
 

 

 

 

 
Διάπκεια:  4,5,6ημέπερ  

Ανασώπηζη: 16,21,22,23,28,31/12 & 04/01 
 
 

ΠΑΡΙΙ  
Λούβπο –  Disneyland – Μοςζείο Fragonard – Κήποι Λοςξεμβούπγος – Παναγία 

Παπιζίων – (Νοπμανδία)  
  

 «Ζ Ξόιε ηνπ Φσηόο» θαηά γεληθή νκνινγία, έλαο από ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο πξννξηζκνύο 

παγθνζκίσο 
«Θάπνηνο πνπ δεη βιέπεη πνιιά, θάπνηνο πνπ ηαμηδεύεη…πεξηζζόηεξα» πόζν κάιινλ όηαλ 

πξόθεηηαη γηα ην Ξαξίζη. 
Ρη λα πεί θαλείο γη απηή ηελ πόιε πνπ καγεύεη κε ηελ νκνξθηά ηεο θαη πξνζθέξεη κία 

απεξηόξηζηε ιίζηα κε πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα δεί θαη λα θάλεη θάπνηνο κόιηο ηελ 

επηζθεθηεί. 
Γελ έρεη ζεκαζία αλ επηζθέπηεζηε ην Ξαξίζη γηα πξώηε θνξά. Ζ πόιε έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα 

θαζειώλεη θάζε θνξά…ζαλ ηελ πξώηε θνξά!!! 
 

 
Ππόγπαμμα εκδπομήρ 

                                                                                                                      
1η μέπα: Παπίζι – Ξενάγηζη Πόληρ 

Ππγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηε Γαιιηθή πξσηεύνπζα, ην Ξαξίζη. Άθημε θαη 
κεηά ηελ παξαιαβή ησλ απνζθεπώλ ζα ζπλαληήζνπκε ηνλ αξρεγό ηεο εθδξνκήο. 

Κεηαθνξά ζην θέληξν ηεο πόιεο γηα ηελ παλνξακηθή καο μελάγεζε ζηα σξαηόηεξα 
αμηνζέαηα ηεο . Ξξώηε καο ζηάζε ην Ρξνθαληεξό ( ζηάζε 20-30 ιεπηά) όπνπ ζα έρνπκε 
ηελ επθαηξία λα θσηνγξαθίζνπκε ηνλ απόιπην Πηαξ ηεο πόιεο ηνλ πύξγν ηνπ Αηθει, ην 

πην αλαγλσξίζηκν κλεκείν ηνπ θόζκνπ. Ππλερίδνπκε κε ηελ κεγαιύηεξε Θξηακβηθή Αςίδα 
ηνπ θόζκνπ, ηελ Αςίδα ηνπ Θξηάκβνπ (ARC DE TRIOMPHE) ηελ δηάζεκε Ιεσθόξν ησλ 

Ζιπζίσλ Ξεδίσλ αιιά θαη ιεσθόξν ππεξεθάλεηαο γηα ηελ Γαιιηθή Γεκνθξαηία,  ην Γθξαλ 
Ξαιαί θαη Ξηί Ξαιαί, εθζεζηαθνί ρώξνη ηέρλεο  κνλαδηθήο αξρηηεθηνληθήο αηζζεηηθήο ζηε 
ζπλέρεηα ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ε πην εληππσζηαθή γέθπξα ηνπ Αιέμαλδξνπ ηνπ ΗΗΗ, ην 

επηβιεηηθό Κέγαξν ησλ Απνκάρσλ (Hôtel des Invalides), ην ππνπξγείν Δμσηεξηθώλ θαη ην 
Γαιιηθό Θνηλνβνύιην (Δζλνζπλέιεπζε). Ππλερίδνπκε κε ηελ Place de la Concorde (πιαηεία 

Νκνλνίαο), ηνλ παιηό βαζηιηθό θήπν ζήκεξα γλσζηό σο θήπν ηνπ Θεξακεηθνύ, ην κνπζείν 
Νξζέ, ηελ αξηζηνθξαηηθή Place Vendome θαη ην πεξίθεκν μελνδνρείν Ritz, ηελ 
εληππσζηαθή Opera Garnier, ην κνπζείν ηνπ Ινύβξνπ θαη ηελ Ξνλ Λεθ,  ηελ παιηόηεξε 

γέθπξα ηεο πόιεο. Θα δηαζρίζνπκε ην λεζάθη Πηηέ, ην ηζηνξηθό θέληξν δειαδή , αθνύ 
νπζηαζηηθά εθεί γελλήζεθε ε πόιε, γηα λα πιεζηάζνπκε – ηνλ πην γλσζηό θαζεδξηθό Λαό 

ηνπ θόζκνπ, ηελ Ξαλαγία ησλ Ξαξηζίσλ (Notre Dame de Paris) ηελ νπνία θαη ζα δνύκε 
εμσηεξηθά ινγσ ηεο κεγάιεο δεκηάο πνπ ππέζηε ε νξνθή ηεο. Ξξνρσξώληαο ζα δνύκε ηε 
γεηηνληά ηνπ Θαξηηέ Ιαηέλ, ην ηζηνξηθό Ξαλεπηζηήκην ηεο Πνξβόλεο θαη ηνπο θήπνπο ηνπ 



 

 

 

Ινπμεκβνύξγνπ – κηα όαζε ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο αλάηαζεο κε ηα θνβεξά ζπληξηβάληα θαη 
αγάικαηα αιιά θαη ην νκώλπκν παιάηη ηεο Καξίαο ησλ Κεδίθσλ ( όπνπ ζα έρνπκε ζηάζε 

20 ιεπηώλ πεξίπνπ). Αθνινπζεί ην Ξάλζενλ,  λεθξόπνιε ζεκαληηθώλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο 
ρώξαο όπσο ηνπ Βίθησξνο Νπγθώ, ε θαιιηηερληθή ζπλνηθία ηνπ Παηλ Εεξκαίλ κε ηα δηάζεκα 
θαθέ les Deux magots θαη café de Flor, ε πιαηεία ηνπ Αγίνπ Πνπιπηθίνπ θαη ε Πρνιή 

Θαιώλ Ρερλώλ. Κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο πνπ βξίζθεηαη πξαγκαηηθά 
ζηελ θαξδηά ηεο πόιεο. Χξόλνο γηα μεθνύξαζε θαη ειάηε λα θάλνπκε  καδί ηελ πξώηε 

γλσξηκία κε ηελ πόιε αθνινπζώληαο καο πξναηξεηηθά ζηελ  βξαδηλή θξνπαδηέξα ζηνλ 
Πεθνπάλα κε ηα πεξίθεκα κπαηώ κνπο γηα κηα γεύζε από ην θσηαγσγεκέλν Ξαξίζη ηελ 
λύρηα θαζώο θαη ηελ επίζθεςε ζηνλ γξαθηθό ιόθν ηεο Κνλκάξηεο κε ηελ κνλαδηθή Παθξ 

Θεξ θαη ηνπο ππαίζξηνπο δσγξάθνπο.  
 

2η μέπα: Λούβπο – Palais Royal – Place Vendome – Μοςζείο Απωμάηων  
Ξξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ηo πην δηάζεκν κνπζείν ηνπ θόζκνπ, ην Ινύβξν. Γελ είλαη 
ηπραίν πνπ ην απνθαινύλ «Ν παγθόζκηνο Λαόο ηεο Ρέρλεο». Κε ηελ επίζεκε Διιελόθσλε 

μελαγό καο ζα πεξηπιαλεζνύκε ζηνπο καγηθνύο ρώξνπο απηνύ ηνπ παιηνύ παιαηηνύ θαη ζα 
ζαπκάζνπκε ηνπο ζεζαπξνύο ηνπ. Θα ηελ αθνινπζήζνπκε ζε έλα ηαμίδη εμεξεύλεζεο, ζε 

έλα ηαμίδη ζηνλ ρξόλν θαη ζηελ αλζξώπηλε δεκηνπξγία.  Φπζηθά κεγάινο ζηαζκόο απηήο 
ηεο επίζθεςεο ζα είλαη ε  ειιεληθή πηέξπγα , ππιώλαο ηνπ κνπζείνπ, κε ηηο  δύν Διιελίδεο 
Πηαξ , ηε Λίθε ηεο Πακνζξάθεο θαη ηελ Αθξνδίηε ηεο Κήινπ, αιιά θαη ην ηκήκα ηεο 

δσθόξνπ ηνπ Ξαξζελώλα κε ηηο Δξγαζζίλεο θαη ηηο κεηώπεο από ην ηεξό ηεο αξραίαο 
Νιπκπίαο. Ππλερίδνπκε ζηελ γεηηνληθή πηέξπγα κε ηε Κόλα Ιίδα, θαη άιια έξγα ηέρλεο πνπ 

είλαη ζηαζκνί ζηελ εμέιημε  ηεο Ηηαιηθήο Αλαγέλλεζεο . Θα ζηαζνύκε επίζεο ζηα 
αξηζηνπξγήκαηα ηεο Γαιιηθήο Εσγξαθηθήο ησλ δσγξάθσλ ηνπ 18νπ θαη 19νπ αηώλα πνπ 
«θσηίδνπλ» ηηο κεγάιεο πηλαθνζήθεο ηνπ κνπζείνπ.  Κεηά ην ηέινο ηεο μελάγεζεο καο ζα 

θάλνπκε έλα κνλαδηθό πεξίπαην ζηελ πιαηεία ηνπ Palais Royal θαη ζα πάξνπκε ηνλ θαθέ 
καο ζην δηάζεκν θαθέ le Nemours όπνπ γπξίζηεθαλ θαη ζθελέο ηεο ηαηλίαο «Ρhe Ρourist» 

κε ηελ Αληδειίλα Ενιη θαη Ρδόλπ Ληεπ αιιά θπξίσο ην θαθέ όπνπ ζπλαληηέηαη ν θόζκνο ηνπ 
ζεάηξνπ θαη ηεο κόδαο.  Θα δηαζρίζνπκε ηελ πεξίθεκε Faubourg Saint Honore κε όινπο 

ηνπ κεγάινπο νίθνπο κόδαο, ζα πεξάζνπκε από ηελ δηάζεκε Place Vendome κε ηνπο 
θνξπθαίνπο νίθνπο σξνινγνπνηίαο θαη θνζκεκαηνπνηίαο θαη ην εκβιεκαηηθό Hotel Ritz θαη 
αθνύ βγάινπκε ηηο απαξαίηεηεο θσηνγξαθίεο, ζα ζπλερίζνπκε ηε βόιηα καο πξνο ηελ 

θνκςή Place Edouard VII πνπ ζίγνπξα ζα καο εληππσζηάζεη κε ηελ πεξίηερλε θαηαζθεπή 
ηεο. Πηε ζπλέρεηα αθνινπζεί έλα «αξσκαηηθό» ηαμίδη, ζπλνδεπόκελν κε ηζηνξηθή 

αλαδξνκή, ζην θνξπθαίν κνπζείν αξσκάησλ ηνπ νίθνπ Fragonard. Χξόλνο ειεύζεξνο, 
γεύκα πξναηξεηηθα ζε θάπνην από ηα παλέκνξθα κπηζηξό ηεο πεξηνρήο θαη επηζηξνθή ζην 
μελνδνρείν εμ’ ηδίσλ. Ρν βξάδπ θάληε κία βόιηα ζηε Παλδ Διπδέ, κε ηα παλέκνξθα θαθέ ηα 

γξαθηθά κπηζηξό θαη ξεζησξάλ θαη ηα πνιπηειή θαηαζηήκαηα. 
 

3η μέπα: Disneyland  
Ξξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ην κεγαιύηεξν ζεκαηηθό πάξθν ηεο Δπξώπεο, ηε Disneyland 
Paris. Bξίζθεηαη ζε απόζηαζε 32 ρηιηνκ. aπό ην Ξαξίζη θαη απνηειείηαη από δύν πάξθα, ην 

Disneyland Theme Park θαη ηα Walt Disney studios θαη από κία εκπνξηθή πεξηνρή, ην 
Disney Village. Ρα ζεκαηηθά πάξθα είλαη γλσζηά γηα ηνπο ξνκπνηηθνύο-Animated 

ραξαθηήξεο πνπ ππάξρνπλ ζην ρώξν, ηελ πξνζνρή ζηε ιεπηνκέξεηα θαη ηελ λννηξνπία 
ηνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηώλ.  Ν ζηόρνο είλαη λα αλαδεκηνπξγήζεη πιήξσο 
ηελ καγεία πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θήκε θαη ην όλνκα ηεο Disney. Ν Αξρεγόο ζαο ζα ζαο 

θάλεη πξνηάζεηο γηα λα νξγαλώζεηε θαιύηεξα ηνλ ρξόλν ζαο αλάκεζα ζηνλ θόζκν ησλ 
Ξεηξαηώλ, ηεο Φαληαζίαο, ηεο εμεξεύλεζεο θαη έλα ηαμίδη ζην δηάζηεκα παξέα κε ηνπο 

ήξσεο ηνπ Star Wars. Εήζηε ζηελ επνρή ηνπ Φαξ Νπέζη κε ηα πνηακόπινηα θαη ηα 
θαξάγγηα, επηζθεθηείηε ην λεζί ησλ πεηξαηώλ κε ηνπο θξπκκέλνπο ζεζαπξνύο θαη ηα 



 

 

 

κπζηθά παδάξηα, ηνλ καγηθό θόζκν ηεο Θνηκσκέλεο, ηνπ Ξηλόθην θαη ηνπ Ξήηεξ Ξαλ, ηεο 
Χηνλάηεο θαη ησλ επηά Λάλσλ. Ραμηδέςηε ζην VISIONARIUM κε ηνλ Ηνύιην Βεξλ θαη 

ξηςνθηλδπλέςηε έλα ηαμίδη κεηαμύ κεηεσξηηώλ θαη δηαζηεκνπινίσλ ζην STAR TOUR. 
Δπηζθεθζείηε ηα ζηνύληην ηεο Κέηξν Γθόιληελ θαη ζε ξόινπο θνκπάξζσλ δήζηε ηελ 
κνλαδηθή εκπεηξία ηνπ γπξίζκαηνο κηαο ηαηλίαο.  

Δπηζηξνθή ζην Ξαξίζη κε πιεζώξα εληππώζεσλ.  
 

4η μέπα: Παπίζι – Πποαιπεηική εκδπομή ζηη Νοπμανδία    
Ξξόγεπκα θαη εκέξα ειεύζεξε γηα κηα πξναηξεηηθή απόδξαζε ζηε βνξεηνδπηηθή 
αθηνγξακκή, ζηελ ππέξνρε Λνξκαλδία, έλα θνκκάηη ηεο Γαιιηθήο ελδνρώξαο πνπ είλαη κηα 

πξαγκαηηθή απνθάιπςε γηα ηνλ επηζθέπηε.  Θα μεθηλήζνπκε κε πξώην πξννξηζκό ηελ 
Deauville (Λησβίι) κηα πόιε λσρειηθά απισκέλε ζηηο αθηέο ηνπ Αηιαληηθνύ, 

Θαη ζπλερίδνπκε κε ην κεζαησληθό ρσξηνπδάθη Honfleur όπνπ ζηε δηαδξνκή ζα δνύκε ηελ 
Trouville θαη ζα απνιαύζνπκε ηελ θαηαπξάζηλε θύζε ηεο Λνξκαλδίαο. Δθνδηαζκέλνη κε 
όιεο ηηο λέεο καο εκπεηξίεο επηζηξέθνπκε  

ζην Ξαξίζη. 
 

5η μέπα: Παπίζι  
Ξξόγεπκα θαη εκέξα  ειεύζεξε ζηε Γαιιηθή πξσηεύνπζα όπνπ κπνξείηε λα ηελ 
αμηνπνηήζεηε όπσο εζείο λνκίδεηε θαιύηεξα. Δθκεηαιιεπηεηηε ηελ ηδαληθή ηνπνζεζία ηνπ 

μελνδνρείνπ ζαο θαη θάληε ηα ςώληα ζαο  ζηα παζίγλσζηα πνιπθαηαζηήκαηα Gallerries 
Lafayette θαη Printemps. Ξάξηε ηνλ θαθέ ζαο απν ην Café de la Paix θαη πεξπαηείζηε γύξν 

από ηελ Opera Garnier θαη ηε Ιεσθόξν Capucines. Γηα ηνπο ιάηξεηο ηεο ζνθνιάηαο 
πξνηεηλνπκε ηελ εμεξεπλεζε ηνπ Κusee du chocolat πνπ βξηζθεηαη ζηελ ηδηα πεξηνρε ησλ 
κεγαισλ βνπιεβαξησλ.  Δλαιιαθηηθά ζαο πξνηείλνπκε κηα επίζθεςε ζηε πιαηεία ηεο 

Βαζηίιιεο όπνπ δεζπόδεη ε Λέα Όπεξα, ζηελ πιαηεία ησλ Βνζγίσλ θαη ην ζπίηη ηνπ Βίθησξα 
Νπγθώ θαη ζίγνπξα  ζηελ πηό funky πεξηνρή ηνπ Ξαξηζηνύ ην Καξαί, κε ηηο πην ςαγκέλεο 

κπνπηίθ (νινη νη κεγάινη νίθνη εηλαη εδσ!!!), κε ην κνπζείν ηεο ηζηνξίαο ηεο πόιεο  
Carnavalet  αιια  θαη ην κνπζείν κνληέξλαο ηέρλεο Ξνκπηληνύ. Πην ηέινο ηεο βόιηαο  

κπνξείηε λα ζπλερίζεηε κ’ ελαλ πεξίπαην ζηελ θνκςή θαi εκπνξηθή νδν Rivoli  θαη λα 
απνιαύζεηε ην δηάζεκν MONT BLANC ηνπ CAFE ANGELINA πνπ απνηειεί θνξπθαία 
δηεύζπλζε ηεο πόιεο απν ην 1903.  

 
6η μέπα: Παπίζι – Αθήνα  

Ξξόγεπκα θαη Χξόλνο ειεύζεξνο. Δπηβίβαζε ζην πνύικαλ, κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην  θαη 
πηήζε επηζηξνθήο γηα ηελ Αζήλα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Σιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο   

 

 

 

 

 

 

Πεπιλαμβάνονηαι:  

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε απ’ επζείαο πηήζεηο  AIR FRANCE / SKY EXPRESS  
 Κία βαιίηζα 20 - 23 θηιώλ θαη κία ρεηξαπνζθεπή θαη’ άηνκν.  

 Mεηαθνξέο από/πξνο ην αεξνδξόκην ηνπ Ξαξηζηνύ. 
 4, 5 Γηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν επηινγήο ζαο βάζεη ηηκνθαηαιόγνπ ζε δσκάηηα 

κε όια ηα facilities 

 Κπνπθέ πξσηλό θαζεκεξηλά.  
 Μελάγεζε πόιεο. 

 Μελάγεζε ζην κνπζείν ηνπ Ινύβξνπ κε επίζεκε Διιελόθσλε μελαγό. 
 Νινήκεξε επίζθεςε ζηε DISNEYLAND. 
 Δπίζθεςε ζην κνπζείν αξσκάησλ FRAGONARD, ζηνπο θήπνπο ηνπ Ινπμεκβνύξγνπ, 

Palais Royal, Place Vendome. 
 Αξρεγό, ζπλνδό ηνπ γξαθείνπ.  

 Νκαδηθε ηαμηδησηηθή αζθάιεηα Αζηηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δπζύλεο, 
Ηαηξνθαξκαθεπηηθή, Λνζνθνκεηαθή θαη θάιπςε πεξηζηαηηθώλ Covid κε ηε Globy 
Grouppi Collective Plus ηεο MONDIAL.   

 Δλεκεξσηηθά έληππα-ράξηεο. 
 

 
 

Ανασ. Ημέπερ Ξενοδοσείο 2κλινο 1κλινο Παιδί έωρ 11 εηών  

16/12 

Air France  
5 

Ibis Paris Clichy Batignoles 3* € 439 € 599 € 280 

BW Ronceray Opera 3*  € 510 € 710 € 320 

HHoliday Inn Opera Grands 

Boulevards 4*  
€ 540 € 795 € 320 

Ανασ. Ημέπερ Ξενοδοσείο 2κλινο 1κλινο Παιδί έωρ 11 εηών  

22,23/12 

Air France  

 

04/01  

Sky Express 

5 

Ibis Paris Clichy Batignoles 3* € 495 € 655 € 350 

BW Ronceray Opera 3*  € 565 € 785 € 370 

HHoliday Inn Opera Grands 

Boulevards 4*  
€ 595 € 850 € 370 

Ανασ. Ημέπερ Ξενοδοσείο 2κλινο 1κλινο Παιδί έωρ 11 εηών  

22/12 

Air France  

 

21/12  

Sky Express 

6 

Ibis Paris Clichy Batignoles 3* € 565 € 765 € 350 

BW Ronceray Opera 3*  € 665 € 945 € 380 

HHoliday Inn Opera Grands 

Boulevards 4*  
€ 715 € 1045 € 380 

Ανασ. Ημέπερ Ξενοδοσείο 2κλινο 1κλινο Παιδί έωρ 11 εηών  

28/12 

Air France  

 

31/12  

Sky Express 

6 

Ibis Paris Clichy Batignoles 3* € 565 € 765 € 350 

BW Ronceray Opera 3*  € 695 € 1005 € 380 

HHoliday Inn Opera Grands 

Boulevards 4*  
€ 795 € 1165 € 380 



 

 

 

Δεν πεπιλαμβάνει: 
 Φόξνπο αεξνδξνκίσλ 200€ 

 Δηζόδνπο Ινύβξνπ (Δλήιηθεο 28€ - 30€, παηδηά 5€, Αθνπζηηθά), (Disneyland 89€ 
Δλήιηθαο & 82€ παηδί θάησ ησλ 11 εηώλ), Γεκνηηθό θόξν 2,88€ ην άηνκν αλά 
δηαλ/ζε ζε μελνδ. 4**** θαη 1,88€ γηα μελνδ. 3***  (Αθνξά ελήιηθεο 15+ εηώλ), 

θαη πιεξώλεηαη επί ηόπνπ ζην μελνδνρείν από ηνλ πειάηε κε ηελ άθημε. 
 

ημείωζη: 
 Ζ Πεηξά εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ελδεηθηηθή θαη ππόθεηηαη ζε αιιαγέο 

ιόγσ σξώλ πηήζεσλ, αξγηώλ, θ.ι.  

 Δλεκεξσηηθό  Day by Day ηεο εθδξνκήο 10 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Πηήζειρ με ηην Sky Express 

Διαδπομή  Ανασώπηζη  Άθιξη  

ΑΘΖΛΑ – ΞΑΟΗΠΗ 11.10 13.35 

ΞΑΟΗΠΗ  – ΑΘΖΛΑ 14.20 18.35 

 

Ρωηήζηε μαρ για ηιρ Πηήζειρ με ηην Air France   


