
 
 

 
 

W dniach 18.07. – 23.07.2014  r.  
 

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Transportu Kolejowego w Katowicach 
oraz 

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego w Katowicach 

 
organizują wycieczkę 

do Francji  
 

Koszt całkowity wycieczki od osoby – 1 438,00 zł  
 

PARYŻ 

   i zamki nad LOARĄ 
 

 

CENA NIE OBEJMUJE: 
 

 biletów  wstępu: Luwr (12 € bez przewodnika ) lub  ( polski przewodnik + rezerwacja grupowa 
20€/osobę), Wieża  Eiffla - 15 €, Rejs po Sekwanie- 11 €, Muzeum  D Orsey -10 €, Panteon- 8 €, 
Pałac Inwalidów – 9 €  zamek BLOIS -ok. 10 €  zamek CHAMBORD - 12 € 

 napoi indywidualnie zamawianych przez klientów do kolacji (fanta, cola, wino itp.) 

 taxy miejskiej ok. 1 €/dzień – płatna w hotelu 

 
 

Lp. Dochód przypadający na jednego 

członka rodziny 

Odpłatność 

pracownika 

Dofinansowanie z 

ZFŚS 

1 do  840,00 431,04 1006,60 

2 od 841 do 2000 438,00 1000,00 

3 powyżej 2001 638,00  800,00 

 
Świadczenia zawarte w cenie:  

 

 przejazd autokarem  (barek, TV, toaleta, klimatyzacja), 

 3 noclegi w hotelu, pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami, 

 3 śniadania  - wzmocnione w hotelu,  

 3 obiadokolacje - 2 daniowe z deserem i napojem w restauracjach self – service w Paryżu, 

 parkingi i opłaty wjazdowe do miast, 

 przejazdy metrem, 

 opiekę pilota - przewodnika,  

 ubezpieczenie SIGNAL IDUNA (KL - 10.000 €,  NW - 15.000 PLN, bagaż 800 PLN). 

 
 
 

 



 
RAMOWY PROGRAM IMPREZY:  

 
 

1 dzień:  Zbiórka o godz. 15.00. Przejazd przez Polskę, Niemcy.  

 

2 dzień: Podróż przez terytorium Francji. Przyjazd do hotelu w okolicach Paryża, zakwaterowanie.  

Przejazd do centrum stolicy zwiedzanie miasta: wyspa La Cité - najstarsza część i kolebka 

Paryża z Katedrą Notre - Dame, Conciergerie - dawny pałac królewski i więzienie Rewolucji 

Francuskiej. Spacer do Centrum Pompidou - symbolu nowoczesności z zewnętrznymi rurami, 

rusztowaniami i windami. Obiadokolacja, Paryż nocą"- wieczorny rejs statkiem po SEKWANIE 

(11Euro dodatkowo płatny). Powrót do hotelu, nocleg.  

 

3 dzień: Śniadanie, wyjazd do DOLINY LOARY, zwiedzanie: Zamek Królewski  w BLOIS, ulubiona 

rezydencja królów Francji w okresie Renesansu. Zamek jest prawdziwym odzwierciedleniem 

architektury i historii Zamków nad Loarą – jego cztery skrzydła, reprezentujące odmienne 

style, a także monumentalne schody, zamykają się wokół dziedzińca, stanowiąc przykład 

przekroju architektury francuskiej od okresu średniowiecza do klasycyzmu.  Zamek  

w  CHAMBORD największa rezydencja w dolinie Loary powstała z inicjatywy Franciszka I  

i najprawdopodobniej wg pierwotnego projektu Leonarda da Vinci. Czas wolny, Powrót do 

Paryża, obiadokolacja. Przejazd do hotelu na nocleg.    

 

4 dzień: śniadanie, wyjazd na zwiedzanie Paryża: Muzeum d'Orsay umieszczone w byłym dworcu 

kolejowym, prezentujące unikalną kolekcję obrazów Wielkich Impresjonistów,  Wieża Eiffla, 

Pola Marsowe, Plac Trocadero. Przejazd tzw. Osią Historyczną do paryskiej "dzielnicy" XXI 

wieku La Défense - największego centrum biznesu i handlu. Powrót do centrum miasta, 

spacer pod Łuk Triumfalny i po Champs Elysees - najsłynniejszej alei świata. Przejazd przez 

plac de la Concorde w okolice Grands Boulevards i Opery Garnier. Wizyta w Muzeum Perfum 

Fragonard (możliwość zapoznania się z technologią produkcji perfum oraz zakupów po 

preferencyjnych cenach). Następnie przejedziemy na Plac Vendome, przy którym znajduje 

się Hotel Ritz. Po południu wizyta na Montmartrze, słynnym wzgórzu artystów, kabaretów  

i rozrywki. Spacer przez Plac Blanche ze słynnym kabaretem Moulin Rouge, Plac Pigalle, 

bazylika Sacre Coeur. Zwiedzanie Montmartre'u zakończymy na Place du Tertre, który jest 

historycznym miejscem powstania najbardziej znanego z nowoczesnych nurtów malarskich - 

impresjonizmu. Obiadokolacja,   powrót do hotelu na nocleg. 

 

5dzień: śniadanie. wykwaterowanie z hotelu. Przejazd środkami komunikacji miejskiej do centrum na 

piesze zwiedzanie miasta:  wizyta w Hotel des Invalides z grobem Napoleona. Następnie 

przejazd do Quartier Latin - dzielnicy pamiętającej czasy Rzymian i uczących się po łacinie 

studentów najstarszego uniwersytetu paryskiego - Sorbony. Zobaczymy także znajdujący się 

na wzgórzu świętej Genowefy Pantheon, gdzie spoczywają zasłużeni obywatele Francji,  

a wśród nich Maria Skłodowska - Curie. W godzinach popołudniowych - zwiedzanie 

Ogrodów Tuileries i najsłynniejszego muzeum paryskiego, "domu" Giocondy - Muzeum Luwr.  

W godzinach wieczornych wyjazd do kraju, nocny przejazd przez Niemcy.  

 

6 dzień: Powrót do Polski na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

 
Zapisy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2014 r. przyjmowane są w siedzibie Organizacji 
Związkowych przy ulicy Kościuszki 30 pok. 113. w godzinach 7.00 – 15.00. 
Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerami telefonów. 
tel. 727-031-922 (w godz. 7.00 – 15.00). 
tel. 663-751-001 
tel. 667-721-156 
 
Osoba uprawniona, która zrezygnuje z przydzielonego na jej wniosek skierowania, a otrzyma 
dofinansowanie na podstawie faktury pro - forma będzie obciążona rzeczywistymi kosztami 
poniesionymi przez Spółkę. 
 
Ilość miejsc ograniczona. 
 
Organizatorzy imprezy zastrzegają sobie prawo do niezrealizowania w/w imprezy z przyczyn od niego 
niezależnych. 


