UEFA EURO 2016

POLSKA—NIEMCY, PARYŻ

15-17.06.2016

OFERTA
PAKIET —PRZELOT—GRUPA 20 OSÓB


Przelot do Paryża



2 noclegi w hotelu ( 21 x SGL —w tym jedne pokój dla pilota) w Paryżu



2 śniadania w hotelowej restauracji



1 x lunch w na statku, połączony z rejsem



1 x kolacja w hotelowej restauracji



Transfer Lotnisko—Hotel—Lotnisko



Transfery 16.06.2016



Ubezpieczenie turystyczne TU Europa



Opieka przedstawiciela Sporturismo

Zakwaterowanie w hotelu 3*
Cena za osobę: 2 000 EURO
Cena za grupę 20 osób: 40 000 EURO
Zakwaterowanie w hotelu 4*
Cena za osobę: 2 100 EURO
Cena za grupę 20 osób: 42 000 EURO

Przelot: LOT
15.06.2016

Warszawa (WAW) - Paryż (CDG)

19:55— 22:20

17.06.2016

Paryż (CDG) - Warszawa (WAW)

10:40— 12:55

OFERTA
PROGRAM
DZIEŃ 1 / 15.06.2016
18:00

Spotkanie na hali odlotów lotniska w Warszawie

19:55—22:20

Przelot Warszawa—Paryż

22:40—23:40

Transfer do hotelu

23:40—24:00

Zakwaterowanie ( w pokojach zimne przekąski dla gości)
Nocleg

DZIEŃ 2 / 16.06.2016
08:00—10:00

Śniadanie w hotelowej restauracji

10:00—12:30

Przejazd autokarem pod Wieżę Eiffla, czas wolny

12:30—15:00

Rejs statkiem po Sekwanie połączony w lunchem na statku
Zabierzemy Państwa w 2godzinny rejs po Sekwanie, wyruszymy z pod Wieży Eiffla i będziemy mieć możliwość podziwiania
niesamowitej architektury Paryża. W czasie rejsu zostanie zaserwowany lunch na pokładzie.

15:00—17:30

Czas wolny, powrót autokarem do hotelu

17:30—18:30

Wczesna kolacja w hotelowej restauracji

18:30—20:00

Transfer na Stadion (autokarem)

21:00—23:00

Mecz POLSKA—NIEMCY

23:30—00:30

Transfer do hotelu (autokarem)
Nocleg

DZIEŃ 3/ 17.06.2016
07:00—08:00

Śniadanie w hotelowej restauracji, wykwaterowanie

08:00—09:00

Transfer na lotnisko

10:40—12:55

Przelot Paryż—Warszawa
Zakończenie programu

HOTEL

CROWNE PLAZA PARIS RÉPUBLIQUE ****
Czterogwiazdkowy hotel Crowne Plaza Paris République mieści się w XIX-wiecznym budynku z piękną fasadą,
który jest położony przy placu Place de la République.

Przestronne pokoje zostały urządzone we współczesnym stylu. W każdym pokoju i apartamencie znajduje się
nowoczesna łazienka i telewizor z płaskim ekranem.
Do dyspozycji Gości hotelu Crowne Plaza Paris République jest restauracja specjalizująca się w tradycyjnych daniach kuchni francuskiej, a także bar, który oferuje szeroki wybór napojów, koktajli i przekąsek.
Hotel Crowne Plaza jest usytuowany w jednej z najgwarniejszych dzielnic Paryża. Stanowi on doskonałą bazę
wypadową do odkrywania miasta świateł. Obiekt jest oddalony o zaledwie kilka kroków od stacji metra oraz o
kilka chwil spacerem od kanału Saint-Martin. Okolica obfituje w restauracje, kawiarnie i bary.

Liczba pokoi: 328
Udogodnienia: taras, bar, restauracja
Internet: Wi-Fi jest dostępny w całym obiekcie i jest bezpłatny

Kliknij po więcej informacji

HOTEL

HOTEL

HÔTEL PALAIS DE CHAILLOT ***
Ten nowoczesny hotel położony jest 100 metrów od stacji metra Trocadéro i oferuje dźwiękoszczelne pokoje z
telewizorem z płaskim ekranem oraz bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do Internetu. W 15 minut z
obiektu można dojść do Wieży Eiffla, Łuku Triumfalnego i Pól Elizejskich.
Każdy z klimatyzowanych pokoi dysponuje łazienką z suszarką do włosów. Do wszystkich pokoi można dostać
się przestronną windą.
Codziennie rano w hotelu Palais De Chaillot serwowane jest śniadanie w formie bufetu. Obejmuje ono gorące
napoje, świeże pieczywo, ciasta, kiełbaski, bekon i jajka. W hotelu znajduje się również bar przekąskowy, a na
życzenie dostępna jest obsługa pokoju.
Liczba pokoi: 31
Udogodnienia: bar przekąskowy
Internet: Wi-Fi jest dostępny w całym obiekcie i jest bezpłatny

Kliknij po więcej informacji

HOTEL

