
 

 

 
 

Pielgrzymka REIMS – PARYŻ       
7 – 11.06.2023 (Boże Ciało) 

 
 

1 DZIEŃ (środa 7.06.2023): Zbiórka uczestników wycieczki o godzinie 

19:00, nocny przejazd przez Niemcy. 

 

2 DZIEŃ (czwartek 8.06.2023):  W godzinach popołudniowych przyjazd 

do Remis - miasta koronacji królów Francji, zwiedzanie: katedra Notre-

Dame, gdzie odprawimy Mszę Świętą,  Pałac Tau. Notre-Dame. W 

godzinach wieczornych przyjazd na obiadokolację i nocleg pod Paryżem. 

 

3 DZIEŃ (piątek 9.06.2023): Po śniadaniu przejazd do PARYŻA i zwiedzanie miasta: Msza 

Święta w Kaplicy Cudownego Medalika, muzeum Louvre  

i indywidualne zwiedzanie kolekcji; spacer królewskimi ogrodami Tuilleries  

do Placu Concorde – dawnego placu straceń; spacer najsłynniejszą aleją świata – Polami 

Elizejskimi do Łuku Triumfalnego upamiętniającego sukcesy napoleońskiej Wielkiej Armii; 

dzielnica La Defense; spacer po wzgórzu połączony ze zwiedzaniem Bazyliki Sacre-Coeur, 

przejście na Plac du Tertre, spacer obok słynnego kabaretu Moulin Rouge do Placu Pigalle. 

Obiadokolacja i wieczorny objazd miasta autokarem. Powrót do hotelu na nocleg. 

 

4 DZIEŃ (sobota 10.06.2023):  Po śniadaniu powrót do PARYŻA i zwiedzanie: Plac Vendôme 

(przy którym mieści się słynny hotel Ritz oraz ostatnie mieszkanie Fryderyka Chopina w 

Paryżu), Opera Garnier; nadrzeczne bulwary i bukiniści; Pont Neuf; wyspa La Cité: przejście 

pod wspaniały budynek ratuszowy, paryski Hotel de Ville, zwiedzanie najsłynniejszej chyba 

na świecie Katedry Notre Dame de Paris, spacer obok kompleksu Palais de Justice z 

Conciergerie i Saint Chapelle (Msza Św.), centrum Pompidou; Wieża Eiffle’a. Obiadokolacja i 

rejs po Sekwanie. Ok. 22:00 wyjazd w drogę powrotną. Całonocna podróż przez Francję i 

Niemcy. 



 

 

 

5 DZIEŃ (niedziela 11.06.2023): Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych (ok. 16:00). 

 
 
 
 
CENA ZAWIERA: 
 Przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, DVD, rozkładane siedzenia, barek), 
 Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu klasy turystycznej w okolicach Paryża  (pokoje 2-

osobowe z łazienkami) 
 Pilot-przewodnik w czasie trwania całej pielgrzymki, 
 Wyżywienie: 2 śniadania w hotelu i 3 obiadokolacje w restauracjach 
 Ubezpieczenie: NW, KL 
 Opieka duszpasterza 
 Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
 
CENA NIE ZAWERA: 
 Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (Wieża Eiffel'a; rejs statkiem po Sekwanie; Luwr; 

metro), słuchawki, opłaty turystyczne związane z realizacją programu – ok. 70 EUR/os. 
(zbierane w autokarze ) 

 dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych: 50 zł/os. 
 
UWAGI: Konieczny ważny dowód osobisty lub paszport. Pamiętamy również o zabraniu 

dokumentów i lekarstw 

CENA:        1790PLN/os.  

 


