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Środkowa część doliny Loary we Francji jest w całości wpisana na listę skarbów UNESCO. Jest to historyczna dolina Francji, na obszarze której 
znajduje się ponad 300 średniowiecznych i renesansowych zamków oraz pałaców doby oświecenia usytuowanych nad Loarą i jej dopływami. To jedno 
z najwspanialszych miejsc w Europie, które koniecznie trzeba zobaczyć. Dodatkowym atutem są projekty w jednej z najpiękniejszych stolic świta - 
Paryżu, w którym wizyta na zawsze pozostanie w pamięci uczestników.

   
PROGRAM: _______________________________________________________  
DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników o ustalonej godzinie. Wyjazd do Francji. 

DZIEŃ 2: Projekt w Strasburgu - w programie m.in. siedziba Parlamentu Europejskiego 

(z zewn.), Rady Europy (z zewn.), Europejskiego Trybunatu Spraw Człowieka, Katedra 

Notre Damę - jedna z najbardziej znanych katedr na świecie, Petite France (Mała Francja) - 

zabytkowa dzielnica Strasburga. Przejazd do miejsca za kwaterowania, odpoczynek po 

podróży. Obiadokolacja. Spotkanie organizacyjne 

- omówienie programu, rozdanie zeszytów językowych, wprowadzenie do zadań 

językowych. 

DZIEŃ 3: Śniadanie. Projekt w Paryżu - Pole Marsowe, dawny wojskowy plac paradny, na 

którym musztrowano jednocześnie do 10 tysięcy ludzi oraz miejsce, gdzie organizowano 

Wystawy Światowe, Wieża Eiffla (z zewn.), najsłynniejsza i najwyższa żelazna budowla 

Paryża, która od 1889 r. jest symbolem miasta, Ogrody Trocadero, z największą i 

najbardziej spektakularną fontanną Paryża, Łuk Triumfalny (z zewn.), upamiętniający 

sukcesy napoleońskiej Wielkiej Armii, Pola Elizejskie, ciesząca się sławą najpiękniejsza ulica 

świata, Plac de la Concorde, na którym w czasach Wielkiego Terroru niepodzielnie 

królowała gilotyna, Pałac Elizejski, główna siedziba prezydenta Francji, Most Aleksandra III, 

z którego można podziwiać wspaniałą perspektywę - od Pól Elizejskich aż po lśniące złotem 

kopuły kościoła Inwalidów, Plac Vendome, najdroższy plac Europy, Ogrody Tuileries, 

najstarszy i największy park w Paryżu - zadania językowe. Zakwaterowanie. Obiadokolacja i 

podsumowanie zadań językowych. 

DZIEŃ 4: Śniadanie, wykwaterowanie. Projekt w Paryżu - Pont Neuf, najstarszy most 

Paryża, Kościół Saint Germain l’Auxerrois, najstarsza świątynia miasta, w której znajduje 

się nagrobek z sercem króla Jana Kazimierza, Luwr - jedno z najbogatszych muzeów na 

świecie, gdzie liczba wszystkich zgromadzonych eksponatów sięga 380 tysięcy, Centrum 

Pompidou (z zewn.), wyróżniające się oryginalną konstrukcją złożoną z kolorowych 

instalacji, Plac lgor-Stravinsky, z niecodzienną fontanną gdzie kolorowe monstra wypluwają 

wodę w nieprzewidywalnych kierunkach, Hotel de Ville, wspaniały budynek ratuszowy, 

Wyspa La Cite, największa wyspa na Sekwanie i historyczna kolebka Paryża, Katedra Notre 

Damę, jedna z najbardziej znanych katedr na świecie, między innymi dzięki powieści 

„Dzwonnik z Notre Damę" francuskiego pisarza Victora Hugo, Bazylika Sacre Coeur, z 

największą na świecie mozaiką Plac Du Tertre, w XX wieku w okolicach placu mieszkało 

wielu znanych malarzy m.in. Pablo Picasso, Moulin Rouge cieszący się ogromną sławą 

kabaret, gdzie występowały największe gwiazdy m. in. Edith Piaf - zadania językowe. 

Zakwaterowanie. Obiadokolacja i podsumowanie zadań językowych. 

DZIEŃ 5: Śniadanie. Projekt w Tours - mieście kultu św. Marcina. W programie m.in. - dom, 

w którym mieszkał Leonardo da Vinci (z zewn.), średniowieczna Katedra Sant Gatien (z 

zewn.), Bazylika św. Marcina (z zewn.). Projekt nad Loarą - zamek w Azayle-Rideau (z 

zewn.) - zamek stoi na wyspie otoczonej przez meandrującą rzekę Indre, otoczony 

przepięknym ogrodem w stylu angielskim. Zamek w Usse (z zewn.) 

- szesnastowieczna rezydencja położona w miejscowości Rigny-llsse, na brzegu rzeki 

Indre. Zamek w Villandry (z zewn.) - położony jest w miejscu, gdzie stała zniszczona w XIV 

wieku starożytna forteca. Zamek został zbudowany w pierwszej połowie XV wieku przez króla 

Francji Franciszka I wielką ozdobą miejsca jest dziś m.in. przepiękny, majestatyczny ogród w 

stylu renesansowym - zadania językowe. Obiadokolacja i podsumowanie zadań językowych. 

DZIEŃ 6: Śniadanie, wykwaterowanie. Projekt nad Loarą - zamek w Chambord (z zewn.) - 

największy nad Loarą uznawany za jedno z najbardziej imponujących dzieł renesansu. 

Zamek został wybudowany na planie nawiązującym do gotyckich zamków obronnych, przez 

co przypomina średniowieczną twierdzę, a którego autorstwo przypisuje się Leonardo da 

Vinci. Zamek Chenonceau (z zewn.) - nazywany jest bardzo często Zamkiem Dam - nazwa 

wzięła się od sześciu kobiet, właścicielek zamku, które stopniowo go rozbudowywały. Zamek 

w Cheverny (z zewn.), - który od ponad 600 lat należy do rodziny Hurault i od XVII wieku i 

zachował prawie niezmieniony wygląd. Zamek został zbudowany w stylu Ludwika XIII, słynie 

z organizowanych na jego terenie polowań – zadania językowe. Wyjazd w kierunku Polski. 

DZIEŃ 7: Przyjazd do Polski. 

 

PROJEKTY EDUKACYJNE DO WYBORU: 

• Szlakiem architektury renesansowej; 

• Procesy integracyjne oraz formowanie się instytucji europejskich UE; 

• Francja jako kolebka europejskiego oświecenia; 

• Paryż jako kolebka światowej mody; 

• Francja od „kuchni”; 

• Wydarzenia i postacie historyczne, które ukształtowały 

Francję. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

• transport komfortowym autokarem; 

• kierownik projektu z ramienia ECM; 

• opieka nauczycieli z ramienia szkoły; 

• zakwaterowanie w ośrodku; 

• wyżywienie - 2 posiłki dziennie (zgodnie z programem); 

• zajęcia językowe - realizacja konkretnych projektów; 

• zeszyty ćwiczeń i zadania językowe przygotowane indywidualnie dla 

każdej szkoły; 

• bogaty program zajęć obejmujący cały dzień; 

• ubezpieczenie NNW i KL. 

DODATKOWO PŁATNE: 

• koszt pakietów dodatkowych, wejść i hospitacji szkoły; 

• depozyt 80 zł/os. (depozyt jest zwracany w przypadku niestwierdzenia 

uszkodzeń w hotelu i w autokarze); 

• możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji - 160 zł/os. 

NIEZBĘDNE RZECZY: 

• paszport lub dowód osobisty; 
• karta EKUZ realizowana przez NFZ. 

 

CENY PROJEKTU: 

 

Kwiecień, maj, wakacje, wrzesień 1649 ZŁ 

Marzec, październik 1599 ZŁ 

Styczeń, luty, listopad, grudzień 1549 ZŁ  

+ dla chętnych poniższe pakiety: 
PAKIET 1 - Panteon, Centrum Pompidou (taras widokowy), Muzeum D'orsay, Wieża 

Eiffla - 50 EUR/os. 

PAKIET 2 - Panteon, Centrum Pompidou (taras widokowy), Muzeum D'orsay, Wieża 

Eiffla, wejście do Zamku w Chambord, wejście do Zamku Ussé, wejście do pałacu w 

Wersalu - 90 EUR/os. 

PAKIET „SZKOŁA” - Przygotowanie i realizacja hospitacji szkoły, zadania językowe 

w miejscowości, w której mieści się szkoła lub innym atrakcyjnym miejscu 

znajdującym się w jej pobliżu - 20 EUR/os. 

ECM zastrzega sobie prawo do swobodnej zamiany poszczególnych punktów programu 
edukacyjno-językowego.  

FRANCJA-PARYŻ 
I ZAMKI NAD LOARĄ 

PROJEKT EDUKACYJNO-JĘZYKOWY 

PROGRAM Z JĘZYKIEM 
FRANCUSKIM LUB ANGIELSKIM 

ul. Zakładowa 147A, 92-402 Łódź Telefon: 42 617 13 88 www.ecm.edu.pl 

Projekt samodzielny: 

 od 36 uczniów + 3 nauczycieli 

Projekt łączony: 

od 20 uczniów + 2 nauczycieli 

http://www.ecm.edu.pl/

