
 

 

 

 

 
Γιάρκεια: 5 εκέξεο  
Ανατωρήζεις: 30/09 | 07,14,21/10 | 10,17,24/11  |  01 & 08/12  
 

ΠΑΡΙΙ 
 

Disneyland – Μοσζείο Λούβρο – Μοσζείο Fragonard  

                                                                                          
 

«Ζ Ξόιε ηνπ Φσηόο» θαηά γεληθή νκνινγία, έλαο από ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο πξννξηζκνύο 
παγθνζκίσο. «Θάπνηνο πνπ δεί 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 επηζθεπζεί. Γελ έρεη ζεκαζία αλ επηζθέπηεζηε ην Ξαξίζη γηα πξώηε 

θνξά. Ζ πόιε έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα θαζειώλεη θάζε θνξά…ζαλ ηελ πξώηε θνξά!!! 
 

Πρόγραμμα εκδρομής 
 

1η ημέρα: Αθήνα – Παρίζι- Ξενάγηζη  
Ππλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κε SKY EXPRESS γηα Ξαξίζη. Άθημε θαη μελάγεζε 

ζηελ πόιε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε κεηαμύ άιισλ ην Ρξνθαληεξό (ζηάζε 15-
20΄), ηνλ Ξύξγν ηνπ Άηθει, ηε Ιεσθόξν ησλ Ζιπζίσλ Ξεδίσλ, ηελ Αςίδα ηνπ Θξηάκβνπ, 
ην Γθξαλ θαη Ξηη Ξαιαί, ην Ηλβαιίλη, ηνλ Ράθν ηνπ Λαπνιένληα, ην ππνπξγείν Δμσηεξηθώλ 

(Δζλνζπλέιεπζε), ηελ Γέθπξα ληε ια Θνλθόξη, ηελ Ξιαο ληε ια Θνλθόξη (Νκνλνίαο), ηνπο 
θήπνπο ηνπ Θεξακεηθνύ, ην Νξζέ, ηελ Orangerie, ηελ Ξνλη Λεθ, ην Ηι ληε Ια Πηηέ, ην 

Θαξηηέ Ιαηέλ, ην Παηλ Εεξκαίλ, ηε Πνξβόλλε, ην Ξάλζενλ, ηνπο θήπνπο ηνπ 
Ινπμεκβνύξγνπ, ηνλ Άγην Πνπιπίθην, ηελ πακπάιαηα εθθιεζία Παηλ-Εεξκαίλ-ληε-Ξξε 
(Saint-Germain-des-Prés), ην δηάζεκν θαθέ "Le Deux Magots", ηελ Όπεξα Garnier θ.ά. 

Κεηαθνξά, ηαθηνπνίεζε ζην θεληξηθό μελνδνρείν CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* θαη 
ρξόλνο ειεύζεξνο. Αθνινπζείζηε (πξναηξεηηθά) κηα βξαδηλή θξνπαδηέξα κε ηα πεξίθεκα 

κπαηώ κνπο (bateaux mouches), πνπ θπινύλ απαιά ζηα λεξά ηνπ Πεθνπάλα, δίλνληάο ζαο 
ηελ επθαηξία λα δείηε ην Ξαξίζη θσηαγσγεκέλν θαη αλεβείηε καδί καο ζηνλ ιόθν ηεο 
Κνλκάξηξεο (Montmartre) κε ηελ απίζηεπηε ζέα, ηελ κνλαδηθή Παθξ Θεξ (Sacre Cœur), ην 

ζπίηη ηνπ Παιβαληόξ Ληαιί θαη ηελ πιαηεία κε ηνπο ππαίζξηνπο δσγξάθνπο.  
 

2η ημέρα: Παρίζι – Λούβρο- Παλαί Ροσαγιάλ- Πλαηεία Βανηόμ- Μοσζείο 
αρωμάηων Φραγκονάρ 

Ξξσηλή μελάγεζε ζην πεξίθεκν κνπζείν ηνπ Ινύβξνπ, όπνπ ζα δνύκε ηελ Διιεληθή 
πηέξπγα κε ηελ Λίθε ηεο Πακνζξάθεο, ηελ Αθξνδίηε ηεο Κήινπ, ηκήκα από κεηόπε ηνπ 
Ξαξζελώλα θιπ., θαζώο θαη ηελ πηέξπγα κε ηνπο πίλαθεο ζεκαληηθώλ δσγξάθσλ, όπσο 

ηνπ Ιενλάξλην Ληα Βίληζη (Ρδνθόληα), ηνπ Ληειαθξνπά (Πθαγή ηεο Χίνπ), ηνπ Ληαβίλη, 
ηνπ Βεξνλέδε, ηνπ Οαθαήι, ηνπ Γθόγηα, ηνπ Ονύκπελο, ηνπ Ρηηζηάλν, ηνπ Οέκπξαλη, ηνπ Δι 

Γθξέθν θ.ά. Κεηά ην ηέινο ηεο μελάγεζεο ζα θάλνπκε έλαλ κνλαδηθό πεξίπαην ζηελ 
πιαηεία ηνπ Ξαιαί Ονπαγηάι (Palais Royal) θαη ζα πηνύκε ηνλ θαθέ καο ζην δηάζεκν θαη 



 

 

 

ηζηνξηθό θαθέ "Les Nemours", ζην νπνίν γπξίζηεθαλ ζθελέο ηεο ηαηλίαο "The Tourist" κε 
ηελ Αληδειίλα Ρδνιί θαη ηνλ Ρδόλπ Ληεπ. Θα δηαζρίζνπκε ηελ πεξίθεκε Rue du Faubourg 

Saint-Honoré κε όινπο ηνπο κεγάινπο νίθνπο κόδαο, ζα πεξάζνπκε από ηελ παγθνζκίσο 
γλσζηή Ξιαηεία Βαληόκ (Place Vendôme) κε ηνπο θνξπθαίνπο νίθνπο σξνινγνπνηίαο θαη 
θνζκεκαηνπνηίαο, θαζώο θαη ην εκβιεκαηηθό Hotel Ritz. Κεηά ηηο απαξαίηεηεο 

θσηνγξαθίεο, ζα ζπλερίζνπκε ηε βόιηα καο πξνο ηελ θνκςή Place Edouard VII πνπ 
ζίγνπξα ζα καο εληππσζηάζεη κε ηελ πεξίηερλε θαηαζθεπή ηεο. Ρέινο, ζα επηζθεθζνύκε ην 

κνπζείν-εξγαζηήξην αξσκάησλ Φξαγθνλάξ (Fragonard). Κπεζείηε ζηα κπζηηθά ηεο 
αξσκαηνπνηίαο θαη εκπηζηεπζείηε ηελ όζθξεζή ζαο γηα ηηο αγνξέο ζαο. Γηα ην βξάδπ ζαο 
πξνηείλνπκε λα πεξπαηήζεηε ζηηο θαιιηηερληθέο γεηηνληέο γύξσ από ην Παηλ-Εεξκαίλ-ληε-

Ξξε κε ηελ νκώλπκε εθθιεζία θαη ηα αξηζηνθξαηηθά θαθέ, όπσο ην "Le Deux Magots" θαη 
ην "De Flore" θαη λα πηείηε ην πνηό ζαο ζην κπαξ "Alcazar". 

 
3η ημέρα: Παρίζι- Δλεύθερη μέρα  
(Προαιρεηική εκδρομή ζηη Νορμανδία)  

Απνιαύζηε ηελ κεηξνπνιηηηθή πιεπξά ηεο γαιιηθήο πξσηεύνπζαο, ηηο απαζηξάπηνπζεο 
κπνπηίθ ηεο Rue du Faubourg Saint-Honoré θαη Avenue Montaigne ή, αλ ζέιεηε έλαλ δεζηό 

κπξσδάην γαιιηθό θαθέ, θαζίζηε ζην "Avenue", όπνπ ζα ζπλαληήζεηε ηνπο νκνξθόηεξνπο 
αλζξώπνπο ηεο πόιεο. Δναλλακηικά, κπνξείηε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ πξναηξεηηθή καο 
εθδξνκή ζηε Λνξκαλδία (έμνδα αηνκηθά), κε επηζθέςεηο ζηελ κεζαησληθή Νλθιέξ θαη ην 

γξαθηθό ιηκαλάθη ηεο, θαζώο θαη ζηελ κεζαησληθή εηδπιιηαθή Λησβίι, πνπ καδί κε ηελ 
δίδπκή ηεο Ρξνπβίι, απνηεινύλ ην θακάξη ηεο θνζκνπνιίηηθεο αθηήο. Δπηζηξνθή αξγά ην 

απόγεπκα ζην μελνδνρείν.  
 
4η ημέρα: Παρίζι- ζηο Βαζίλειο ηης Disneyland 

Ξξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ Disneyland (32 ρηιηόκεηξα από ην Ξαξίζη). Ραμηδέςηε κε ηνπο 
πεηξαηέο ηεο Θαξατβηθήο ή ηνλ Ηληηάλα Ρδόνπλο ζηελ "Χώξα ηεο Ξεξηπέηεηαο", ραζείηε ζην 

άπεηξν κε έλα δηαζηεκόπινην ζην "Βνπλό ηνπ Γηαζηήκαηνο", ζπλαληήζηε ηνλ Κίθπ, ηνλ 
Ληόλαιλη, ηνλ Ξηλόθην, ηελ Χηνλάηε θαη ηνπο Δθηά λάλνπο ζηελ "Χώξα ηεο Φαληαζίαο", 

απνιαύζηε ππέξνρα ζεάκαηα θαη ζόνπ πνπ θόβνπλ ηελ αλάζα. Θαιή δηαζθέδαζε ζηελ 
Χώξα ηνπ Ξαξακπζηνύ! Δπηζηξνθή ζην Ξαξίζη.  
 

5η ημέρα: Παρίζι - Αθήνα  
Χξόλνο ειεύζεξνο ην πξσί γηα βόιηεο θαη ηα ςώληα ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο. Κεηαθνξά ζην 

αεξνδξόκην θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε γηα ηελ Αζήλα.  
 
 

 

 
•Ρα family room ζην μελνδνρείν CROWNE PLAZA είλαη superior δσκάηηα κε 2 θξεβάηηα king 

size  
 

Σιμή ζσμμεηοτής Καη’ άηομο με SKY EXPRESS   

Ανατωρήζεις Ξενοδοτείο 2κλινο 
Παιδί  

2-12εηών 
1κλινο 

3ο και 4ο άηομο 

Δως 12 εηών 

ζε family room  

30/09 & 

07,14,21/10 
Crowne Plaza Republique 4* 

θεληξηθό 
€ 795 € 495 €1245 € 555 

10,17,24/11 
01 & 08/12 

Crowne Plaza Republique 4* 

θεληξηθό 
€ 595 € 395 €895 € 455 



 

 

 

 

 

  

  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννηηααιι    
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Αζήλα-Ξαξίζη-Αζήλα κε SKY EXPRESS  
 Ρέζζεξηο δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* 

 Ξινπζηνπάξνρν κπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά  
 Κεηαθνξέο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο βάζεη πξνγξάκκαηνο 

 Μελάγεζε ζην Κνπζείν ηνπ Ινύβξνπ κε επίζεκν ειιελόθσλν μελαγό  
 Αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  

 Φ.Ξ.Α 

  

  

ΓΓεενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννηηααιι    
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, check points, parking, θόξνη πόιεσλ, 

ηαμηδησηηθή αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: + € 250 
 Δίζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα (Ινύβξν: € 27-30, Disneyland: € 

99 ελήιηθαο/€ 94 παηδί θάησ ησλ 12 εηώλ ην έλα πάξθν πεξίπνπ, € 124 ελήιηθαο/€ 
119 παηδί θάησ ησλ 12 εηώλ θαη ηα 2 πάξθα καδί πεξίπνπ)  

 Φηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά  
 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, πξνηεηλόκελν 

θιπ.  

 
 

 

Οι πηήζεις μας με SKY EXPRESS (Νοέμβριος-Γεκέμβριος) 
GQ 900  ΑΘΖΛΑ ΞΑΟΗΠΗ      11:10 – 13:35 GQ 901 ΞΑΟΗΠΗ ΑΘΖΛΑ   14:20 – 18:35 

 

Οι πηήζεις μας με SKY EXPRESS (επηέμβριος-Οκηώβριος) 
GQ 900  ΑΘΖΛΑ ΞΑΟΗΠΗ      10:45 – 13:05 GQ 901 ΞΑΟΗΠΗ ΑΘΖΛΑ   14:00 – 18:00 

 
 

 

ηημμεειιώώζζεειιςς::  
 Νη αλσηέξσ εθδξνκέο θαη επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε 

δηαθνξεηηθή ζεηξά, ρσξίο λα παξαιεθζεί θάηη από ηα αλαγξαθόκελα  
 Ρειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο.  

 


