Paryż z zamkami w Dolinie Loary

Program ramowy :
1 dzień:
Wyjazd z miejsca zbiórki we wczesnych godzinach. Nocny przejazd przez Niemcy do Francji.
2 dzień:
Przyjazd do Paryża w godzinach porannych, zwiedzanie miasta: La Cité – najstarsza część i kolebka Paryża
z katedrą Notre Dame-najwspanialszy zabytek sztuki sakralnej z XII wieku zachwycający lekkością
architektury, wspaniałymi witrażami i kunsztownie wykonanymi portalami i Saint Chapelle, spacer po
Dzielnicy Łacińskiej: miasteczko studenckie i słynny paryski uniwersytet - Sorbona, Panteon (dla chętnych
wejście do środka – miejsce spoczynku Marii i Piotra Curie oraz zasłużonych dla Francji). Przejście przez
ogrody Tuilieres do Luwru. Przejazd do hotelu na nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Wersalu – zwiedzanie słynnego kompleksu pałacowo- ogrodowego stworzonego
przez Ludwika XIV, spacer po ogrodach. Przejazd do Paryża pod Łuk Triumfalny (możliwość wejścia na Łuk
– panorama Paryża) i spacer po Champs Elysees, Hotel des Invalides z grobem Napoleona, Plac Trocadero,
przejście pod Wieżę Eiffela – najsłynniejszą żelazną budowlę Paryża, która od 1889 roku jest symbolem
miasta. Wyjazd windą i możliwość obejrzenia niezwykłej panoramy, czas wolny, rejs statkiem po Sekwanie.
Powrót do hotelu, nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Amboise, gdzie znajduje się jeden z najpiękniejszych i najważniejszych zamków
w historii Francji wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przejazd do Chenonceau – zwiedzanie
renesansowego zamku jedynego w swoim rodzaju zamku na wodzie, perły Doliny Loary, budowanego dla
królewskiej kochanki- pięknej Diany de Poitiers, spacer wysadzaną platanami aleją do ogrodów zamkowych,
Chambord – myśliwskiego zamku Franciszka I, zachwycającego do dziś swym ogromem, pięknem
i elegancją. Przejazd do hotelu, nocleg.
5 dzień:
Śniadanie, zwiedzanie Blois – głównej rezydencji królów Francji od czasów Henryka IV, spacer po mieście malownicza starówka, nabrzeże Loary, katedra St-Louis. Przyjazd do Orleanu - miasta o królewskich
i republikańskich tradycjach. Zwiedzanie Starego Miasta, przepięknej katedry Saint-Croix oraz pomnika
Joanny d'Arc. Czas wolny na zakupy. W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną, nocny przejazd
przez Niemcy.
6 dzień:
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach popołudniowych/wieczornych.
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