
 
 
 
 
 

 
Διάρκεια: 6 ημέρες 
Αναχωρήσεις:  06,12, 26/08, 04 & 09/09 

  

ΠΑΡΙΣΙ 
Λούβρο- Μουσείο Fragonard – Κήποι Λουξεμβούργου –Disneyland  

  
«Αν δείτε τον κόσμο σαν πυραμίδα, τότε σίγουρα στην κορυφή της βρίσκεται το 

Παρίσι» Αυτή είναι η φράση για τη γαλλική πρωτεύουσα, που έγραψε, όταν το επισκέφθηκε για 
πρώτη φορά, ο Χέμινγουεϊ στις αρχές της δεκαετίας του ’30! Για πολλούς ήταν και παραμένει η 

πόλη του Φωτός. Για άλλους είναι το κέντρο της πολιτικής πρωτοπορίας και της ελεύθερης 
έκφρασης των ιδεών..    

 
 

Πρόγραμμα Εκδρομής 
 

                        
1η μέρα: Παρίσι – Ξενάγηση Πόλης  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι. Άφιξη 
και μεταφορά στο κέντρο της πόλης για την ξενάγηση μας. Θα δούμε το Τροκαντερό  
και τον πύργο του Αιφελ, τη Λεωφόρο των Ηλυσίων πεδίων και την Αψίδα του 
Θριάμβου, το Γκραν Παλαί και Πτί Παλαί, το Invalides, το υπουργείο Εξωτερικών 
(Εθνοσυνέλευση), την γέφυρα pont de la Concorde, την πλατεία Ομονοίας, τους 
κήπους του Κεραμεικού, το Ορσέ, το μουσείο του Λούβρου, την L’orangerie, την 
γέφυρα Ποντ Νεφ, το νησάκι Ιλ ντε Λα Σιτέ, την Παναγία των Παρισίων με το διάσημο 
καμπαναριό, το Καρτιέ Λατέν, Σαιν Ζερμαίν, τη Σορβώνη, το Πάνθεον, τον τάφο του 
Ναπολέοντα, τους κήπους του Λουξεμβούργου με τα φοβερά συντριβάνια και αγάλματα, 
την λίμνη Γκραν Μπασίν και το ομώνυμο παλάτι της Μαρίας των Μεδίκων (θα έχουμε 
στάση και αποβίβαση για περίπου μισή ώρα), τον Αγιο Σουλπίκιο, την παμπάλαια 
εκκλησία St Germain de Pres και το διάσημο καφέ Le Deux Magots, την Opera Garnier, 
κ.λ.π. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για την πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Ακολουθείστε προαιρετικά την βραδινή κρουαζιέρα στον 
Σηκουάνα με τα περίφημα μπατώ μους για μια γεύση από το φωταγωγημένο Παρίσι την 
νύχτα καθώς και την επίσκεψη στον γραφικό λόφο της Μονμάρτης με την μοναδική 
Σακρ Κερ και τους υπαίθριους ζωγράφους.  
 
2η μέρα: Λούβρο – Palais Royal – Place Vendome – Μουσείο Αρωμάτων  
Πρόγευμα και αναχώρηση για την σημερινή μας ξενάγηση στο περίφημο μουσείο του 
Λούβρου. Με τον Ελληνόφωνο ξεναγό μας θα δούμε την Νίκη της Σαμοθράκης και την 
Αφροδίτη της Μήλου, την Ελληνική πτέρυγα την πτέρυγα με τους πίνακες όπου και το 
μοναδικό αριστούργημα του Ντα Βίντσι, η περίφημη Τζοκόντα. Μετά το τέλος της 



 
 
 
 
 
ξενάγησης μας θα κάνουμε ένα μοναδικό περίπατο στην πλατεία του Palais Royal και θα 
πάρουμε τον καφέ μας στο διάσημο και ιστορικό καφέ les Nemours όπου γυρίστηκαν 
και οι σκηνές της ταινίας the tourist με την Αντζελίνα Τζολι και Τζόνυ Ντεπ. Θα 
διασχίσουμε την περίφημη Faubourg Saint Honore με όλους του μεγάλους οίκους 
μόδας, θα περάσουμε από την διάσημη Place Vendome με τους κορυφαίους οίκους 
ορολογοποιίας και κοσμηματοποιίας και το εμβληματικό Hotel Ritz και αφού βγάλουμε 
τις απαραίτητες φωτογραφίες, θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας προς την κομψή Place 
Edouard XII που σίγουρα θα μας εντυπωσιάσει με την περίτεχνη κατασκευή της. Στη 
συνέχεια ακολουθεί ένα «αρωματικό» ταξίδι, συνοδευόμενο με ιστορική αναδρομή, στο 
κορυφαίο μουσείο αρωμάτων του οίκου Fragonard. Χρόνος ελεύθερος, γεύμα 
προαιρετικα σε κάποιο από τα πανέμορφα μπιστρό της περιοχής και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο εξ’ ιδίων. Το βράδυ κάντε μία βόλτα στη Σανζ Ελυζέ, με τα πανέμορφα καφέ 
και τα πολυτελή καταστήματα ή επιλέξτε τα στενά δρομάκια του Σαιν Ζερμαίν, στο μπον 
μαρσέ, με τα γραφικά τζαζ μπαρ και wine bars. 
 
3η μέρα: Παρίσι – Προαιρετική εκδρομή στη Νορμανδία   
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη για μια ολοήμερη προαιρετική στη Νορμανδία και στις 
πόλεις Ντωβίλ – Τρουβίλ – Ονφλέρ. 
 
4η μέρα: Παρίσι – Disneyland  
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μαγικό κόσμο της Ντίσνευλαντ. Το πανέμορφο πάρκο 
άνοιξε τις πόρτες του τον Απρίλιο του 1992 και βρίσκεται σε απόσταση 32 χιλιομ. Από 
το Παρίσι. Από τον Μάρτιο του 2002 εγκαινιάστηκε και το νέο πάρκο με τα περίφημα 
στούντιο της Μέτρο Γκόλντεν. Ζήστε στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και 
τα φαράγγια, επισκεφτείτε το νησί των πειρατών με τους κρυμμένους θησαυρούς και τα 
μυθικά παζάρια. Γευματίστε (έξοδα ατομικά)  σε ένα από τα 29 ρεστωράν και 
επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν, της 
Χιονάτης και των επτά Νάνων. Ταξιδέψτε στο VISIONARIUM με τον Ιούλιο Βερν και 
ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο STAR TOUR. 
Επισκεφθείτε τα στούντιο της Μέτρο Γκόλντεν και σε ρόλους κομπάρσων ζήστε την 
μοναδική εμπειρία του γυρίσματος μιας ταινίας. Επιστροφή στο Παρίσι, διαν/ση.  
 
5η μέρα: Ελεύθερη μέρα στο Παρίσι  
Πρόγευμα και ημέρα  ελεύθερη στη Γαλλική πρωτεύουσα όπου μπορείτε να την 
αξιοποιήσετε όπως εσείς νομίζετε καλύτερα. Εκμεταλλευτειτε την ιδανική τοποθεσία του 
ξενοδοχείου σας και κάντε τα ψώνια σας  στα πασίγνωστα πολυκαταστήματα της 
Gallerries Lafayette και Printemps. Πάρτε τον καφέ σας απο το Café de la Paix και 
περπατείστε την Opera Garnier, τη Λεωφόρο Capucines. Για τους λάτρεις της σοκολάτας 
προτεινουμε την εξερευνηση του Μusee du chocolat που βρισκεται στην ιδια περιοχη 
των μεγαλων βουλεβαρτων.  Εναλλακτικά σας προτείνουμε μια επίσκεψη στη πλατεία 
της Βαστίλλης όπου δεσπόζει η Νέα Όπερα, στην πλατεία των Βοσγίων και το σπίτι του 
Βίκτωρα Ουγκώ και σίγουρα  στην πιό funky περιοχή του Παρισιού το Μαραί, με τις πιο 
ψαγμένες μπουτίκ (ολοι οι μεγάλοι οίκοι ειναι εδω!!!), με το μουσείο της ιστορίας της 
πόλης  Carnavalet  αλλα  και το μουσείο μοντέρνας τέχνης Πομπιντού. Στο τέλος της 
βόλτας  μπορείτε να συνεχίσετε μ’ εναν περίπατο στην κομψή καi εμπορική οδο Rivoli  
και να απολαύσετε το διάσημο MONT BLANC του CAFE ANGELINA που αποτελεί 
κορυφαία διεύθυνση της πόλης απο το 1903. 



 
 
 
 
 
 
 
6η μέρα: Παρίσι - Αθήνα 
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα επιβίβαση στο πούλμαν, μεταφορά στο 
αεροδρόμιο  και πτήση επιστροφής για την Αθήνα. 
 
 
Τιμή συμμετοχής Κατ’ άτομο:  

 
 
Περιλαμβάνονται:  

• Αεροποεικά εισιτήρια με Air France  
• 1 αποσκευή μέχρι 23 κιλά & μια χειραποσκευή 
•  Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο του Παρισιού  
• 5 διαν/σεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας  
• Πρωινό σε μπουφέ καθημερινά  
• Ξενάγηση πόλης 
• Ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό  
• Επίσκεψη στο Μουσείο Αρωμάτων, στους κήπους Λουξεμβούργου, Palais Royal, 

Place Vendome  
• Ολοήμερη εκδρομή στη Disneyland  
• Αρχηγός – συνοδός του γραφείου  
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
• Ενημερωτικά έντυπα – χάρτες  

 
Δεν Περιλαμβάνονται: 

• Φόροι αεροδρομίων  € 185 
• Είσοδοι Λούβρου - Ενήλικες 25€ - 28€, Disneyland 89€ Ενήλικας & 82€ παιδί 

κάτω των 11 ετών 
• Δημοτικός φόρος πόλης 2,88€ το άτομο ανά διαν/ση για ξενοδ. 4**** και 1,88€ 

το άτομο ανά διαν/ση για ξενοδ. 3***  (Αφορά ενήλικες άνω των 15 ετών), και 
πληρώνεται επί τόπου στο ξενοδοχείο από τον πελάτη με την άφιξη. 

 
Σημειώσεις:  

• Η σειρά εκτέλεσης του προγράμματος είναι ενδεικτική και τροποποιείται σύμφωνα 
με τις αργίες και το ραντεβού του Λούβρου για την ξενάγηση.  

 
 

Αναχ. Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί έως 12 ετών  

06,12 & 
26/08 

Holiday Inn Opera 
Grands Boulevards 4*  € 695 € 1045 € 370 

BW Ronceray Opera 3* € 635 € 920 € - 

04 & 
09/09 

Holiday Inn Opera 
Grands Boulevards 4*  € 785 € 1210 € 370 

BW Ronceray Opera 3* € 715 € 1065 € -  



 
 
 
 
 
 
 
  

 

Πτήσεις 
Διαδρομή Αναχώρηση Άφιξη 

Αθήνα – Παρίσι  06.00 08.30 

Παρίσι  - Αθήνα 20.45 00.55 


	Διάρκεια: 6 ημέρες

