską oraz na terytorium RP. Turystyczny Fundusz Pomocowy 10 zł/os. – za
imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską 2 zł/os. - za imprezy organizowane na terytoriach państw mających lądową granicę z Polską
oraz na terytorium RP. 
Nasza flota: 
Nasze wyjazdy realizowane są nowoczesną flotą autokarów. Wyposażone są one w barek, DVD, toaletę oraz klimatyzację. Wygodne fotele i powiększona przestrzeń między siedzeniami sprawią, że nawet
najdalsza podróż minie w miłej atmosferze. Dzięki doświadczeniu i profesjonalnej obsłudze każda wycieczka pozostanie niezapomnianym przeżyciem! 
Cena zawiera: 
przejazd komfortowym autokarem klasy PREMIUM (WC, klimatyzacja, barek, DVD) opiekę pilota na trasie, oprowadzanie po mieście zakwaterowanie - hotel o standardzie turystycznym *** zlokalizowany
na obrzeżach Paryża z dogodnym połączeniem komunikacyjnym, 2 noclegi w pokojach 2,3 - osobowych w zależności od zgłoszeń wyżywienie – 2 śniadania (zazwyczaj śniadania francuskie – croissanty,
pieczywo, dżem, ser, kawa, herbata) i 2 obiadokolacje oprowadzanie z systemem TOUR GUIDE - mobilny zestaw słuchawkowy połączony bezpośrednio z mikrofonem pilota/przewodnika ubezpieczenie KL,
NNW 
Cena nie zawiera: 
kosztów programowych - opłat wjazdowych do miasta, podatku lokalnego przy zakwaterowaniu, biletów na metro, kolejkę i innych - 70 euro/osoba ubezpieczenia od chorób przewlekłych i nowotworowych
– 8 zł/osoba/dzień ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,5% wartości imprezy
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