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FRANCJA - NAJCIEKAWSZE MIEJSCA W NORMANDII I BRETANII.
TERMIN: 21 .07 – 31.07.2015 r. (11 dni).
CENA WYCIECZKI: 3.350 zł
Cena obejmuje następujące świadczenia:
- 10 noclegów, w hotelach 2 i 3 gwiazdkowych, w pokojach 2 osobowych z łazienkami ze
śniadaniami i kolacjami (zgodnie z programem).
- transport komfortowym autokarem z klimatyzacją.
- pilota i tłumacza BUT BARBARA.
- ubezpieczenie koszty leczenia do 10 tys. Euro i nieszczęśliwe wypadki w TUiR AXA.
Cena nie obejmuje:
1. biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i przewodników miejscowych, wjazdów do miast i
parkingów około 120 EURO.
2. napoi do kolacji.
P r o g r a m w y c i e c z k i.
21.07.2015 r. (wtorek) 650 km.
Godz. 7.00 – zbiórka przed głównym wejściem na Stadion Polonii przy ul. Bonifraterskiej.
Wyjazd z Warszawy. Przejazd przez Wrocław, Pragę. Kolacja i nocleg w Czechach.
22.07.2015 r. (środa) 675 km +280 km.
Godz. 7.00 – Śniadanie. Przejazd przez NIEMCY do FRANCJI. Postój w REIMS. Zwiedzanie
Katedry Kontynuacja podróży w kierunku BEAUVAIS. kolacja i nocleg.
23.07.2015 r. (czwartek)80 km.
Po śniadaniu zwiedzanie BEAUVAIS. Stare miasto i najwyższa Katedra we FRANCJI. Przejazd do
ROUEN i zwiedzanie największego miasta NORMANDII. Spacer po historycznym centrum, PLAC DU
VIEUX MARCHE gdzie spalona została Joanna Darc, ULICA ROMAIN z domami z muru pruskiego z
XI i XVI w., KOŚCIÓŁ SW. WINCENTA z witrażami z XVI w. Kolacja i nocleg w ROUEN.
24.07.2015 r. (piątek) 86 km + 110 km + 34 km.
Śniadanie, przejazd do ETRETAT kąpieliska położonego na wysokim klifowym brzegu, ze skałami
uformowanymi przez morze przypominającymi DRZWI i IGŁĘ.
Przejazd do HONFLEUR najlepiej zachowanego starego portu normandzkiego z XVIII wiecznymi
nadbrzeżnymi domami. Od XIX w. ulubione miasto malarzy.
Spacer po najsłynniejszym kurorcie RIWIERY NORMANDZKIEJ - DEAUVILLE z kasynami,
ośrodkami leczniczymi i sportowymi. Pobyt na PLAŻY OMAHA gdzie toczyły się walki słynnej bitwy o
NORMANDIĘ. Kolacja i nocleg w okolicach LE MONT SAINT MICHEL.
25.07.2015 r. (sobota) 200 km.
Po śniadaniu zwiedzanie słynnego opactwa benedyktyńskiego LE MONT ST.MICHEL. Piękny widok
na WYSPĘ LE BREHAT. Dla chętnych rejs statkiem na wyspę. Kolacja i nocleg w MORLAIX.
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26.07.2015 r. (niedziela ) 140 km.
Zwiedzanie MORLAIX portu bretońskiego, który rozwinął się dzięki handlowi z Anglią. Spacer po
średniowiecznej starówce z domami z muru pruskiego. Krótki postój w ST.THEGONNEC, zwiedzanie
tzw. ENCLOS czyli kościelnych, zespołów składających się z kościoła parafialnego, cmentarza,
kostnicy i kalwarii. Zwiedzanie baśniowego miasteczka LOCRONAN, w którym w średniowieczu
wyrabiano żagle, a Roman Polański kręcił tu swój film TESS. Kolacja i nocleg w okolicach
QUIMPER.
27.07.2015r. (poniedziałek) 170 km.
Po śniadaniu krótki postój w PONT AVEN, miejscu plenerów malarskich dla artystów skupionych
w tzw. „szkole z PONT AVEN”. Zwiedzanie CARNAC, rzędów około 2000 MENHIRÓW. Wg legendy
te pionowe MENHIRY to rzymscy żołnierze zaklęci w kamień. Jest to najważniejszy prehistoryczny
zabytek w Europie, wcześniejszy niż KNOSSOS czy piramidy. Spacer po AURAY jego starej dzielnicy
SAINT CONSTAN z cudownymi domami z XV i XVI Spacer po VANNES. Kolacja i nocleg w
RENNES.
28.07.2015 r. (wtorek) .
Po śniadaniu zwiedzanie RENNES stolicy BRETANII: PLACE DE LICES, KATEDRA, PAŁAC
SPRAWIEDLIWOŚCI, ULICA ŚWIĘTEGO JERZEGO. Kolacja i nocleg w SENS.
29.07.2015 r. (środa) 660 km.
Po śniadaniu zwiedzanie SENS. Wyjazd do STRASBURGA. Zwiedzanie KATEDRY, DZIELNICY
PETITE FRANCE. Kolacja i nocleg.
30.07.2015 r. (czwartek) 650 km.
Śniadanie, wyjazd do CZECH. Spacer po centrum NORYMBERGII. Kolacja i nocleg w CZECHACH.
31.07.2015 r. (piątek) 650 km.
Po śniadaniu wyjazd do Warszawy. Na terenie POLSKI obiad na koszt uczestników wycieczki.
Przyjazd do WARSZAWY około godz. 21.00.
Przy zapisie wpłata zaliczki w wysokości 30% ceny wycieczki tj. 1005 zł, całosć wpłaty do 20.06.
W autobusie miejsca numerowane i wybierane przez klienta przy zapisie i wpłaceniu zaliczki.
W autobusie obowiązuje zakaz palenia. Postoje na toaletę i papierosa co 3 godziny.
Wycieczka organizowana jest przy minimum 25 osobach.
Wycieczka zaczyna się i kończy na ul. Bonifraterskiej w Warszawie. Wsiadanie i wysiadania do
autobusu w innym miejscu w Warszawie jest niemożliwe.
6. Organizator zastrzega sobie zmianę kolejności zwiedzania.
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