
 

 
 

 

 
Διάρκεια: 6ημέρες  
Αναχωρήσεις: 22,30/06, 01,07,14,15,21,28/07, 03,04,11,17,18,24,25/08, 01,06 
& 16/09  
 

ΠΑΡΙΣΙ 
 

Disneyland – Μουσείο Λούβρο – Palais Royal – Place Vendome - Μουσείο 
Fragonard – Κήποι Λουξεμβούργου – Παναγία Παρισίων – (Νορμανδία) 

                                                                                          
 

«Η Πόλη του Φωτός» κατά γενική ομολογία, ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς 
παγκοσμίως. «Κάποιος που ζεί βλέπει πολλά, κάποιος που ταξιδεύει… περισσότερα» πόσο 

μάλλον όταν πρόκειται για το Παρίσι. Τι να πεί κανείς γι αυτή την πόλη που μαγεύει με την 
ομορφιά της και προσφέρει μία απεριόριστη λίστα με πράγματα που μπορεί να δεί και να 

κάνει κάποιος μόλις την επισκευθεί. Δεν έχει σημασία αν επισκέπτεστε το Παρίσι για πρώτη 
φορά. Η πόλη έχει την ικανότητα να καθηλώνει κάθε φορά…σαν την πρώτη φορά!!! 

 
Πρόγραμμα εκδρομής 

 
1η ημέρα: Παρίσι – Ξενάγηση πόλης  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι. Άφιξη και 
μετά την παραλαβή των αποσκευών θα συναντήσουμε τον αρχηγό της εκδρομής. 
Μεταφορά στο κέντρο της πόλης για την πανοραμική μας ξενάγηση στα ωραιότερα 
αξιοθέατα της. Πρώτη μας στάση το Τροκαντερό ( στάση 20-30 λεπτά) όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να φωτογραφίσουμε τον απόλυτο Σταρ της πόλης τον πύργο του Αιφελ, το πιο 
αναγνωρίσιμο μνημείο του κόσμου. Συνεχίζουμε με την μεγαλύτερη Θριαμβική Αψίδα του 
κόσμου, την Αψίδα του Θριάμβου, την διάσημη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων αλλά και 
λεωφόρο υπερηφάνειας για την Γαλλική Δημοκρατία,  το Γκραν Παλαί και Πτί Παλαί, 
εκθεσιακοί χώροι τέχνης  μοναδικής αρχιτεκτονικής αισθητικής στη συνέχεια των οποίων 
βρίσκεται η πιο εντυπωσιακή γέφυρα του Αλέξανδρου του ΙΙΙ, το επιβλητικό Μέγαρο των 
Απομάχων (Hôtel des Invalides), το υπουργείο Εξωτερικών και το Γαλλικό Κοινοβούλιο 
(Εθνοσυνέλευση). Συνεχίζουμε με την Place de la Concorde (πλατεία Ομονοίας), τον παλιό 
βασιλικό κήπο σήμερα γνωστό ως κήπο του Κεραμεικού, το μουσείο Ορσέ, την 
αριστοκρατική Place Vendome και το περίφημο ξενοδοχείο Ritz, την εντυπωσιακή Opera 
Garnier, το μουσείο του Λούβρου και την Πον Νεφ,  την παλιότερη γέφυρα της πόλης. Θα 
διασχίσουμε το νησάκι Σιτέ, το ιστορικό κέντρο δηλαδή , αφού ουσιαστικά εκεί γεννήθηκε 
η πόλη, για να πλησιάσουμε – τον πιο γνωστό καθεδρικό Ναό του κόσμου, την Παναγία 
των Παρισίων (Notre Dame de Paris) την οποία και θα δούμε εξωτερικά λογω της μεγάλης 
ζημιάς που υπέστη η οροφή της. Προχωρώντας θα δούμε τη γειτονιά του Καρτιέ Λατέν, το 
ιστορικό Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και τους κήπους του Λουξεμβούργου – μια όαση 
ψυχικής και σωματικής ανάτασης με τα φοβερά συντριβάνια και αγάλματα αλλά και το 
ομώνυμο παλάτι της Μαρίας των Μεδίκων ( όπου θα έχουμε στάση 20 λεπτών περίπου). 
Ακολουθεί το Πάνθεον,  νεκρόπολη σημαντικών προσωπικοτήτων της χώρας όπως του 



 

 
 

Βίκτωρος Ουγκώ, η καλλιτεχνική συνοικία του Σαιν Ζερμαίν με τα διάσημα καφέ les Deux 
magots και café de Flor, η πλατεία του Αγίου Σουλπικίου και η Σχολή Καλών Τεχνών. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας που βρίσκεται πραγματικά στην καρδιά της 
πόλης. Χρόνος για ξεκούραση και ελάτε να κάνουμε  μαζί την πρώτη γνωριμία με την πόλη 
ακολουθώντας μας προαιρετικά στην  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 ημέρα: Λούβρο- Palais Royal – Place Vendome – Μουσείο Αρωμάτων  
Πρόγευμα και αναχώρηση για τo πιο διάσημο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο. Δεν είναι 
τυχαίο που το αποκαλούν «Ο παγκόσμιος Ναός της Τέχνης». Με την επίσημη Ελληνόφωνη 
ξεναγό μας θα περιπλανηθούμε στους μαγικούς χώρους αυτού του παλιού παλατιού και θα 
θαυμάσουμε τους θησαυρούς του. Θα την ακολουθήσουμε σε ένα ταξίδι εξερεύνησης, σε 
ένα ταξίδι στον χρόνο και στην ανθρώπινη δημιουργία. Φυσικά μεγάλος σταθμός αυτής της 
επίσκεψης θα είναι η  ελληνική πτέρυγα , πυλώνας του μουσείου, με τις  δύο Ελληνίδες 
Σταρ , τη Νίκη της Σαμοθράκης και την Αφροδίτη της Μήλου, αλλά και το τμήμα της 
ζωφόρου του Παρθενώνα με τις Εργασθίνες και τις μετώπες από το ιερό της αρχαίας 
Ολυμπίας. Συνεχίζουμε στην γειτονική πτέρυγα με τη Μόνα Λίζα, και άλλα έργα τέχνης που 
είναι σταθμοί στην εξέλιξη  της Ιταλικής Αναγέννησης . Θα σταθούμε επίσης στα 
αριστουργήματα της Γαλλικής Ζωγραφικής των ζωγράφων του 18ου και 19ου αιώνα που 
«φωτίζουν» τις μεγάλες πινακοθήκες του μουσείου. Μετά το τέλος της ξενάγησης μας θα 
κάνουμε ένα μοναδικό περίπατο στην πλατεία του Palais Royal και θα πάρουμε τον καφέ 
μας στο διάσημο καφέ le Nemours όπου γυρίστηκαν και σκηνές της ταινίας «Τhe Τourist» 
με την Αντζελίνα Ζολι και Τζόνυ Ντεπ αλλά κυρίως το καφέ όπου συναντιέται ο κόσμος του 
θεάτρου και της μόδας.  Θα διασχίσουμε την περίφημη Faubourg Saint Honore με όλους 
του μεγάλους οίκους μόδας, θα περάσουμε από την διάσημη Place Vendome με τους 
κορυφαίους οίκους ωρολογοποιίας και κοσμηματοποιίας και το εμβληματικό Hotel Ritz και 
αφού βγάλουμε τις απαραίτητες φωτογραφίες, θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας προς την 
κομψή Place Edouard VII 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 προαιρετικά 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 τα 
γραφικά μπιστρό και ρεστoράν και τα πολυτελή καταστήματα. 
 
3η ημέρα: Παρίσι – Disneyland  
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο της Ευρώπης, τη Disneyland 
Paris. Bρίσκεται σε απόσταση 32 χιλιομ. aπό το Παρίσι και αποτελείται από δύο πάρκα, το 
Disneyland Theme Park και τα Walt Disney studios και από μία εμπορική περιοχή, το 
Disney Village. Τα θεματικά πάρκα είναι γνωστά για τους ρομποτικούς-Animated 
χαρακτήρες που υπάρχουν στο χώρο, την προσοχή στη λεπτομέρεια και την νοοτροπία 
τους για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.  Ο στόχος είναι να αναδημιουργήσει πλήρως 
την μαγεία που συνδέεται με την φήμη και το όνομα της Disney. Ο Αρχηγός σας θα σας 
κάνει προτάσεις για να οργανώσετε καλύτερα τον χρόνο σας ανάμεσα στον κόσμο των 
Πειρατών, της Φαντασίας, της εξερεύνησης και ένα ταξίδι στο διάστημα παρέα με τους 
ήρωες του Star Wars. 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, 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 με πληθώρα 
εντυπώσεων.  
 
4η ημέρα: Παρίσι – Προαιρετική εκδρομή στη Νορμανδία  
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη για μια προαιρετική απόδραση στη βορειοδυτική 
ακτογραμμή, στην υπέροχη Νορμανδία, ένα κομμάτι της Γαλλικής ενδοχώρας που είναι μια 
πραγματική αποκάλυψη για τον επισκέπτη.  Θα ξεκινήσουμε με πρώτο προορισμό την 
Deauville (Ντωβίλ) μια πόλη νωχελικά απλωμένη στις ακτές του Ατλαντικού, Και 
συνεχίζουμε με το μεσαιωνικό χωριουδάκι Honfleur όπου στη διαδρομή θα δούμε την 
Trouville και θα απολαύσουμε την καταπράσινη φύση της Νορμανδίας. Εφοδιασμένοι με 
όλες τις νέες μας εμπειρίες επιστρέφουμε  
στο Παρίσι. 
 
5η ημέρα: 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 Gallerries 
Lafayette και Printemps. Πάρτε τον καφέ σας απο το Café de la Paix και περπατείστε γύρο 
από την Opera Garnier και τη Λεωφόρο Capucines. Για τους λάτρεις της σοκολάτας 
προτείνουμε την εξερεύνηση του Μusee du chocolat που βρισκεται στην ιδια περιοχη των 
μεγάλων βουλεβάρτων. 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 ημέρα: Παρίσι – Αθήνα  
Πρόγευμα και Χρόνος ελεύθερος. Επιβίβαση στο πούλμαν, μεταφορά στο αεροδρόμιο  και 
πτήση επιστροφής για την Αθήνα. 
 

Τιμή συμμετοχής Κατ’ άτομο με AIR FRANCE  

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο 2κλινο Παιδί 2-12ετών 1κλινο 

 
22/06,01/07,01,

06 & 16/09 
 

Ronceray Opera 3* κεντρικό 
 € 635  € 330 € 935 

Holiday Inn Opera Grands 
Boulevards 4*  

   
 € 745 

 
         € 330 € 1120 

Τιμή συμμετοχής Κατ’ άτομο με SKY EXPRESS  

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο 2κλινο Παιδί 2-12ετών 1κλινο 

 
30/06, 07/07, 

01/09 
 

Ronceray Opera 3* κεντρικό 
 € 685  € 380 € 985 

Holiday Inn Opera Grands 
Boulevards 4*  

   
 € 795 

 
         € 380 € 1170 



 

 
 

 

Τιμή συμμετοχής Κατ’ άτομο με AIR FRANCE  

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο 2κλινο Παιδί 2-12ετών 1κλινο 

 
 
 

15,22/07, 
03,04,11,17 & 

24/08  
 

Ronceray Opera 3* κεντρικό 
 € 565 € 330 € 815 

Holiday Inn Opera Grands 
Boulevards 4*  

   
 € 695 

 
         € 330 € 1020 

 
Crowne Plaza Republique 4*  

 
 € 720 € 395 € 1070 

Τιμή συμμετοχής Κατ’ άτομο με SKY EXPRESS  

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο 2κλινο Παιδί 2-12ετών 1κλινο 

 
 
 

14,21,28/07 
& 04,11,18 & 

25/08 
 

Ronceray Opera 3* κεντρικό 
 € 625  € 380 € 875 

Holiday Inn Opera Grands 
Boulevards 4*  

   
 € 745 

 
         € 380 € 1070 

 
Crowne Plaza Republique 4*  

 
 € 770 € 445 € 1120 

Περιλαμβάνονται:   
• Αεροπορικά εισιτήρια με απ’ ευθείας πτήσεις  AIR FRANCE / SKY EXPRESS  
• 1 βαλίτσα 20 - 23 κιλών και μία χειραποσκευή κατ’ άτομο.  
• Mεταφορές από/προς το αεροδρόμιο του Παρισιού. 
• 5 Διαν/σεις στο ξενοδοχείο επιλογής σας βάσει τιμοκαταλόγου  
• Μπουφέ πρωινό καθημερινά.  
• Ξενάγηση πόλης. 
• Ξενάγηση στο μουσείο του Λούβρου με επίσημη Ελληνόφωνη ξεναγό. 
• Ολοήμερη επίσκεψη στη DISNEYLAND. 
• Επίσκεψη στο μουσείο αρωμάτων FRAGONARD, στους κήπους του Λουξεμβούργου, 

Palais Royal, Place Vendome. 
• Αρχηγό, συνοδό του γραφείου.  
• Ομαδικη ταξιδιωτική ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης.   
• Ενημερωτικά έντυπα-χάρτες. 

 
Δεν Περιλαμβάνονται: 

• Φόρους αεροδρομίων 225€ 
• Ασφάλεια Mondial Globy Grouppi Collective Plus Ιατροφαρμακευτική, Νοσοκομειακή 

και κάλυψη περιστατικών  covid αξίας 11€ 
• Εισόδους Λούβρου (Ενήλικες  30€, παιδιά 5€, Ακουστικά), (Disneyland 105€ 

Ενήλικας & 95€ παιδί κάτω των 11 ετών), Δημοτικό φόρο 2,88€ το άτομο ανά 
διαν/ση σε ξενοδ. 4**** και 1,88€ για ξενοδ. 3***  (Αφορά ενήλικες 15+ ετών), 
και πληρώνεται επί τόπου στο ξενοδοχείο από τον πελάτη με την άφιξη. 

 
ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς::  

• Οι ανωτέρω εκδρομές και επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με 
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραληφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα  

• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.  


