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DZIEŃ 1 
 
Transfer z Kielc na lotnisko w Warszawie. Wyjazd o godz. 8.30. Zbiórka na lotnisku 2 
godziny przed odlotem. Odprawa.Odlot o godz. 13.00. Przylot do Paryża o 15.30. Transfer 
z lotniska. Spacer po Paryżu – Montmartre – dzielnicy artystów i nocnego życia: słynny 
Plac Pigalle, liczne teatry i kabarety m.in. Moulin Rouge – słynny na całym świecie 
kabaret, gdzie narodził się kankan, bazylika Sacre Coeur, która od końca XIX w. stała się 



symbolem paryskiej pobożności. Góruje ona na najwyższym wzgórzu miasta, imponuje 
śnieżno-białą świątynią w stylu grecko-bizantyjskim. Została wybudowana jako symbol 
zgody narodowej (francuska beza). Tutaj znajduje się  Plac du Theatre. Spacer po 
najsłynniejszej nekropolii Paryża, cmentarzu Père-Lachaise, gdzie spoczywa wielu 
sławnych ludzi takich jak E. Piaff, J. Morisson, H. Balzac, F. Chopin czy Abelard  
i Heloiza - legendarna para kochanków. Obiadokolacja. Nocleg. 
 

 
    

DZIEŃ 2 
 
Po śniadaniu zwiedzanie Gare d’Orsay - muzeum impresjonistów. Ciekawostką jest, że 
muzeum mieści się w budynku dawnego dworca kolejowego Orsay. Wieża Eiffla - 
najsłynniejsza żelazna budowla Paryża, która od 1889 r. jest symbolem miasta. Wjazd 
windą na wysokość prawie 300 m i możliwość obejrzenia niezwykłej panoramy to 
niezapomniane przeżycie. Ponadto spacer po Polach Elizejskich - najsłynniejszej alei 
świata, przy których ulokowane są luksusowe sklepy, salony samochodowe, liczne 
restauracje, kina. Warty obejrzenia jest Łuk Triumfalny – symbol zwycięstw Napoleona 
Bonaparte. Blisko znajduje się Muzeum Perfum „Fragonard. Obiadokolacja. 
Wieczorny spacer po uliczkach paryskich. Nocleg. 
 

 
 
 

DZIEŃ 3 



 
Śniadanie. Wyjazd do Wersalu – imponującego kompleksu pałacowego króla Ludwika 
XIV, gdzie znajduje się kolekcja dzieł sztuki w komnatach królewskich, Sala Lustrzana 
oraz niepowtarzalne ogrody autorstwa Andre le Notre’a. Zwiedzanie stolicy Francji: 
Luwru (Musee du Lovre) ze wspaniałą kolekcją arcydzieł sztuki europejskiej malarstwa i 
rzeźby: m.in. Mona Liza, Wenus z Milo, Nike z Samotraki, następnie wyspy Cite – 
najstarsza część miasta. Jest to miejsce gdzie narodził się Paryż. Znajduje się tutaj Katedra 
Notre Dame, najwspanialszy zabytek  gotyckiej sztuki sakralnej z XII w. zachwycający 
lekkością architektury, wzbudzający podziw wspaniałymi rozetami, łukami przyporowymi 
oraz bogatą historią.. Obiadokolacja Nocleg. 
 

 
 

DZIEŃ 4  
 
Śniadanie. Rejs po Sekwanie. Czas wolny. Wieczorem wstęp do Kabaretu Cesar Palace. 
Kolacja z szampanem+spektakl+tańce. Spektakl kończy się o godz. ok. 23.45  
i rozpoczyna się wieczór taneczny, w rytmie znanych standardów będziemy bawić się do 
godziny 1:45. Przyjazd do hotelu. Nocleg. 
 

 
 

 
 
 
 



DZIEŃ 5  
 
Śniadanie. Transfer na lotnisko o godz. 11.30. Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed 
planowanym wylotem. Odprawa. Odlot o godz. 15.45. Przylot do Warszawy o godz. 18.30. 
Transfer z Warszawy do Kielc. Przyjazd do Kielc w godzinach wieczornych. 
 
 

CENA  ZA OSOBĘ    525 EUR/os (kalkulacja dla grupy 40 osób) 
 
CENA ZAWIERA: 
- 4  noclegi w 3* hotelu w Paryżu 
- wyżywienie wg programu (4 x śniadanie, 4 x obiadokolacja) 
- usługi pilota/przewodnika w Paryżu 
- ubezpieczenie NNW, KL 
- system słuchawkowy typu guide dla turystów 
- wstęp do Kabaretu Cesar Palce z kolacją, szampanem i wieczorem tanecznym  

w dzielnicy Montparnasse 
 
CENA NIE ZAWIERA: 
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów: Luwr, Łuk Triumfalny, Muzeum Armii  
i Grobowiec Napoleona, Centrum Pompidou, Krypty w Notce Dame, Wieża Notce Dame, 
Święta Kaplica, Muzeum D’Orsay, Wersal – dwudniowa karta muzealna ok. 85 EUR, rejs 
po Sekwanie – ok. 15 EUR 


