KONTYNENTY S.C.
10-537 Olsztyn, ul. Mrongowiusza 10B
TEL.89 527 27 47, FAX 89 5340902
e-mail:biuro@kontynenty.olsztyn.pl

Paryż
–
śladami
27.02-04.03.2017r.

polskich

emigrantów,

NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka FRANCUSKIEGO.
Wyjazd do Paryża to doskonała okazja do wypróbowania swoich umiejętności językowych oraz mobilizacja do dalszej nauki.

Program
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski, przejazd przez Niemcy. Godzina ustalana jest z grupą, jazda non stop (postoje co ok. 4 godziny).
2 DZIEŃ PARYŻ Przyjazd do Paryża w godzinach porannych. Okolice Łuku Triumfalnego, na ramionach którego można znaleźć nazwy
polskich miejscowości oraz nazwiska polskich dowódców, Polska Akademia Nauk, Pałac Potockich, spacer Polami Elizejskimi do Placu
Concorde. Wejście do kościoła de la Madeleine, w którym odbyły się nabożeństwa żałobne Adama Mickiewicza i Fryderyka Chopina, spacer
Bulwarem Kapucynów obok słynnego atelier Nadara, do Opery Garnier, o której można przeczytać w „Lalce” Bolesława Prusa. Przejście pod
Comédie-Française, gdzie występuje i reżyseruje spektakle Andrzej Seweryn. Plac Vendôme, przy którym mieści się słynny hotel Ritz oraz
ostatnie mieszkanie Fryderyka Chopina w Paryżu.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się po Paryżu środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ PARYŻ Spacer po cmentarzu Pere-Lachaise, gdzie pochowany jest m.in. Fryderyk Chopin, generał Walery Antoni Wróblewski i
Maria Walewska; przejazd w okolice Placu Bastylii i Biblioteki Arsenału, ostatniego miejsca pracy Adama Mickiewicza. Przejazd na wyspę Île
Saint-Louis, przejście obok pozostałości Hotelu Lambert - siedziby obozu politycznego Wielkiej Emigracji należącego przez wiele lat do
Czartoryskich. Kościół Saint-Louis-en-l’Île z kaplicą Czartoryskich i Sapiehów. Zwiedzanie Muzeum Adama Mickiewicza i Salonu Chopina,
przejście na Quai de Bethune, gdzie mieszkała Maria Skłodowska-Curie. Przejazd w okolice Montmartre, spacer po cmentarzu, gdzie
spoczywa m.in. Juliusz Słowacki i Joachim Lelewel, przejście na wzgórze, Bazylika Sacré-Coeur i Plac du Tertre.
4 DZIEŃ PARYŻ Wzgórze Trocadero, posąg konny Marszałka Polski, Francji i Wielkiej Brytanii – Ferdinanda Focha, przejście na Place de
Varsovie, z pomnikiem upamiętniającym Polaków walczących o wyzwolenie Francji. Ogród Luksemburski, Panteon, gdzie pochowana jest m.in.
Maria Skłodowska-Curie. Zwiedzanie Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Dzielnica Łacińska, przejście obok College de France, gdzie wykładał
Adam Mickiewicz, Bronisław Geremek i Frédéric Joliot-Curie, ulubionych kawiarnii Balzaca, Chopina, George Sand– Le Café Procope oraz
Jean-Paul Sartre’a – Café de Flore i Café des Deux-Magots, do budynku przy Rue de Seine, gdzie w roku wydania „Pana Tadeusza” mieszkał
Adam Mickiewicz. Wizyta w opactwie Saint-Germain-des-Pres, gdzie spoczywa serce króla Polski – Jana Kazimierza. Przejście obok
rezydencji Jana Andrzeja Morsztyna, siedziby ambasady polskiej w Paryżu – Hôtel de Monaco i konsulatu polskiego na Esplanade des
Invalides, tablica pamiątkowa Solidarności, pomnik Adama Mickiewicza. Rejs statkiem po Sekwanie.
5 DZIEŃ PARYŻ Zwiedzanie Luwru, przejście obok Saint-Germain-l’Auxerrois do najstarszego mostu Paryża - Pont Neuf, kompleksu
Palais de Justice z Sainte-Chapelle i Conciergerie, którego wieżę zdobi zegar udekorowany godłem Polski i Litwy, upamiętniający króla
Henryka III Walezego. Przejście do kościoła Saint-Séverin, gdzie spotykała się Wielka Emigracja i gdzie zachował się obraz Matki Boskiej
Ostrobramskiej, przed którym modlili się Mickiewicz i Towiański. Katedra Notre-Dame, przejście obok ratusza Hôtel de Ville pod Centrum
Pompidou. Wczesnym wieczorem wyjazd w kierunku Polski. Nocny przejazd przez Niemcy.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się po Paryżu środkami komunikacji miejskiej.
6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
Informacje o wycieczce:
PRZEDPŁATA : 200 PLN/osobę, pozostała nalezność na miesiąc przed wyjazdem.
WIEK UCZESTNIKÓW minimum 12 lat
ŚWIADCZENIA przejazd komfortowym autokarem; zakwaterowanie: 3 noclegi;
wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje; opieka pilota – realizacja programu w języku polskiem; ubezpieczenia NNW i KL,
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE – nocleg w odległości do 40 km od centrum Paryża, pokoje 2-4 osobowe z łazienkami. W miescu
zakwaterowania zapewniamy śniadania kontynentalne: bagietka, masło, dżem, kawa, herbata.
Obiadokolacje kupowane są w reztauracjach samobsługowych typu Flunch i składają się z jednego ciepłego dania ( do wyboru stek, ryba bądź
pieczone udko kurczaka). Do picia podawana jest woda.
Cena 990 PLN Cena podawana na osobę* 43–45 uczestników + 3 nauczycieli
* W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.
DOPŁATY
CENA NIE OBEJMUJE:
Kosztów wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w autokarze) : 35 EUR dla każdego uczestnika, 65 EUR dla uczestników powyżej
19 roku zyccia ,
Wyżywienia w czasie podróży (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)
Sugerujemy zabranie ok. 5 EUR w monetach na toalety w Niemczech. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie
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Wycieczka Paryż – śladami polskich emigrantów,

27.02 -04.03.2017r.

Po zapoznaniu się z ofertą KONTYNENTY s.c. wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka
…................................................................................................................................................ na wycieczkę
Paryż –śladami polskich emigrantów, 27.02-04.03.2017r.
Deklaruję zapłatę za wycieczkę 990 pln,
zaliczka w wysokości 200 pln płatna do dnia 15.11.2016r, II wpłata w wysokości 790 zł, płatna
27.01.2017r.-30.01.2017r.
W przypadku rezygnacji zobowiązuję się do znalezienia zastępstwa .
(Tylko w takiej sytuacji zostanie zwrócona zaliczka.)

--------------------------------------------------podpis rodzica lub prawnego opiekuna
..............................
imię i nazwisko
….........................
kontakt (telefon, e-mail)

ZGODA NA PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ

Wyrażam zgodę na wykonanie mojemu dziecku zdjęć podczas wycieczki Paryż – śladami polskich
emigrantów, 27.02-04.03.2017r. przez KONTYNENTY S.C. ul. Mrongowiusza10b, 10-537 Olsztyn
(na zdjęciu zostanie umieszczone logo firmy Kontynenty s.c., zdjęcie zostanie rozdane wszystkim
uczestnikom wycieczki oraz jeden egzemplarz dla szkoły i nie będzie w żaden inny sposób
wykorzystywane przez firmę Kontynenty).
---------------------------------------------------------podpis rodzica lub prawnego opiekuna

