
Dzień 1
Całodzienny przejazd przez Polskę i Niemcy. 

Dzień 2 — Reims / Paryż 
Przejazd przez Francję w kierunku Reims. Zwiedzanie wspa-
niałej, gotyckiej katedry, miejsca koronacji królów Francji. 
Następnie wizyta w Epernay, francuskiej stolicy szampana. 
W piwnicach jednej z wielu wytwórni, będzie okazja do-
wiedzieć się jak produkuje się ten najbardziej ekskluzywny 
trunek świat. Ciąg dalszy podróży do Paryża, największego 
miasta i stolicy państwa. Po przyjeździe spacer z Placu Con-
corde przez Pola Elizejskie pod Łuk Triumfalny. Wieczorem 
rejs statkiem po Sekwanie.

Dzień 3 — Paryż 
Dzień poświęcony na zwiedzanie Paryża. W programie: Luwr 
czyli najbardziej znane muzeum świata oraz spacer ulicami 
Dzielnicy Łacińskiej pod Panteon i Sorbonę. Następnie prze-
jazd na Montmartre, rozsławiony przez malarzy i artystów 
przełomu XIX i XX w., Plac du Tertre i Bazylika Sacre Couer, 
wzniesiona na wzgórzu Montmartre. Na zakończenie wjazd 
na Wieżę Eiffla, a wieczorem okazja na wyjście do najsłyn-
niejszego paryskiego kabaretu Moulin Rouge. 

Dzień 4 — Paryż 
Do południa zwiedzanie symbolu Paryża, wyspy La Cité i ka-
tedry Notre Dame, która była świadkiem najważniejszych 
wydarzeń w dziejach Francji. W godzinach popołudniowych 
przejazd do Wersalu. W programie zamek wybudowany 
w czasach Ludwika XIV, symbol luksusu i przepychu oraz 
spacer po królewskich ogrodach.
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Dzień 5 — Mont Saint Michel 
Przejazd przez Normandię do Mont St. Michel. Zwiedzanie 
opactwa benedyktyńskiego, będącego jednocześnie sank-
tuarium Michała Archanioła. Opactwo zostało wzniesione 
w czasach wczesnego średniowiecza na skalistej wyspie po-
łączonej z lądem groblą. Krótki postój na degustację cydru 
i sera camember, specjalności typowych dla Normandii. Ciąg 
dalszy podróży przez Francję.

Dzień 6 — Amboise / Blois 
Przyjazd do Turenii, krainy położonej w Dolinie Loary, o któ-
rej Francuzi mówią, że stąd pochodzi najlepsze wino, naj-
słodszy miód i najpiękniejsze kwiaty. Zwiedzanie dwóch 
zamków w Amboise i w Blois oraz wizyta w jednej z licznych 
winiarskich piwnic i degustacja miejscowego wina. 

Dzień 7 — Strasbourg 
Przejazd Alzackim Szlakiem Winnym, wśród malowniczych 
miast i wiosek, położonych u podnóża Wogezów. Wizyta 
w jednej z winnic oraz degustacja słynnego alzackiego 
wina Gewűrztraminer. Po południu zwiedzanie Strasbour-
ga. W programie: spacer ulicami Starego Miasta, katedra 
wzniesiona w całości z różowego piaskowca oraz gmach 
Parlamentu Europejskiego.

Dzień 8
Przejazd do Polski.
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