Biuro Tury styczne „ HUBTOUR”
www.hubtour.pl

hubtour@poczta.onet.pl

ul. JAGIELLOŃSKA 86
70 - 437 SZCZECIN
tel. +48 91 433 81 00
tel / fax. +48 91 488 88 19
POLAND

5 DNIOWA WYCIECZKA
PARYŻ I ZAMKI NAD LOARĄ
TERMIN: 14-18.04.2019r
CENA: 790 ZŁ
ŚWIADCZENIA:
-

transport autokarem z toaletą, dvd, barkiem, klimatyzacją, rozkładane hotele
3 noclegi w hotelu klasy „Premiere Classe” we Francji. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami.
opieka pilota – przewodnika.
opłaty drogowe, parkingi, autostrady.
3 śniadania kontynentalne
ubezpieczenie KL i NW.

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE DLA CHĘTNYCH:
-

3 obiadokolacje -150 zł od osoby

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień - zbiórka ok. 1.00 w nocy. Przyjazd do hotelu we Francji w godzinach wieczornych, zakwaterowanie,
nocleg.
2 dzień – po śniadaniu przejazd do Paryża, zwiedzanie: Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Plac de la
Concorde, Bazylika Sacre Coeur, obiadokolacja, wycieczka statkiem po Sekwanie powrót do hotelu
na nocleg.
3 dzień – śniadanie, przejazd do Doliny Loary: zwiedzanie zamków nad Loarą: Chenonceau, Blois oraz
dawnej letniej rezydencji Leonarda da Vinci w Amboise, obiadokolacja, powrót do hotelu, nocleg.
4 dzień – po śniadaniu rano wykwaterowanie z hotelu, zwiedzanie Paryża: wjazd na Wieżę Eiffla- środkowy
poziom, Plac Trocadero Luwr, Katedra Notre Dame, Panteon, Pałac Luksemburski, Ratusz – Hotel
de Ville, Cmentarz Pere Lachaise, obiadokolacja. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
5 dzień – przewidywany przyjazd w godzinach popołudniowych.

UWAGI:
-

kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie.
kieszonkowe na wstępy do zwiedzanych obiektów, bilety komunikacji miejskiej, opłaty rezerwacyjne , zestawy
audio-guide oraz opłatę klimatyczną OBLIGATORYJNIE PŁATNE U PILOTA 100 EURO .
toaleta w autokarze ze względu na ograniczoną pojemność do korzystania tylko w sytuacjach awaryjnych.
limit bagażu wynosi: bagaż główny do 15 kg na osobę + bagaż podręczny do 5 kg na osobę.
Ze względu na trudności z załadunkiem zabraniamy pakowania bagażu 2 lub więcej osób do wspólnej dużej
walizki!
WARUNKIEM REALIZACJI WYCIECZKI JEST PRZEDPŁATA 200 ZŁ OD OSOBY NIE PÓŹNIEJ NIŻ
DO 25.10.2018r. O KOLEJNOŚCI ZAPISÓW DECYDUJE TERMIN WPŁATY

