
  Disneyland Paris 

     Asterix Park  

Zapraszamy Dzieci i Młodzież do najwspanialszych parków rozrywki we Francji. Duża
ilość i różnorodność atrakcji sprawią, że pobyt będzie na lata niezapomnianym przeżyciem dla

dzieci i dorosłych wspominanym przy rodzinnych spotkaniach. Dodatkowo zwiedzimy
najwspanialsze zabytki Paryża. 

"ASTERIX OBELIKS i MYSZKA MIKI"

           obóz młodzieżowy w Paryżu
 

     30.06 – 6.07.2019

     cena: 1.690,- zł                                                                          

  Cena obejmuje: autokar lux (klimatyzacja, DVD, barek) z opłatami parkingowymi i drogowymi, 1 nocleg 
tranzytowy w hotelu w Czechach  - pokoje 2-4 os. z łazienkami, 4 noclegi w hotelu pod Paryżem - 
pokoje 3-5 osobowe z łazienkami, wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji (Francja-4, Czechy-1),  

1 posiłek piknikowy, opiekę pilota, wychowawców, ubezpieczenie KL.

Cena nie obejmuje: biletów wstępu na realizację programu; ok.100 EUR/os.
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PROGRAM WYJAZDU

dzień 1  
zbiórka uczestników wycieczki w miejscu wyjazdowym (Warszawa, Grodzisk Mazowiecki,  Łódź) w godzinach
rannych. Przejazd w kierunku granicy niemiecko-czeskiej.  Przyjazd do hotelu w Czechach. Zakwaterowanie..
Obiadokolacja. Nocleg.

     dzień 2     
Śniadanie. Po śniadaniu przejazd w kierunku granicy francuskiej. Na trasie przejazdu przerwa na zwiedzanie
KATEDRY w  REIMS. Przyjazd do hotelu pod Paryżem. Zakwaterowanie w hotelu pod Paryżem (pokoje 3-4-5
os.). Obiadokolacja. Nocleg.

dzień 3
śniadanie, po śniadaniu przejazd do parku rozrywki Disneyland Paris

W bajkowej scenerii  Parku Disneyland czekają atrakcje z różnorodnych krain. Z głównej ulicy pełnej sklepików
można  dotrzeć  do  następujących  regionów:  "Fantazji"  -  baśniowej  krainy  z  zamkiem  Śpiącej  Królewny,
"Pogranicza"  -  znanego  z  westernów  Dzikiego  Zachodu,  "Przygody"  -  krainy  poszukiwaczy  skarbów  i
"Wynalazków" - świata technologii i przyszłości. Znależć się można w królestwie marzeń i najnowszej techniki, w
domu lalek z całego świata i w krainie piratów. Spotkacie Myszkę Miki i Kaczora Donalda. Można podróżować w
czasie i przestrzeni z bohaterami filmów Walta Disneya. Szczególnie polecamy skorzystanie z dużego wyboru
karuzel i zapierających dech w piersiach kolejek górskich. Obiadokolacja.

Czy można sobie wyobrazić piękniejszy Dzień w życiu Dziecka niż ten spędzony w Disneylandzie?  Chyba nie.
No chyba, że ten spędzony w parku Asterixa. 

dzień 4
śniadanie, po śniadaniu przejazd do parku rozrywki Asterix Park

Asterix Park to świetne połączenie nauki z zabawą gdzie możemy zwiedzić odtworzoną wiernie galijską wioskę 
czy antyczną Grecję lub Rzymskie miasto.
ASTERIX PARK - Kraina bohaterów komiksów typowo francuskich: Asterix'a i Obelix'a. Park podzielony jest na 7
sektorów oferujących różnorodne atrakcje, między innymi: spływ na tratwach przez wodospady, kilka wielkich 
spirali, w tym jedną z bardziej imponujących w Europie, pokazy umiejętności sympatycznych delfinów, labirynt 
oraz wiele innych atrakcji przepełniomych humorem i dobra zabawą dla dzieci i dorosłych.

Powrót autokarem do hotelu. Obiadokolacja.Nocleg.

UWAGA !!!  W Disneylandzie i Parku Asterixa obowiązują przepisy o minimalnym wzroście dziecka dla każdej
atrakcji.
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dzień 5
śniadanie, po śniadaniu przejazd do centrum Paryża,  w programie m.in. panoramiczny objazd miasta, Katedra
Notre  Dame,  Wieża  Eiffel`a,  Pola  Elizejskie,  Dzielnica  la  Defense,  Wzgórze  Montmartre.  Rejs  statkiem po
Sekwanie. Powrót do hotelu.Obiadokolacja.

dzień 6
Śniadanie. Po śniadaniu wyjazd w kierunku granicy niemieckiej. Jazda non-stop postoje co 3 godziny, Na trasie 
przejazdu posiłek piknikowy. Wjazd do Polski ok godz. 19.00.

           dzień 7    
Powrót w miejsca wyjazdowe Łódź [ok 00.00] i Warszawa [ok.01.30]
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