
 

KOMUNIKAT 

Wycieczka do Francji 
 

 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” „Glinik” w Gorlicach 

uprzejmie informuje, iż na wniosek członków Związku podjęła decyzję 

dotyczącą zorganizowania  po raz drugi  wycieczki do Francji w dniach 

30.05 - 07.06. 2015 roku – 9 dni na trasie tj: Paryż, Chartres, Lourdes, 

Carcassonne, Avignon, Cannes, Nicea, Monaco, w liczbie 1 autokaru tj.               

48 miejsc. 

 

Z wycieczki mogą skorzystać członkowie Związku wraz z najbliższą 

rodziną tj. mąż, żona, dzieci, a także w przypadku wolnych miejsc inne 

osoby z zewnątrz. 

 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” „Glinik” postanowiła  

o dopłacie do wycieczki członkom Związku kwotę 1500 zł. Pozostałą część 

wpłaty uczestnicy dokonują od siebie, lub korzystają z możliwości zawartej      

w Regulaminie podziału środków pkt. 5 ppkt. 1. 

 

Aby wycieczka doszła do skutku organizator, czyli Związek musi znać 

liczbę chętnych w ilości minimalnej 48 osób do skorzystania z niej do dnia 16 

lutego 2015 roku. 

 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o zastanowienie się                        

i podjęcie decyzji co do udziału w wycieczce, z podaniem telefonicznie do 

siedziby Związku w wyznaczonym terminie imienia, nazwiska i nr. fabr.,                

a także imienia i nazwiska współmałżonka, dziecka lub osób z poza 

Związku. 

 

W razie wątpliwości lub pytań co do organizacji wycieczki proszę 

dzwonić pod nr. tel. (18) 35-28-903. 

Program wycieczki wraz z jej wstępnymi kosztami stanowi załącznik do 

komunikatu. 

 

 

                                                                          Serdecznie zapraszamy. 



PROGRAM WYCIECZKI: 
FRANCJA  PARYŻ – LOURDES  termin: 30.05.- 07.06. 2015 rok. 
 
Paryż, Chartres, Lourdes, Carcassonne, Avignon, Cannes, Nicea, Monaco 
 
1 dzieo - odjazd autokaru z Gorlic o godz. 4.00. Przejazd przez Polskę (po drodze postój na posiłek płatny we 
własnym zakresie) i Niemcy. Późnym wieczorem zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.  
 
2 dzieo- śniadanie. Podróż przez Francję. Przyjazd do Paryża - zwiedzanie: Dzielnica Łacioska (Panteon, Sorbona, 
Ogród Luksemburski) i Montmartre (Bazylika Sacre Coeur, pl. du Tertre). Obiadokolacja. Zakwaterowanie w 
hotelu. Nocleg.  
 
3 dzieo - śniadanie. Kontynuacja zwiedzania: Wieża Eiffla, Wyspa La Cite (Katedra Notre Dame, Conciergerie, St 
Chapelle, Palais de Justice), Wyspa św. Ludwika, kompleks muzeów Luwru. Obiadokolacja. ”Paryż nocą” - rejs 
statkiem po Sekwanie. Powrót do hotelu. Nocleg.  
 
4 dzieo - śniadanie. Zwiedzanie Pałacu i Ogrodów Wersalu. Przejazd do Chartres - zwiedzanie Katedry Notre 
Dame. Krótki postój przy jednym z zamków w Dolinie Loary. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja. 
Nocleg.  
 
5 dzieo - śniadanie. Przejazd do Lourdes, zakwaterowanie w hotelu. Zwiedzanie: Sanktuarium NMP i Grota 
Massabielle. Obiadokolacja. Czas wolny przeznaczony na pobyt w sanktuarium i udział w procesji. Nocleg.  
 
6 dzieo- śniadanie. Przejazd do Carcassonne - spacer po średniowiecznym mieście - twierdzy, należącym do 
najwspanialszych zabytków Europy. Przejazd do Avignonu - zwiedzanie stolicy Prowansji (Pałac Papieski, katedra, 
most na Rodanie). Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.  
 
7 dzieo - śniadanie. Przejazd na Lazurowe Wybrzeże - postój w Cannes (promenada la Croisette i Pałac 
Festiwalowy, uliczki Starego Miasta). Przejazd do Monaco - zwiedzanie (tropikalny ogród św. Marcina, Pałac 
Książęcy). Przejazd do Eze - wizyta w wytwórni perfum (możliwośd zakupu). Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. 
Obiadokolacja. Nocleg.  
 
8 dzieo - śniadanie. Zwiedzanie Nicei (9-godzin): Promenada Anglików , Plac Massena, Stare Miasto (Vieux Nice), 
katedra św. Reparaty, Wzgórze Zamkowe. Czas wolny. Obiadokolacja. W godzinach wieczornych wyjazd w drogę 
powrotną do kraju. Nocna podróż przez Włochy.  
 
9 dzieo - przejazd przez Austrię i Czechy (po drodze postój na posiłek płatny we własnym zakresie). Powrót do  
Gorlic ok. godz. 18.00. 
 
Cena : 2590 zł/ os. obejmuje: 
7 noclegów we Francji w hotelach** lub w hotelach sieci Envergure i Balladins (pokoje 2-os. z łazienkami), 7 
śniadao, 7 obiadokolacji, przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW 
i bagażu. 
Dopłata do pokoju 1-osob.: 750 zł  
 
Należy zaopatrzyd się w ok. 110 € na bilety wstępu i obligatoryjnych przewodników oraz bilety komunikacji 
miejskiej w Paryżu. 

 


