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Oferta 1

Kierunek Hotel Kategoria Wyjazd Termin Cena za osobę Suma

Francja
Wyc. Objazdowe Normandia I Bretania Katowice 17.09.2022

24.09.2022 1840 PLN 3680 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 1840.00 PLN (17.05.1992) Dorosły: 1840.00 PLN (17.05.1992)
Podróż tam: Wyjazd z Katowice do Wyc. objazdowa dnia 17.09.2022 godz. 13:45 - 00:00
Powrót: Wyjazd z Wyc. objazdowa do Katowice dnia 24.09.2022 godz. 00:00 - 13:45
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Wyc. objazdowe
Zakwaterowanie: PAXW

Program: 
Dzień 1. Wyjazd z poszczególnych miast Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów. Nocny przejazd przez Polskę, Niemcy, Belgię i Francję (ok. 1300 km). Dzień 2. Przyjazd do Wersalu. Zwiedzanie
najwspanialszego kompleksu pałacowo-parkowego powstałego w epoce baroku. Wybudowany na polecenie Króla-Słońce, Ludwika XIV pałac, przyćmił wszystkie dotychczasowe budowle. Ogromny przepych
pokazujący potęgę władcy, widoczny jest na każdym kroku. Galeria Zwierciadlana stała się dla świata symbolem miejsca, w którym odbywają się wielkie uroczystości, Salon Wojny kontrastuje z Salonem
Wenus, natomiast w Sypialniach Królewskich można odczytać bogactwo znaczeń ornamentów zdobniczych. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. Dzień 3. Śniadanie. Przejazd do
Normandii, w okolice wsi Les Andelys (ok. 100 km). Na wzgórzu ponad zakolem Sekwany, znajdują się ruiny zamku, spod którego roztacza się piękny widok na okolicę. Forteca powstała na polecenie
angielskiego króla Ryszarda Lwie Serce w XII wieku, w celu obrony Normandii przed Francuzami. Przejazd do położonego w dół Sekwany Rouen (ok. 65 km). Zwiedzanie stolicy Normandii. Symbolem miasta
jest dwuwieżowa gotycka katedra, której fasada zaskakuje bogactwem zdobień. Świątynia została uwieczniona na cyklu obrazów autorstwa Claude'a Moneta. Nieopodal znajduje się Pałac Sprawiedliwości,
będący niegdyś parlamentem Normandii. Nieco na uboczu od centrum, przy Placu Generała de Gaulle'a sąsiadują ze sobą ratusz i były benedyktyński kościół St-Ouen, za którym znajduje się Park Miejski,
będący tradycyjnym miejscem spędzania czasu wśród mieszkańców. Spacer do miejsca śmierci Joanny D'Arc oskarżonej przez Anglików o czary i spalonej na stosie. Przejazd na Wybrzeże Alabastrowe,
będące częścią atlantyckiego brzegu Francji (ok. 65 km). Poetycka nazwa przyjęła się od mlecznej barwy kredowych klifów. Najbardziej charakterystyczną formacją jest odcinek zwany Falaise d'Aval, który na
skutek erozji przyjął formę łuku. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. Dzień 4. Śniadanie. Przejazd do położonego na granicy Normandii i Bretanii opactwa Mont-Saint-Michel. Wyspa
znajdująca się u ujścia rzeki Couesnon została praktycznie w całości zabudowana obronnym klasztorem, przeradzając się ze skromnej kaplicy z VIII wieku, w jeden z najwspanialszych przykładów architektury
średniowiecza w wieku XIII. Z oddali widoczna jest wieża kościoła św. Michała Archanioła, natomiast trójpoziomowe zabudowania kompleksu dodają wrażenia wielkości. Woda otaczająca opactwo wznosi
się i opada zgodnie z fazami księżyca, powodując spektakularne widoki. Przejazd do położonego w Bretanii Cancale (ok. 50 km). Miejscowość słynie z poławianych tu od czasów rzymskich ostryg, które do
dziś cenione w restauracjach na całym świecie. W zatoce położony jest nieduży, niepozorny port, wysokie pływy powodują jednak niezwykły smak owoców morza z tej okolicy. Przejazd do Saint-Malo (ok. 20
km). Miasto portowe słynące od wieków z odważnych żeglarzy zdobyło wielkie bogactwo i poważanie daleko poza granicami Francji, funkcjonowało jako największy port tego kraju aż do XVII wieku.
Otoczona murami wyspa była praktycznie nie do zdobycia, a wielki donżon zamku dodatkowo odstraszał śmiałków. Dziś ta malownicza forteca jest doskonałym punktem widokowym na ocean i pobliskie
wyspy, a spacer po brukowanych uliczkach dostarcza wiele przyjemności. Starannie odrestaurowane budynki przyciągają uwagę, a o bogatej historii opowiadają liczne muzea, jak choćby obiekt mieszczący
się w domu księżnej Anny, ostatniej niezależnej władczyni Bretanii. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. Dzień 5. Śniadanie. Przejazd do Dinan. Miasto zaskakuje swoim z pozoru
nowoczesnym wyglądem, wystarczy jednak przejść przez jego mury obronne, by przenieść się w czasie. Średniowieczna architektura wykonana w stylu szkieletowym zachwyca do dziś, a za symbol miasta
uważa się wieżę zegarową z XV wieku. Z Ogrodów Angielskich znajdujących się na tyłach kościoła St-Sauveur roztacza się widok na rzekę Rance. Przejazd do Rennes (ok. 55 km). Miasto będące stolicą
Bretanii od XVI wieku posiada długą historię. Zostało założone przez Galów, następnie podbili je Rzymianie. Swój dzisiejszy wygląd zawdzięcza przebudowie po wielkim pożarze w wieku XVII. Zachowało się
w nim jednak wiele zabytków godnych uwagi jak choćby kościoły St-Germain i St-Sauveur, czy budynek ratusza. Katedra uzyskała z kolei formę architektury XIX wieku. W mieście podziwiać można wiele
budynków konstrukcji szkieletowej, charakterystycznej dla Bretanii. Przejazd do Vitré (ok. 40 km). Obronna funkcja miasta jest tu widoczna na każdym kroku. Trasa zwiedzania prowadzi wzdłuż fortyfikacji.
Średniowieczny zamek wyróżnia się jednak malowniczością swoich wież i otoczeniem XV- i XVI- wiecznych zabudowań. Wiele z tych domów posiada jeszcze oryginalną stolarkę szkieletowej konstrukcji.
Zachwyt budzi katedra Notre-Dame podziwiana między innymi ze względu na kunsztowną fasadę wykonaną w stylu gotyku płomienistego. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 6. Śniadanie. Przejazd do Caen, dawnej siedziby księcia Wilhelma Zdobywcy, który otrzymał swój przydomek po podboju Wysp Brytyjskich. Był on założycielem klasztoru męskiego z kościołem St-
E�enne (w tym mieście), natomiast jego małżonka Matylda była donatorką żeńskiego klasztoru z kościołem La Trinite. Oba założenia zostały wykonane w romańskim stylu i do dziś uważane są za kanon tej
sztuki. Pomiędzy nimi znajduje się kościół św. Piotra, którego charakterystyczna dzwonnica stała się wielokrotnie kopiowana w całej Francji jako przykład sztuki gotyckiej, natomiast renesansowa fasada
otrzymała piękne zdobienia. Choć zamek władców nie przetrwał próby czasu, jego ruiny przypominają o burzliwych dziejach miasta. Przejazd do Deauville (ok. 60 km), słynnego XIX-wiecznego kurortu,
pełnego gracji i elegancji. Ducha epoki oddaje tor wyścigowy, kasyno, a także przystań i nadmorski bulwar. Możliwość zażycia kąpieli słonecznych i morskich. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie.
Obiadokolacja. Nocleg. Dzień 7. Śniadanie. Przejazd do Paryża. Zwiedzanie objazdowo-piesze stolicy Francji rozpoczyna się od przejazdu przez najsłynniejsze rondo na świecie, zwane „Gwiazdą”, czyli Plac
gen. de Gaulle'a, na którym znajduje się Łuk Triumfalny wzniesiony na polecenie Napoleona Bonaparte. Przejazd na Trocadero, skąd doskonale widać potężną konstrukcję Wieży Eiffla, zejście na Pola
Marsowe u podnóża konstrukcji. Kolejnymi odwiedzonymi przez nas miejscami będą Pałac Inwalidów z grobem Napoleona i nieodległy Pałac Burbonów mieszczący obecnie
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Zgromadzenie Narodowe, będące Izbą niższą parlamentu Francji. Przejazd przez ozdobny Most Aleksandra III w kierunku pałaców Wielkiego i Małego, stworzonych z myślą o Wystawie Światowej, do Placu
de la Concorde. Następnie przejście ogrodami w stronę Luwru, dawnego zamku, działającego później jako rezydencja władców Francji, obecnie jednego z najsłynniejszych muzeów na świecie. Spacer
wzdłuż Sekwany do Nowego Mostu, będącego wbrew nazwie najstarszym obecnie istniejącym mostem Paryża łączącym miasto z Wyspą Cite, na której znajduje się przepiękna Święta Kaplica ufundowana
przez króla Ludwika IX i majestatyczna katedra Notre-Dame. Przejście w kierunki wieży św. Jakuba, na której mieści się laboratorium meteorologiczne i ratusza. Wyjazd z Paryża w godzinach wieczornych
(ok. 1300 km) Dzień 8. Przyjazd do poszczególnych miast Polski zgodnie z rozkładem jazdy. 
Informacja o cenie: 
Gwarancji Niezmienności Ceny zapewnia, że cena zarezerwowanej imprezy turystycznej nie wzrośnie, nawet w przypadku ewentualnego wzrostu kursu walut czy opłat paliwowych. Koszt to 49 PLN/osoba. 
W przypadku osób wybierających się w podróż w pojedynkę istnieją dwie opcje zakwaterowania: 
dokwaterowanie lub pokój 1 osobowy (SGL), do którego jest dopłata. W przypadky chęci wykupienia pokoju 1 os. konieczne jest wykupienie przy rezerwacji dopłaty do pokoju SGL. 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 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: 
Cena zawiera: przejazd autokarem klasy PREMIUM (WC, klimatyzacja, barek, DVD) zakwaterowanie - 5 noclegów w hotelu **/*** wyżywienie - 5 śniadań i 5 obiadokolacji opiekę pilota podczas podróży
oprowadzanie z systemem TOUR GUIDE - mobilny zestaw słuchawkowy połączony bezpośrednio z mikrofonem pilota/przewodnika ubezpieczenie KL i NNW 
CENA NIE ZAWIERA: 
Cena nie zawiera: kosztów programowych (biletów wstępu, opłat związanych z wcześniejszą rezerwacją biletów, przewodników lokalnych,podatków lokalnych, ewentualnych opłat wjazdowych do miast)
120 euro/osoba; opłata zbierana przez pilota w autokarze, nie podlega rozliczeniu ubezpieczenia od chorób przewlekłych i nowotworowych – 8 zł/osoba/dzień ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,5%
wartości imprezy
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