Biuro Podróży "VIATOR", Fredry 3, 61-701
Poznań; wpis do rejestru organizatorów
turystyki pod numerem 439 prowadzonego
przez Marszałka Wielkopolskiego; NIP 782172-58-54, REGON 300046984

Oferta "Romantyczny citybreak w Paryżu"
Dojazd własny: Nie
Standard:

4 gwiazdki

Przed zakupem prosimy o sprawdzenie dostępności miejsc samolocie i w hotelach w danym terminie pisząc na maila lub dzwoniąc: biuro@viator.pl
Ceny są promocyjne i mogą być niedostępne na każdy z terminów. Sugerujemy rezerwację z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

PLAN RAMOWY
Dzień 1 - wylot z Polski, przylot do Paryż Beauvais (oprócz Easyjeta), podróż do centrum, zakwaterowanie w hotelu.
Dzień 2 - 3 - pobyt na miejscu - możliwe są także pobyty dłuższe w zalezności od rozkładu lotów
Dzień 4 - opuszczenie hotelu do godzin południowych, podróż na lotnisko, przelot do Polski
Możliwość dokupienia kolejnego noclegu: hotel 2 *: od 130 zł/noc/osoba, hotel 3 *: od 150 zł/noc/osoba, hotel 4 *: 200 zł/noc/osoba

Cena zawiera:
- przelot w obie strony samolotem rejsowym Ryan/lub Wizz/lub Easyjet
- odpłata, karty pokładowe - wystawiana na 48 godz przed lotem
- zakwaterowanie 3 noclegi w hotelu 2**/3***/4****/5***** wg wyboru
- wyżywienie śniadania
- bagaż nierejestrowany podręczny - 1 sztuka 10 kg (wymiary 55 x 40 x 23 cm) - linie Wizzair, 1 torba lub plecak (wymiary 55cm x 40cm x 20cm do 10kg) + dodatkowo 1
mała torba (wymiary 35 x 20 x20cm) - linie Ryan; 1 sztuka (wymiary 56cm x 45cm x 25cm) - linie Easyjet;
- odprawę i karty pokładowe, wystawiane do 48 godz przed lotem
- podatki lotniskowe,
- ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
- opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Dopłata obowiązkowa:
- taksa klimatyczna - 1-2,50 euro/os./dzień (płatne w recepcji hotelu)
Cena nie zawiera:
- bagaż rejestrowy do 20 kg od 176 zł/sztuka /w 2 strony - linie Wizzair; bagaż rejestrowy do 20kg od 220zl/sztuka/w 2 strony - linie Easyjet; do 20 kg od 210 zł/sztuka /w
2 strony - linie Ryan; opłaty za bagaż w sezonie (do końca września, święta) oraz dokonywane po zakupie biletów mogą być wyższe
- dopłata do pokoju 1 osobowego + około 40% (nie przyjmujemy osób na dokwaterowanie)
- transferów z lotniska i po mieście - lotnisko Paryż Beauvais, dojazd specjalnym autobusem, bilet 16 eur

Rozkład lotów
Warszawa Modlin (Ryanair): poniedziałek, środa, piatek, sobota, niedziela
Kraków (Ryanair): poniedziałek, środa, piątek, niedziela
Berlin (Ryanair, Easyjet): codziennie
Wrocław (Ryanair): środa, piątek, niedziela
Poznań (Wizzair): środa, niedziela
Gdańsk (Wizzair): wtorek, sobota

Noclegi

Hotel Mister Bed City znajduje się nieopodal centrum handlowego i stacji metra, z której można szybko dojechać do centrum Paryża.
W pokojach znajduje się łazienka, telefon, telewizor oraz przytulna część dzienna.

Mister Bed
City Bagnolet

W hotelu można porozumieć się w języku angielskim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Przyjazny personel dołoży wszelkich starań, aby pobyt na długo
pozostał w pamięci Gości.
Wyżywienie - śniadania w formie bufetu.

City Bagnolet
(2 gwiazdki)

Wyżywienie - śniadania w formie bufetu.
Strona WWW hotelu

Uwaga: od 1/09/2015 w hotelu rozpoczną sięprace remontowe (remont elewacji i remont niektórych pokojów).

Hotel Hibiscus Republic znajduje się w 11. dzielnicy Paryża, zaledwie 270 metrów od stacji metra Oberkampf i 300 metrów od Place de la Republique.
Hibiscus
Republic (
gwiazdek)

Każdy pokój wyposażony jest w telewizor z płaskim ekranem i telewizją satelitarną. W każdym z nich znajduje się również łazienka z prysznicem. Do
wszystkich pokoi można dostać się windą.
Hotel Hibiscus Republic usytuowany jest 1,4 km od dworca Gare de l'Est i 1,8 km od dworca Gare du Nord. Od kawiarni i barów w popularnej dzielnicy
Marais dzieli go 15-minutowy spacer.
Więcej informacji: http://www.hotel-hibiscus-republique.com/en/
Hipotel Paris Voltaire Bastille 3*

Hipotel Paris
Voltaire
Bastille (3
gwiazdki)

Hotel Hipotel Paris Voltaire zlokalizowan jest w centrum Paryża, nieopodal cmentarza Père Lachaise. Hotel oferuje urządzone w prostym stylu pokoje z
łazienką.
Wszystkie pokoje w hotelu Hipotel Paris Voltaire wyposażone są w telewizor. Niektóre pokoje dysponują balkonem z widokiem na ulice Paryża. Z
bezprzewodowego dostępu do Internetu można korzystać za dodatkową opłatą.
Śniadanie kontynentalne serwowane jest codziennie rano w jadalni.
Hipotel Paris Voltaire znajduje się 13 minut spacerem od Bastylii i 17 minut od stacji metra i kolei RER – Nation. Stacja metra Voltaire jest oddalona o
mniej niż 100 metrów od hotelu. Za jej pośrednictwem Goście mogą się dostać do wszystkich popularnych atrakcji Paryża.

Hipotel Paris Pere Lachaise Republique 3*
Hotel Hipotel Paris Père-Lachaise République położony jest 5 minut spacerem od cmentarza Père Lachaise. Hotel oferuje pokoje wyposażone w
telewizor, a także dysponuje czynną przez całą dobę recepcją oraz przechowalnią bagażu.
Hipotel Paris
Pere Lachaise
Pokoje w hotelu Hipotel Paris Père-Lachaise République są prosto urządzone i w więkości wyposażone w łazienkę z prysznicem.
Republique (3
gwiazdki)
Codziennie rano w hotelu serwowane jest śniadanie kontynentalne. Na terenie obiektu znajdują się też automaty z napojami. Wieczorem Goście mogą
zrelaksować się w hotelowym salonie.
Najbliższa stacja metra to Père Lachaise, z której można bezpośrednio dojechać do dzielnicy Montmartre i Łuku Triumfalnego.

Hotel de France – Gare de l'Est
Hotel de France znajduje się w 10. dzielnicy Paryża, w odległości około 600 metrów od kanału Saint-Martin i niecałe 800 m od dworca kolejowego Gare
du Nord.

Hotel de
France – Gare Pokoje dysponują balkonem oraz wyposażone zostały w telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów telewizji kablowej. W łazience dostępny jest
de l'Est (
prysznic i suszarka do włosów.
gwiazdek)
Hotel de France oferuje całodobową recepcję. Na miejscu można też skorzystać z przechowalni bagażu.W holu można bezpłatnie korzystać z
bezprzewodowego dostępu do Internetu.
Stacja metra Château d'Eau oddalona jest od obiektu o 200 metrów. W pobliżu hotelu znajduje się wiele barów, restauracji i sklepów.

Best Western Allegro Nation 4*
Hotel ten położony jest w Paryżu, zaledwie 5 minut spacerem od stacji metra Picpus. Oferuje on bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu. Obiekt
oddalony jest o zaledwie 10 minut spacerem od stacji kolejki RER Nation, z której można bezpośrednio dojechać do parku rozrywki Disneyland Paris oraz
do dzielnicy biznesowej La Défense.
Best Western
Wszystkie pokoje w hotelu Allegro Paris są nowocześnie urządzone i wyposażone w telewizor z płaskim ekranem. Dysponują one także łazienką. Każdy z
Allegro Nation
nich jest klimatyzowany i dźwiękoszczelny.
(4 gwiazdki)
Codziennie rano w hotelu Allegro serwowane jest śniadanie w formie bufetu. Posiłek ten może również zostać podany do pokoju. Hotelowy salon jest
doskonałym miejscem na relaks przy drinku z baru.

Hotel du Jura usytuowany jest w Paryżu, w odległości 350 metrów od dworca kolejowego Gare de l'Est. Oferuje
on bezpłatne WiFi, czynną przez całą dobę recepcję oraz prosto urządzone pokoje i apartamenty typu suite z
telewizorem.
W pokojach i apartamentach znajduje się łazienka z prysznicem.
W odległości 300 metrów od obiektu znaleźć można wiele restauracji, kawiarni i sklepów spożywczych.
Hotel du Jura oddalony jest o 270 metrów od stacji metra Château d'Eau, z której można dojechać
bezpośrednio do katedry Notre-Dame. Od Opery Garnier dzieli obiekt 26 minut spacerem.
Hotel du Jura
(2 gwiazdki)

10. dzielnica to świetny wybór dla osób, które interesują się zwiedzaniem,zabytkami i muzeami.

(2 gwiazdki)

10. dzielnica to świetny wybór dla osób, które interesują się zwiedzaniem,zabytkami i muzeami.
Z autentycznych opinii naszych Gości wynika, że to ich ulubiona część miasta Paryż.

Ten obiekt w Paryżu jest także oceniany ze względu na korzystny stosunek jakości do ceny! Goście otrzymują
więcej w tej cenie w porównaniu z innymi obiektami w tym mieście.

Miasta

Paryż

Paryż nocą, Paryż w ciągu dnia... Niezależnie od pory roku i dnia, jest zawsze doskonałym miejscem na spacer. Miasto uwiedzie każdego, a swoje
tajemnice odkryje przed najbardziej wytrwałymi. Paryż jest stolicą mody, sztuki, wyśmienitej kuchni - wcieleniem francuskiej elegancji i szyku. Metropolia
nigdy nie śpi , ani nie odpoczywa, posiada wyjątkową atmosferę. Wieża Eiffla, Pola Elizejskie, Luwr, Montmartre, Dzielnica Łacińska, Notre Dame,
wielokulturowa metropolia - nieśmiertelny mit oraz jedyna w swoim rodzaju atmosfera dla wielu czynią stolicę Farncji najpięknijeszym miastem świata.

Kraje
Francja

Terminy

Terminy (w dół)
Opcje (w prawo)

od: 08-01-2018
do: 25-03-2018

od: 26-03-2018
do: 18-06-2018

od: 19-06-2018
do: 30-09-2018

hotel 3***

hotel 4****

hotel 5*****

hotel 2**

Liczba noclegów: 0

Liczba noclegów: 0

Liczba noclegów: 0

Liczba noclegów: 0

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Cena katalogowa (os.
dorosła):
649,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
749,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
899,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 299,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
649,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
749,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
899,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
1 299,00 zł

Cena katalogowa (os.

Cena katalogowa (os.

Cena katalogowa (os.

Cena katalogowa (os.

dorosła):
849,00 zł

dorosła):
899,00 zł

dorosła):
1 099,00 zł

dorosła):
1 599,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
849,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
899,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
1 099,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
1 599,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
799,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
899,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 099,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 699,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
799,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
899,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
1 099,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
1 699,00 zł

Dodatki
obowiązkowe
- taksa klimatyczna - 1-2 euro/os./dzień (płatne w recepcji hotelu) (0,00 zł)

opcjonalne
- dopłata do pokoju 1-osobowego (40,00 zł)

Rozkład
Nazwa przystanku

Skąd

Godzina wyjazdu

Cena

Schönefeld

Berlin

15:50

0,00 zł

Schönefeld

Berlin

15:50

0,00 zł

Rębiechowo

Gdańsk

10:15

0,00 zł

Balice

Kraków

06:40

0,00 zł

Ławica

Poznań

14:00

0,00 zł

Strachowice

Wrocław

18:55

0,00 zł

Modlin

Warszawa

13:00

0,00 zł

* - w dzień poprzedzający termin rozpoczęcia wyjazdu

