
 

 

 

 

 
Γιάπκεια: 5 ημέπερ  
Ανασωπήζειρ: 26/01 & 02,11,16/02 & 03,08,16,30/03 

 

ΠΑΡΙΙ 
 

Disneyland  

                                                                                          
Ζ πόιε ηνπ Ξαξηζηνύ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θνκςόηεηα, ηνπο κεγάινπο νίθνπο 

κόδαο, ηελ ξνκαληηθή θαη εξσηηθή αηκόζθαηξα, ηα δηάζεκα θακπαξέ, ηελ όπεξα, ηα 
κνπζεία θαη ηνπο θνξπθαίνπο Γάιινπο ζρεδηαζηέο. 

Κία πόιε πνπ εάλ ηελ επηζθεθζείο δελ γίλεηαη λα ηελ μεράζεηο πνηέ! 
Μεθηλήζηε από ηηο ηζηνξηθέο θαη γξαθηθέο ζπλνηθίεο ηεο “Ξόιεο ηνπ Φσηόο”. Δπηζθεθζείηε 
ηελ Κνλκάξηξε, ζηέθη ηνπ Ξηθάζν, ηνπ Κπξαθ, ηνπ Ισηξέθ, πεξηεγεζείηε ζην Θαξηηέ 

Ιαηέλ, θέληξν ηεο δηαλόεζεο θαη έδξα κεξηθώλ από ηα πην θεκηζκέλα γαιιηθά 
παλεπηζηήκηα θαη ζπλερίζηε ηε δηαδξνκή ζαο ζην Παηλη Εεξκαίλ, κία αθόκε γξαθηθή 

ζπλνηθία ηνπ Ξαξηζηνύ. Φπζηθά δελ ζα κπνξέζεηε λα παξαιείςεηε ην ραξαθηεξηζηηθόηεξν 
κλεκείν ηεο πόιεο, ηνλ Ξύξγν ηνπ Άηθει, όπνπ ζα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή όισλ. 
Ζ πεξηήγεζε ζην Ξαξίζη ζα νινθιεξσζεί κε ην Κνπζείν ηνπ Ινύβξνπ, ην κεγαιύηεξν ηνπ 

θόζκνπ, πνπ εθζέηεη πεξηζζόηεξα από 35.000 έξγα ηέρλεο! 
 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 
 

 
1η ημέπα: Αθήνα – Παπίζι- 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* 

(www.ihg.com) 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.  
 
 

http://www.ihg.com/


 

 

 

2η ημέπα: Παπίζι – Λούβπο - Παλαί Ροςαγιάλ- Πλαηεία Βανηόμ- Μοςζείο 
απωμάηων Φπαγκονάπ 

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 ημέπα: Παπίζι, Δλεύθεπη μέπα  
(Πποαιπεηική εκδπομή ζηη Νοπμανδία)  

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 ημέπα: Παπίζι, ζηο Βαζίλειο ηηρ 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 μέπα: Παπίζι - Αθήνα  
Χξόλνο ειεύζεξνο ην πξσί γηα βόιηεο θαη ηα ςώληα ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο αλαιόγσο ηεο 
πηήζεο ηεο επηζηξνθήο . Κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε γηα ηελ 

Αζήλα.  
 

 
 
 

 
 



 

 

 

Σιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο  

Ανασωπήζειρ Ξενοδοσείο 2κλινο Παιδί  
2-12εηών 

1κλινο 

3ο και 4ο άηομο 

Δωρ 12 εηών 

ζε family room  

 

5 ημέπερ  

Crowne Plaza 

Republique 4* 

θεληξηθό 

 

€ 595 € 395 € 895 € 455 

 

 
Πεπιλαμβάνονηαι: 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΑΘΖΛΑ-ΞΑΟΗΠΗ-ΑΘΖΛΑ κε SKY EXPRESS  

 Ρέζζεξηο ζην μελνδνρείν CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4*  
 Ξινπζηνπάξνρν κπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά  

 Κεηαθνξέο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα   
 Ξενάγηζη ζηο Μοςζείο ηος Λούβπος με επίζημο ελληνόθωνο ξεναγό  
 Αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  
 Φ.Ξ.Α 

 
Γεν Πεπιλαμβάνονηαι:  

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

ηαμηδησηηθή αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: + € 250 
 Δπηβάξπλζε από Θεζ/λίθε θαη από άιιεο πόιεηο: € 100 κε ηελ SKY EXPRESS 

(αλάινγα κε ηε δηαζεζηκόηεηα) 
 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.  

 
Πηήζειρ με SKY EXPRESS (1η ημέπα) 

 

GQ 900 

 

ΑΘΖΛΑ-ΞΑΟΗΠΗ 

 

10:45-13:05 

 
Πηήζειρ με SKY EXPRESS (5η ημέπα) 

GQ 901 ΞΑΟΗΠΗ-ΑΘΖΛΑ 14:00-18:00 

 

 
 
ημειώζειρ 

 Νη αλσηέξσ εθδξνκέο θαη επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε 
δηαθνξεηηθή ζεηξά, ρσξίο λα παξαιεθζεί θάηη από ηα αλαγξαθόκελα  

 Σα family room ζηο ξενοδοσείο CROWNE PLAZA είναι superior δωμάηια με 2 
κπεβάηια king size   

 Ρειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο.  

 


