
 

 

 

 

 
Διάπκεια:  5 ημέπερ  
Ανασωπήζειρ: 15,22,29/01,05,12,19,26/02,12 & 19/03 

Ειδικέρ ανασωπήζειρ: 03 & 24/03 
   

ΠΑΡΙΙ 
 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 
 

1η ημέπα: Αθήνα – Παπίζι – Πεπιπαηηηική Ξενάγηζη πόληρ - Κήποι Κεπαμικού &   
Πύπγορ Αίθελ  
πγθέληξσζε ζην αεξνδξφκην θαη αλαρψξεζε γηα ηελ Πφιε ηνπ Φσηφο, ην Παξίζη. Άθημε, 

ζπλάληεζε κε ηνλ επίζεκν ειιελφθσλν μελαγφο καο γηα λα μεθηλήζνπκε, πεξηπαηεηηθά, 
ηελ γλσξηκία καο κε ηα ζεκαληηθφηεξα αμηνζέαηα ηνπ Παξηζηνχ. Αξρίδνπκε απφ ηελ γεηηνληά 

ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ les Halles φπνπ θαη ζα δηαζρίζνπκε, βιέπνληαο απφ ην εμσηεξηθφ 
ηελ αλαγελλεζηαθή εθθιεζία Saint Eustache θαη ην κεγάιν εκπνξηθφ θέληξν les Halles κε 
ηελ θαηλνχξηα θνπηνπξηζηηθή ζθεπή. ηελ ζπλέρεηα πεξλάκε απφ ην γνηζηθφ θακπαλαξηφ 

ηνπ Αγίνπ Ιαθψβνπ, ε εθθιεζία δελ ζψδεηε, θαη  αλεβαίλνπκε ζην λεζάθη ηνπ εθνπάλα 
ηηέ πνπ είλαη ε θαξδηά ηνπ Παξηζηνχ γηα λα ζαπκάζνπκε ηελ Παλαγηά ησλ Παξηζίσλ 

εμσηεξηθά, ην θηίξην δελ είλαη επηζθέςηκν. Αθνχ δηαζρίζνπκε ην γξαθηθφ λεζάθη ηηέ, 
πεξλάκε ζηελ γέθπξα ησλ ηερλψλ κε ηελ ζαπκάζηα ζέα ζηελ γαιιηθή αθαδεκία ηεο 
ινγνηερλίαο θαη ζην κνπζείν Λνχβξνπ φπνπ πεξπαηψληαο αλάκεζα ζηα δέληξα θαη ζηα 

ινπινχδηα ησλ παλέκνξθσλ θήπσλ ηνπ Κεξακεηθνχ (Jardin de Tuileries), πνπ βξίζθνληαη 
αθξηβψο κπξνζηά απφ ην Μνπζείν Λνχβξνπ, ζα θηάζνπκε ζηελ σξαηφηεξε πιαηεία  ηεο 

Γαιιίαο Place de la Concorde. Η μελάγεζε καο νινθιεξψλεηαη πεξλψληαο κπξνζηά απφ ην 
κεγάιν θαη κηθξφ παιάηη, ην κέγαξν ησλ απφκαρσλ κε ηνλ επίρξπζν ηξνχιν θαη βιέπνληαο 

ηελ εληππσζηαθή γέθπξα Alexandre ηνπ ηξίηνπ κε ηα επίρξπζα αγάικαηα φπνπ ζα 
θαηαιήμνπκε ζηνλ πχξγν ηνπ Αίθει.( Όπνηνο επηζπκεί κπνξεί λα επηζθεθηεί ηνλ πχξγν, 
ηδίνηο έμνδα). Σo βξάδπ βγείηε κηα βφιηα (πξναηξεηηθά) θαη απνιαχζηε ηελ βξαδηλή δσή 

ζηελ παξηδηάληθε πξσηεχνπζα. 
 

2η ημέπα: Ξενάγηζη ζηο Μοςζείο ηος Λούβπος  
Πξφγεπκα ζην μελνδνρείν ζαο. ήκεξα ζα απνιαχζνπκε ηελ μελάγεζε ζην Μνπζείν ηνπ 
Λνχβξνπ, ζε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα κνπζεία ηνπ θφζκνπ κε πεξηζζφηεξα απφ 30 ρηιηάδεο 

εθζέκαηα θαη πεξηζζφηεξνπο απφ 10 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο ην ρξφλν! Θα μελαγεζνχκε 
ζηελ Διιεληθή θαη ζηε ξσκατθή πηέξπγα θαη ζα δνχκε κεηαμχ άιισλ θαη ηηο ηξεηο 

Βαζίιηζζεο ηνπ Λνχβξνπ, ηελ Αθξνδίηε ηεο Μήινπ, ηε Νίθε ηεο ακνζξάθεο αιιά θαη ηελ 
αηληγκαηηθή Σδνθφληα ηνπ Νηα Βίληζη. Δπηπιένλ ζα ζαπκάζνπκε πίλαθεο ηεο Αλαγέλλεζεο, 
έξγα λενθιαζηθηζκνχ θαη ξνκαληηζκνχ. ηε ζπλέρεηα ρξφλνο ειεχζεξνο, ν μελαγφο καο ζα 

ζαο δψζεη νδεγίεο γηα ηηο κεηέπεηηα θαη’ ηδίαλ πξναηξεηηθέο ζαο δξαζηεξηφηεηεο. Γελ 



 

 

 

πεξηιακβάλεηαη κεηαθνξά επηζηξνθήο. Μπνξείηε αλ ζέιεηε λα παξαηείλεηαη ην ρξφλν 
παξακνλήο ζαο ζην Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ γηα λα δείηε θαη’ ηδίαλ θη άιιεο αμηφινγεο 

πηέξπγεο, κελ μερλάηε φηη πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν κνπζείν ηνπ θφζκνπ! Βξίζθεζηε ζην 
θέληξν ηεο πφιεο θαη κπνξείηε λα θάλεηε βφιηα ζηα θαηαζηήκαηα ή αλ ζέιεηε κπνξείηε λα 

αλεβείηε ζην Παιαί ληε αγηψ γηα κηα κνλαδηθή θσηνγξαθία ηνπ Πχξγνπ ηνπ Άηθει θαη αλ 
ζέιεηε πεξπαηήζηε κέρξη ην κεγαινπξεπέο αιιά θαη θνκςφ αηζάιηλν δεκηνχξγεκα. ρεηηθά 
θνληά βξίζθεηαη ην Μνπζείν d’Orsay, ην νπνίν μεθίλεζε λα θαηαζθεπάδεηαη ην 1898 σο 

θηήξην θεληξηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ. Δθεί ζηεγάδνληαη εθζέκαηα γιππηηθήο, 
δσγξαθηθήο, αληηθεηκέλσλ έξγσλ ηέρλεο (Objets d' Art), αξρηηεθηνληθήο, θσηνγξαθίαο θαη 

γξαθηθψλ ηερλψλ.  
 
3η ημέπα: Ολοήμεπη εκδπομή ζηη Disneyland  

Πξφγεπκα ζην μελνδνρείν ζαο. ήκεξα ζα επηζθεθηνχκε ηνλ καγηθφ θφζκν ησλ παηρληδηψλ, 
ηελ Disneyland, πνπ δεκηνπξγήζεθε ζ' έλα απέξαλην ρψξν κε ιίκλεο, δάζε θαη θαλάιηα, ζε 

ιηγφηεξν απφ κηα ψξα απφ ην Παξίζη. Δληππσζηαθέο παξειάζεηο, παξακπζέληα  παιάηηα θαη 
νινδψληαλεο θηγνχξεο ηνπ Νηίζλευ ζαο κεηαθέξνπλ ζηνλ θφζκν ηεο θαληαζίαο. Τπέξνρε 
γηνξηαζηηθή κνπζηθή αληερεί ζε φιν ην πάξθν, ρξσκαηηζηέο θηγνχξεο ηνπ Νηίζλευ 

βνιηάξνπλ αλάκεζα ζηα ραξνχκελα πιήζε, παηδηθνί ήξσεο πεξπαηνχλ δίπια ζαο, νλεηξηθά 
θαηαζηήκαηα γεκάηα κε αγαπεκέλα παηρλίδηα θαη γαιιηθά ιαρηαξηζηά γιπθά ζαο 

πεξηκέλνπλ λα ηα επηζθεθηείηε... Σν φλεηξν μεθηλά! Σαμηδέςηε κε ηνπο Πεηξαηέο ηεο 
Καξατβηθήο ή ηνλ Ιληηάλα Σδφνπλο ζηε “Υψξα ηεο Πεξηπέηεηαο”, ραζείηε ζην άπεηξν κ' έλα 
δηαζηεκφπινην ζην “Βνπλφ ηνπ Γηαζηήκαηνο”. Αλεβείηε ζηα άινγα ηνπ “Καξνπζέι ηνπ 

Λάλζεινη”, ζπλαληήζηε ηνλ Πηλφθην, ηνλ Νηάκπν ην ειεθαληάθη, ηε Υηνλάηε θαη ηνπο εθηά 
λάλνπο ζηε “Υψξα ηεο Φαληαζίαο’”. Δπηηέινπο θέηνο μαλάλνημαλ θαη ηα ζεάκαηα ζην Star 

Wars πνπ είραλ θιείζεη πνιχ θαηξφ γηα αλαθαίληζε, αιιά θαη αλαλέσζε κε θαηλνχξηα 
παηρλίδηα! Γίπια ζην πάξθν ηεο Νηίζλευιαλη, αλαθαιχςηε ην καγεκέλν θφζκν ηνπ 
θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο ηειεφξαζεο ζην Πάξθν Walt Disney Studios, ην νπνίν απνηειείηαη 

απφ 4 ζεκαηηθέο ελφηεηεο, πνπ πξνηείλνπλ ππέξνρεο αηξαμηφλ θαη ζεάκαηα πνπ θφβνπλ ηελ 
αλάζα. Απφ ηα top ζεάκαηα είλαη ηα Crush’s Coaster, Stitch, Rock’n’Roller Coaster, θ.ά. 

Παλέκνξθν ζέακα ε παξέιαζε, φπνπ ζθνξπψληαο ρξψκα, κνπζηθή θαη καγεία, ν Μίθπ θαη 
νη θίινη ηνπ δηαζρίδνπλ ην πάξθν κέζα ζε κηα απίζηεπηε γηνξηαζηηθή αηκφζθαηξα, γηα λα 

θιείζνπλ ηελ παξέιαζή ηνπο κε έλα θαληαζκαγνξηθφ θηλάιε γεκάην ιάκςε.  Δπηζηξνθή 
ζην Παξίζη κε φκνξθεο αλακλήζεηο!   
 

4η ήμεπα: Ελεύθεπη μέπα  
Πξφγεπκα ζην μελνδνρείν. ήκεξα κπνξείηε λα γλσξίζεηε ηε γνεηεπηηθή αγνξά ηνπ 

Παξηζηνχ.  Αμίδεη λα επηζθεθζείηε ηα πνιπθαηαζηήκαηα Galleries Lafayette θαη Printemps. 
Οη βηηξίλεο ηνπο είλαη ηφζν εληππσζηαθά ζηνιηζκέλεο πνπ ζπκίδνπλ παλέκνξθν ζεαηξηθφ 
ζθεληθφ, κε δσεξά ρξψκαηα θαη θηλνχκελεο θηγνχξεο! Δλαιιαθηηθά πεξηπιαλεζείηε ζηελ 

γνεηεπηηθή πεξηνρή Μαξαί ζηε δεμηά φρζε ηνπ εθνπάλα. Δθεί βξίζθεηαη ην κνληέξλν θαη 
δηάζεκν Centre Georges Pompidou (ή αιιηψο Beaubourg), ην Μνπζείν χγρξνλεο & 

Μνληέξλαο Σέρλεο. ηνπο 3 πξψηνπο νξφθνπο θηινμελείηαη βηβιηνζήθε, ελψ ην Μνπζείν 
Μνληέξλαο Σέρλεο βξίζθεηαη ζηνλ ηέηαξην θαη πέκπην φξνθν. Δθζέηνληαη έξγα ησλ Πηθάζν, 
Νηαιί Καληίλζθη θαη πνιιψλ άιισλ, ελψ ζηελ κπνπηίθ ζα βξείηε πνιιά αληηθείκελα γηα 

αλακλεζηηθά θαη δψξα. Πεξπαηψληαο ζηα γξαθηθά ζνθάθηα ζα δείηε θάπνηα απφ ηα 
παιαηφηεξα θηίξηα θαη αξρνληηθά πνπ ζψδνληαη ζην Παξίζη, κε θαηεχζπλζε ζηελ 

αξηζηνθξαηηθή Πιαηεία ησλ Βνζγίσλ, φπνπ βξίζθεηαη ην ζπίηη ηνπ Βίθησξνο Οπγθψ. Δθεί ζα 
βξείηε φκνξθα θαθέ, ππέξνρνπο θξπθνχο θήπνπο θαη πξσηνπνξηαθέο γθαιεξί. πλερίζηε 
γηα πνηφ ή θαγεηφ ζε θάπνην απφ ηα φκνξθα bistrot, κπαξάθηα θαη  boites ηεο πεξηνρήο. 

 
 



 

 

 

 
5η ημέπα: Παπίζι – Πηήζη επιζηποθήρ για Αθήνα  

Πξφγεπκα ζην μελνδνρείν. Δηνηκάδεηε ηα πξάγκαηά ζαο (πξηλ ηηο 12) θαη ηα ηνπνζεηείηε 
ζηνλ εηδηθφ ρψξν θχιαμεο απνζθεπψλ ηνπ μελνδνρείνπ ζαο. Μελ μεράζεηε λα 

επηβεβαηψζεηε ηελ ψξα ζπγθέληξσζήο ζαο γηα ηε κεηαθνξά ζην αεξνδξφκην. Έρεηε ρξφλν 
ειεχζεξν αλαιφγσο ηελ ψξα πηήζεο ζαο, γηα αγνξέο, θσηνγξαθίεο, θαη’ ηδίαλ επηζθέςεηο 
ζε κνπζεία, θιπ. Πηήζε γηα ηελ Αζήλα θαη ηέινο ηνπ φκνξθνπ ηαμηδηνχ ζαο. 

 

 

 
Πεπιλαμβάνονηαι: 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Αζήλα – Παξίζη – Αζήλα κε  SKY EXPRESS  
 1 πξνζσπηθφ αληηθείκελν, 1 ρεηξαπνζθεπή 8 θηιά & απνζθεπή 20 θηιά  
 4 δηαλ/ζεηο κε πξφγεπκα κπνπθέ ζε μελνδνρείν 3*s ή 4*  

 Μεηαθνξέο απφ / πξνο ην αεξνδξφκην - μελνδνρείν 
 Πεξηπαηεηηθή μελάγεζε πφιεο ζηα θπξηφηεξα αμηνζέαηα ηνπ Παξηζηνχ   

 Ξελάγεζε ζην Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ (ζηελ ειιεληθή πηέξπγα)    
 Οινήκεξε εθδξνκή ζηε Νηίζλευιαλη  (πεξηιακβάλνληαη νη κεηαθνξέο)  
 Δπίζεκνο ειιελφθσλνο μελαγφο  

 Βφιηα κε μελάγεζε ζηε γξαθηθή Μονμάπηη (μόνο για ηιρ ανασ 03 & 24/03)  

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο 

 
Δεν πεπιλαμβάνονηαι:  

 Φφξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινο θαπζίκσλ & check points 200 €.  

 Δίζνδνη κνπζείσλ, κλεκείσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ.  
 Δίζνδνο ζην Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ κε δηθαίσκα θξάηεζεο & ζπγθεθξηκέλν ξαληεβνχ:            

€ 28 - 30 γηα ελήιηθεο άλσ ησλ 26 εηψλ - δήισζε/πιεξσκή απφ ην Γξαθείν καο κε 
ηελ θξάηεζή ζαο. Σνπηθά ζα πιεξψζεηε θαη είλαη ππνρξεσηηθά, € 2 ην άηνκν γηα ηα 

αθνπζηηθά ζην Λνχβξν. (πιεξψλνπλ θαη ηα παηδηά).  
 Δίζνδνο ζην πάξθν ηεο Disneyland / Πποζοσή: Γηα νξγαλσηηθνχο ιφγνπο, φζνη 

επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ νινήκεξε εθδξνκή ηεο Νηίζλευιαλη, είλαη 

απαξαίηεην λα ην δειψλνπλ ηε ζηηγκή ηεο θξάηεζεο, κε πιεξσκή ηνπ εηζηηεξίνπ 
απφ ην Γξαθείν καο (89 επξψ θαη’ άηνκν, γηα 1 κέξα / 1 πάξθν). Η εμαζθάιηζε ησλ 

κεηαθνξψλ γίλεηαη κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο θαη ηελ αγνξά ηνπ εηζηηεξίνπ. 
Πξφθεηηαη γηα νινήκεξε εθδξνκή θαη ε αλαρψξεζε απφ ηε Νηίζλευιαλη γίλεηαη 
πεξίπνπ ζηηο 19.00-20.00 (ζα ελεκεξψλεζηε ηνπηθά απφ ηνλ αξρεγφ ζαο), ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα αλαρσξήζεηε λσξίηεξα κπνξείηε λα πάξεηε ην ηξέλν (κε 

Σιμή ζςμμεηοσήρ Καη’ άηομο με Sky Express  

Ανασωπήζειρ: 15,22,29/01,05,12,19,26/02,12 & 19/03 

Ξενοδοσείο  2κλινο 1κλινο Παιδικό έωρ 11 εηών  

BW Ronceray Opera 3* sup   € 525 € 765 € 495 

Crown Plaza Republique 4*  € 625 € 945 € 525 

Σιμή ζςμμεηοσήρ Καη’ άηομο με Sky Express  

Ειδικέρ ανασωπήζειρ: 03 & 24/03 

Ξενοδοσείο  2κλινο 1κλινο Παιδικό έωρ 11 εηών  

BW Ronceray Opera 3* sup   € 579 € 809 € 549 

Crown Plaza Republique 4*  € 649 € 949 € 549 



 

 

 

έμνδα δηθά ζαο), θαζψο ππάξρεη ζηαζκφο RER αθξηβψο έμσ απφ ην πάξθν πνπ 
ζπλδέεη θαηεπζείαλ κε ην θέληξν ηνπ Παξηζηνχ.  

 Όηη δελ αλαθέξεηαη ζην πξφγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθφ ή πξνηεηλφκελν  
 

 

 

 

Πηήζειρ με ηη SKY EXPRESS  

Διαδπομή  Ανασώπηζη  Άθιξη  

GQ 900 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΙ 11.10 13.35 

                 GQ 901 ΠΑΡΙΙ  – ΑΘΗΝΑ 14.20 18.35 

 


