Bordeaux

5-DNIOWY POBYT KULTUROWO-WYPOCZYNKOWY

L'élégante
Côte d'Azur
4 dni od 11 do 15 września
L'atelier de français zaprasza na 4-dniową wycieczkę do francuskiej stolicy wina! Bordeaux to eleganckie, mieszczańskie miasto położone nad rzeką Garonną, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. Jego historia się-ga
aż do czasów rzymsko-galijskich. Wspólnie pospacerujemy po pełnych życia ulicach śródmieścia, podążymy za
przewodnikiem w odkryciu średniowiecznej duszy miasta. Wybierzemy się do Cité du Vin oraz winnic regionu
Médoc. Jeżeli szukasz przygody w iście francuskim stylu – nie czekaj, zgłoś się już dziś!

W ofercie wyjazdu

Cena zawiera

zwiedzanie średniowiecznego miasta z przewodnikiem
wizyta z Cité du vin (nowoczesne muzeum wina)
wycieczka z degustacją do winnic i zamków Médoc
francuskie śniadania w miejscu zakwaterowania
wspólne obiady we francuskich restauracjach
spacerowanie wzdłuż rzeki i po mieście
kameralna 9-osobowa grupa
inne dodatkowe atrakcje w wolnym czasie
stała opieka opiekuna wycieczki

Zakwaterowanie

bilety lotnicze Warszawa - Bordeaux
pass do muzeów
bilet wstępu do Cité du vin
zwiedzanie starego miasta
wycieczka do winiarni
bilety transportu miejskiego
4 śniadania oraz 4 lunche
zakwaterowanie
obecność opiekuna wycieczki, który
mówi w języku polskim i francuskim

Wygodny dom miejski w samym Bordeaux, położony 20 minut pieszo od centrum miasta. Posiada mały basen ale
bez ogrzewania :) W przydomowym ogródku zjemy śniadania w porannym słońcu i posiedzimy wieczorami pod
gołym niebem.

Prowadzenie i opieka
Uroki Bordeaux odkryje rodowita Francuzka, Sandrine Jacques, założycielka szkoły L'atelier de français, która
ma rodzinę w Akwitanii i regularnie odwiedza Bordeaux. Wyjazd skierowany jest do osób na wszystkich
poziomach zaawansowania i może stanowić dobrą okazję do sprawdzenia swoich językowych umiejętności.

Termin
i cena
i
wycieczk

od 11 września (środa) do 15 września (niedziela) 2019 r.

od 2799* zł od osoby

Na zgłoszenia czekamy do 17 maja 2019 r.
* 2799 zł pokój dzielony z 2-3 osobami, łóżko pojedyncze (3 miejsca)
3299 zł pokój z łóżkiem podwójnym (dla par lub przyjacół (3 x 2 miejsca)

