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• We Francji nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, w związku z

czym nie są wymagane obowiązkowe szczepienia. 

• Na czas wyjazdu zaleca się wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia

Zdrowotnego (EKUZ).

• Wodę można pić bez obaw, choć zalecana jest woda butelkowana. 

• Na czas wyjazdu wszyscy uczestnicy są objęci ubezpieczeniem zagranicznym

kosztów leczenia (KL) + assistance wraz z kosztami leczenia chorób przewlekłych

oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

• Udział w wyjeździe wymaga dobrej kondycji psychofizycznej. Osoby mające

problemy ze zdrowiem powinny indywidualnie skonsultować się z

Organizatorem.

• Dobór rzeczy zależy od celu podróży, pory roku oraz sposobu spędzania czasu. 

• W obiektach sakralnych kobiety powinny unikać noszenia szortów lub spódnic

odsłaniających kolana oraz bluzek odkrywających ramiona i dekolt, natomiast

mężczyźni nie powinni wchodzić w krótkich spodenkach, a koszule powinny

zakrywać barki. 

• Na czas wyjazdu warto wziąć ze sobą strój kąpielowy, jeżeli w programie

zaplanowany jest czas na plażowanie lub pobyt w aquaparku. Zdarza się również,

że w niektórych hotelach dostępny jest basen i/lub sauna.

• Ze względu na duży obszar, jaki zajmuje Francja i rzeźbę terenu, klimat kraju

jest zróżnicowany. W związku z tym zalecamy przed wyjazdem sprawdzić w

internecie prognozę pogody w odwiedzanych miejscach. 

• Na północy kraju pogoda podobna jest do tej w Polsce.

• Na południu pogoda podobna jest do tej w Grecji czy Hiszpanii. Lata przebiegają

bez opadów deszczu a temperatura bardzo często przekracza 30 stopni. Zimą

temperatura nie spada poniżej 10 stopni.

• We Francji obowiązującą walutą jest EURO (1 € - 100 centów). 

• W obiegu są banknoty o nominałach 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 oraz monety o

nominałach 1, 2, 5, 10, 20, 50 centów a także 1 i 2 euro. 

• Akceptowana jest większość kart płatniczych.

• W euro można zaopatrzyć się w kantorach w Polsce lub wymieniając walutę w

bankach, urzędach pocztowych oraz w kantorach większości krajów europejskich.

• Opiekę duchową podczas pielgrzymki sprawuje kapłan. 

• W ciągu dnia przewidziany jest czas na indywidualną modlitwę i Mszę Świętą.

Zazwyczaj sprawowana jest ona w miejscach ważnych dla chrześcijan (miejsca

objawień, przy grobach świętych lub innych miejscach kultu religijnego). 

• Podczas wyjazdu zapewnione są dwa posiłki dziennie: śniadania i obiadokolacje.

• Śniadania zazwyczaj serwowane są w formie bufetu.

• Obiadokolacje podawane są w formie bufetu lub przez obsługę kelnerską do

stolika w formie 2- lub 3-daniowych posiłków.

• Napoje do obiadokolacji płatne są dodatkowo, jednak zdarza się, że bezpłatnie

serwowana jest woda stołowa. 

• Podczas wyjazdów autokarowych nie ma ściśle obowiązującego limitu

bagażowego. Najczęściej przyjmuje się jedną sztukę bagażu głównego i jedną

sztukę bagażu podręcznego na osobę.

• Najlepiej, aby wymiary bagażu podręcznego pozwalały na ulokowanie go pod

siedzeniem lub na półce powyżej siedzenia wewnątrz autokaru. 

• Rzeczy wartościowe tj. sprzęt elektroniczny, dokumenty, pieniądze, itp.

najlepiej umieścić w bagażu podręcznym.

• Z krajów UE do Polski można przywieźć 10 litrów wyrobów spirytusowych lub

20 litrów wina alkoholizowanego lub 90 litrów wina (60 litrów wina musującego)

lub 110 litrów piwa oraz 800 sztuk papierosów.

• Podczas przejazdów pomiędzy miastami planowane są przerwy co ok. 2-3

godziny w miejscach wyposażonych w infrastrukturę gastronomiczną i sanitarną. 

• Autokary zazwyczaj wyposażone są w klimatyzację, TV z odtwarzaczem DVD

oraz WC, z którego można korzystać w sytuacjach awaryjnych.

• W centrach miast poruszamy się pieszo lub przemieszczamy się komunikacją

miejską. 

• Na czas podróży należy posiadać dowód osobisty lub paszport ważny minimum

90 dni od daty powrotu z wyjazdu.

• Zakwaterowanie w hotelach ***/****, w pokojach 2-3-osobowych z

łazienkami.

• W miarę dostępności, istnieje możliwość wykupienia pokoju 1-osobowego.

• W większości hoteli w łazienkach znajdują się ręczniki. 

• Niektóre obiekty noclegowe oferują usługi dodatkowo płatne, za które klient

zostaje obciążony podczas wymeldowania, np.: pranie, usługi kosmetyczne/spa,

sejf, klimatyzacja, minibar itp.
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