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Paryż i szampan – to bezwzględnie najlepsze połączenie na 
przedświąteczny wyjazd. Gdy dodamy do tego pełen przepychu 
wersalski pałac, operę oraz słynne galerie handlowe, wykroi 
nam się fantastyczna wyprawa, która pięknie wprowadzi nas 
w nastrój zbliżającego się Bożego Narodzenia.

Szampania i operowy 
Paryż przed świętami 

 14–18 grudnia 2022

  3700 PLN + 1430 € + przelot OD 1300 PLN 

 Wycieczkę prowadzi Wojciech GiebutaReims – Wersal – Paryż

Dzień 1 Reims
Po porannym przelocie z Warszawy do Paryża przejedziemy do sto-
licy szampańskich win – Épernay, gdzie przespacerujemy się słynną 
aleją szampanów. Przygodę z najsłynniejszymi winami musujący-
mi świata zaczniemy od wizyty w położonej w samym sercu apela-
cji winiarni prowadzonej przez rodzinę Philipponnat, która w tym 
regionie uprawia winorośl od 1522 roku. Podczas degustacji i obia-
du skosztujemy wielu win, w tym słynnego, jedynego w całej Szam-
panii wina pochodzącego z parceli Clos des Goisses – Grand Cru. 
Podczas posiłku przekonamy się, że musujące wina doskonale łączą 
się z wieloma potrawami i wybornie smakują do wszystkich rodza-
jów i typów dań. Wieczorem przejedziemy do Reims i zakwateruje-
my się w hotelu położonym nieopodal katedry. Chętni znajdą czas 
na wieczorny spacer i kolację we własnym zakresie. 
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Dzień 2 Szampany i słynna katedra koronacyjna
Dzień zaczniemy od spaceru po zabytkowej części Reims. Miasto to sły-
nie przede wszystkim z monumentalnej gotyckiej katedry, która od 
czasów średniowiecznych, aż do końca francuskiej monarchii pełni-
ła rolę kościoła koronacyjnego królów Francji. Oczywiście podczas 
przechadzki po mieście nie omieszkamy dokładnie jej zwiedzić. Póź-
niej znajdziemy czas na lunch we własnym zakresie, a następnie prze-
jedziemy do najbardziej na południe wysuniętej części apelacji Cham-
pagne, gdzie znajduje się siedziba Domu Szampańskiego Devaux. Tam, 
w kameralnej atmosferze spędzimy popołudnie próbując musujących 
win i specjalnie dobranych do nich dań francuskiej kuchni. Wieczorem 
przejedziemy do Paryża, gdzie zakwaterujemy się w hotelu położonym 
w historycznej części miasta, w dystansie pieszym od Opery Garnier. 

Dzień 3 W stylu króla Ludwika
Przed południem znajdziemy chwilę na spacer po najciekawszych 
miejscach wokół królewskiego placu Vendôme. Po czasie wolnym 
przejedziemy do Wersalu, gdzie czeka nas zwiedzanie wnętrz pałaco-
wych w towarzystwie licencjonowanego przewodnika. Oprócz ogól-
nodostępnych reprezentacyjnych apartamentów zobaczymy także, 
niedostępne dla wszystkich, prywatne apartamenty królowej Ma-
rii Antoniny a także zatrzymamy się we wnętrzu Opery Królewskiej. 
W przerwie zwiedzania zjemy też obiad w restauracji mieszczącej się 
na terenie tego największego kompleksu pałacowego świata. Uko-
ronowaniem dnia będzie mozartowskie Wesele Figara w słynnym 
gmachu – Palais Garnier – w doborowej, międzynarodowej obsadzie.

Dzień 4 Czasy belle époque
Kolejny dzień zaczniemy od urokliwej przechadzki po najpiękniejszych 
miejscach z czasów belle époque. Zwiedzimy także wnętrza ope-
ry paryskiej. Wczesnym popołudniem wybierzemy się na wspólną 
kolacją do restauracji mieszczącej się od ponad stu lat w pięknej 
secesyjnej rezydencji. Wieczorem chętnych zapraszamy na fakultatyw-
nie przedstawienie w trzeciej – najnowszej siedzibie paryskiej opery 
w Opera Bastille. Tego wieczoru zobaczymy balet Jezioro Łabędzie. 
Późnym wieczorem chętnych zaprosimy w fakultatywną podróż „świa-
tła Paryża”, podczas której zobaczymy najpiękniej oświetlone budynki, 
place i ulice przedświątecznego miasta. 

Dzień 5 Galerie, galerie, galerie
Ostatnie przedpołudnie przeznaczymy na przedświąteczne zaku-
py. Odwiedzimy między innymi słynne hale oraz galerię Lafayette 
– jedno z najsłynniejszych i najelegantszych centrów handlowych 
na świecie. Zanim oddamy się szałowi zakupów pojedziemy na taras 
widokowy mieszczący się na dachu galerii. Miłośnicy innych typów ga-
lerii będą mogli wybrać się do kameralnych, lecz gromadzących wiel-
kie dzieła sztuki muzeów w dzielnicy Marais. Po czasie wolnym prze-
znaczonym na lunch we własnym zakresie przejedziemy na lotnisko, 
aby wieczorem wylecieć do Polski.

Gwarantujemy:
* przelot na trasie Warszawa – Paryż – Warszawa (lot rejsowymi liniami lot-
niczymi, bilet obejmuje bagaż rejestrowany 20 kg, pierwszeństwo wejścia 
na pokład oraz 1 sztukę bagażu podręcznego); 
* przejazdy na miejscu;
* zakwaterowanie: 4 noclegi w pokojach dwuosobowych w hotelach o stan-
dardzie 4* (pokoje jednoosobowe za dopłatą);
* spektakl Wesele Figara w Opera Garnier
* wyżywienie 2 razy dziennie: śniadania i obiady lub kolacje (w zależności 
od programu);
* wino do obiadów/kolacji w ilości ok. ½ butelki na osobę;
* wizyty i degustacje zgodnie z programem;
* współczesne przedstawienie baletowe (Symfonii Pastoralnej);
* bilety wstępu do zwiedzanych obiektów;
* zwiedzanie prywatnych apartamentów Marii Antoniny w Wersalu;
* opiekę pilota-specjalisty winiarskiego;
* opiekę lokalnych przewodników w Paryżu;
* ubezpieczenie KL, NNW i Bagaż Covid + Kwarantanna.

Dodatkowo płatne: posiłki, napoje oraz świadczenia niewymienione w 
ofercie, pokój jednoosobowy – 350€, fakultatywne przedstawienie baleto-
we Jezioro Łabędzie – 175€, dopłata do biletu Premium – 50€, ewentualne 
dodatkowe bilety wstępu do obiektów innych niż zaplanowane na trasie 
wycieczki, zwyczajowe napiwki ok. 40 €/os.
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