
 

 

 

 

 
Γηάξθεηα: 5εκέξεο  
Αλαρσξήζεηο: 13,15,19 & 28/04 
   

 

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! 
 

Πξόγξακκα εθδξνκήο 
 

1ε κέξα : Αζήλα – Παξίζη  μελάγεζε πόιεο 
(By night Μνλκάξηε - Κξνπαδηέξα ζην εθνπάλα) 

Ππγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη απεπζείαο πηήζε γηα Ξαξίζη. Άθημε θαη μεθηλάκε ηε 
μελάγεζε ηεο πόιεο. Θα επηζθεθζνύκε ηελ Ξαλαγία ησλ Ξαξηζίσλ θαη ην ηζηνξηθό 

παλεπηζηήκην ηεο Πνξβόλλεο γηα λα θζάζνπκε ζην Ξάλζενλ, ζεκείν ηαθήο ησλ 
επηθαλέζηεξσλ Γάιισλ. Πηε ζπλέρεηα ζα ζαπκάζνπκε ηνπο θήπνπο θαη ηα αλάθηνξα ηνπ 

Ινπμεκβνύξγνπ, όπνπ ζηεγάδεηαη ε Γεξνπζία ηεο Γαιιίαο. Έπεηηα, ζα νδεγεζνύκε ζηε 
γεηηνληά Πελ Εεξκέλ κε ηα δεκνθηιή θαθέ ληε Καγθό θαη ληε Φινξ, αιιά θαη ηνλ λαό ηνπ 
Αγίνπ Γεξκαλνύ. Πηε ζπλέρεηα, ζα πεξάζνπκε από ην κνπζείν Νξζέ, ηελ παλέκνξθε 

γέθπξα ηνπ Αιεμάλδξνπ Γ΄ , ην Κέγαξν ησλ Απνκάρσλ , ηνλ ηάθν ηνπ Λαπνιένληα Α ́ γηα 
λα νινθιεξώζνπκε ηελ πνξεία καο κε ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πόιεο, ηνλ Ξύξγν ηνπ Άηθει. 

Ππλερίδνληαο ηε μελάγεζή καο, ζα ζαπκάζνπκε ηελ Ξιαηεία ηνπ Αζηέξα, όπνπ θπξηαξρεί ε 
κεγαιύηεξε ζε όγθν Αςίδα ζξηάκβνπ ζηνλ θόζκν. Πηελ πιαηεία Νκόλνηαο ζα δνύκε ην 
γαιιηθό θνηλνβνύιην, ηνλ νβειίζθν ηνπ Ινύμνξ, ηηο κπαξόθ Φνληάλεο ηνπ Κπεξλίλη, ηνπο 

θήπνπο ηνπ Θεξακηθνύ θαη ηνλ Ξνξηνθαιεώλα. Ξξνζεγγίδνληαο ην εκπνξηθό θέληξν ηεο 
πόιεο, ζα πεξάζνπκε από ηνλ λαό ηεο Αγίαο Καγδαιελήο θαη ηελ Όπεξα Γθαξληέ, ηελ 

Δζληθή Αθαδεκία ηεο Κνπζηθήο θαη ηελ πιαηεία Βαληόκ. Διεύζεξνο ρξόλνο. Aλαρώξεζε γηα 
ην μελνδνρείν καο. Ραθηνπνίεζε. Ρν βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε, πξναηξεηηθή πεξηήγεζε ζην 
θσηαγσγεκέλν Ξαξίζη. Θα επηζθεθζνύκε ην ςειόηεξν θπζηθό ζεκείν ηεο πόιεο, ην ιόθν 

ηεο Κνλκάξηεο, όπνπ θπξηαξρεί ε Βαζηιηθή SacreCoeur (Ηεξήο Θαξδηάο) κε ηελ 



 

 

 

θαηαπιεθηηθή ζέα, ε πιαηεία ησλ ππ‟ αίζξησλ δσγξάθσλ θαη ε νηθεία ηνπ Παιβαδόξ Ληαιί. 
Χξόλνο ζηε δηάζεζή ζαο γηα βόιηα ζηα γξαθηθά παξηδηάληθα καγαδάθηα ηεο πιαηείαο. Πηε 

ζπλέρεηα γλσξίζεηε ην Ξαξίζη από κηα δηαθνξεηηθή όςε, ηελ κνλαδηθή νπηηθή γσλία πνπ 
καο πξνζθέξεη κηα θξνπαδηέξα κε ηα  „‟bateauxmouches „‟ ζηα θσηηζκέλα ηζηνξηθά θηίξηα 

ηνπ Ξαξηζηνύ (θξνπαδηέξα ζην Πεθνπάλα). Πηε ζπλέρεηα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν.  
 
2ε κέξα :  Παξίζη  - Λνύβξν -  (Πιαηεία Βαζηίιεο - Μαξέ - Πιαηεία ησλ Βνζγίσλ) 

Ξξσηλό θαη μελάγεζε (έμνδα εμ ηδίσλ ) ζην πην ιακπξό κνπζείν ηνπ θόζκνπ, ην  αλάθηνξν 
ηνπ Ινύβξνπ πνπ ζα εληππσζηαζηείηε από ηελ είζνδό ηνπ, ηελ νγθώδε ππξακίδα από γπαιί 

πνπ θαηαζθεπάζηεθε ην 1989 κε ζθνπό ηνπ δηάζεκνπ αξρηηέθηνλα Pei λα εηζρσξεί ην θσο 
ηνπ ήιηνπ κέρξη ην ππόγεην. Πηελ μελάγεζή καο ζα ζαπκάζνπκε παγθόζκηα 
αξηζηνπξγήκαηα ηέρλεο, ζην ηκήκα αξραηνηήησλ ειιεληθώλ θαη ξσκατθώλ, ππάξρνπλ πάλσ 

από 300 ειιεληθά αξραία έξγα ηέρλεο, εθεί ζε πξνλνκηαθή ζέζε ζηελ θνξπθή κηαο ζθάιαο 
ζα ζαπκάζνπκε ηελ Λίθε ηεο Πακνζξάθεο, ζηε ζπλέρεηα ηελ Αθξνδίηε ηεο Κήινπ, ηνλ 

«Ζξαθιή θαη ν ηαύξνο ηεο Θξήηεο» (από ην λαό ηνπ Γία ζηελ Νιπκπία), ηηο Δξγαζηίλεο θαη 
ηελ Θεληαπξνκαρία (ηκήκαηα ηνπ Ξαξζελώλα). Ρα δύν πεξίθεκα γιππηά ηνπ Κηραήι 
Αγγεινπ «Ν Θλήζθσλ» θαη «Ν Δπαλαζηαηεκέλνο» Πθιάβνο. Δπίζεο ζα δνύκε από θνληά 

ηελ αηληγκαηηθή Ρδνθόληα ηνπ Ιενλάξλην Ληα Βίληζη, ην πξώην έξγν ηέρλεο κνπ κπήθε ζηα 
αλάθηνξα ηνλ 16ν αηώλα θαη ζήκεξα ν αθξηβόηεξνο πίλαθαο ηνπ θόζκνπ, θαζώο θαη ηνλ 

πίλαθα «Ζ Πρεδία ηεο Κέδνπζαο» ηνπ Εαλ ΙνπηΡενληόξ θαη ηνλ ππέξνρν πίλαθα «Ζ ζηέςε 
ηνπ Λαπνιένληα θαη ηεο Ησζεθίλαο» ηνπ Ληαβίλη θαη πνιινύο αθόκε πνιύηηκνπο πίλαθεο 

Ηηαιηθήο, Γαιιηθήο θαη Φιακαλδηθήο ζρνιήο θα.  Πηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ηελ πην 
“Ξαξηδηαληθε'' πξναηξεηηθή πεξηπαηεηηθή βόιηα από ηελ πιαηεία ηεο Βαζηίιεο δηα κέζσ ηνπ 
Marais ,ζηελ γεηηνληά ηνπ Pombidou θαη ηνπ θεληξηθνύ δεκαξρίνπ ηνπ Ξαξηζηνύ . Ζ 

ζπλνηθία Marais θαη είλαη γλσζηή θαη σο SoMa (Λόηην Marais). Δίλαη γεκάηε κνληέξλεο 
κπνπηίθ, γθαιεξί θαη γθ κπαξ. Ζ πεξηνρή, πνπ άιινηε απνηεινύζε ηελ εβξατθή ζπλνηθία, 

εμαθνινπζεί λα είλαη γεκάηε κε εζηηαηόξηα θνζέξ. Ζ θαηάθπηε Ξιαηεία ησλ Βνζγίσλ 
πεξηιακβάλεη θνκςέο ζηνέο θαη ην Κνπζείν VictorHugo, ζην θηήξην όπνπ δνύζε ν 
ζπγγξαθέαο. Πηελ ζπλέρεηα ζα επηζθεθηνύκε ηελ Ξαλαγία ησλ Ξαξηζίσλ (NotreDame) πνπ 

απνηειεί πιένλ έλα από ηα ζαπκαζηά αξρηηεθηνληθά κλεκεία ηνπ ιεγόκελνπ νμπθόξπθνπ ή 
γνηζηθνύ ξπζκνύ. Αθνινύζσο ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ δηάζεκε ζπλνηθία ηνπ Ξαξηζίνπ 

QuartierLatin. Διεύζεξνο ρξόλνο 
 
3ε κέξα : Παξίζη – Δπίζθεςε ζηε Disney 

Ξξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηε καγηθή Disneyland (έμνδα αηνκηθά ). Δδώ ζα δήζεηε ζαλ 
παηδηά ζηε ρώξα ηνπ παξακπζηνύ καδί κε ηνπο ήξσεο ηνπ WaltDisney. Γνθηκάζηε κία 

“πηήζε ζην δηάζηεκα” κε ην γλσζηό Star Tour, δείηε ηνλ Ξήηεξ Ξάλ, ηνλ Ξηλόθην, ηελ 
Χηνλάηε, ηνλ MηθπΚανπο θαη ηνλ Ληνλαιλη κε ηηο παξέεο ηνπο,  ηνλ πύξγν ηεο Ωξαίαο 
Θνηκσκέλεο, ηνλ Κηθξόθνζκν, ηελ πεξηπέηεηα ζηελ Άγξηα Γύζε, κε ηα πνηακόπινηα, 

πεξπαηήζηε ζηα βήκαηα ηνπ Ηληηάλα Ρδόνπλο, ην λεζί ησλ πεηξαηώλ, ην Βνπλό ησλ 
Θεξαπλώλ, αλεβείηε ζηα πεξίθεκα Carousel θαη απνιαύζηε ηηο βόιηεο ζαο ζηελ MainStreet 

κε ηα πνιιά θαηαζηήκαηα. Αξγά ην απόγεπκα κε ράζεηε ην κνλαδηθό  ζόνπ βεγγαιηθώλ 
Dreams: Ζ καγεία ηεο εκέξαο νινθιεξώλεηαη κε έλα ζόνπ πνπ ιακβάλεη ρώξα ζην 
θεληξηθό παιάηη ηεο Ωξαίαο Θνηκσκέλεο, ην νπνίν θπξηνιεθηηθά ζα ζαο ζακπώζεη. Ρν 

εθζακβσηηθό ζέακα αθήλεη ηνπο κεγάινπο κε ην ζηόκα αλνηρηό, ελώ ηα πηηζηξίθηα δελ 
κπνξνύλ λα ζπγθξαηήζνπλ ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπο, ρνξνπεδνύλ, ρηππνύλ παιακάθηα θαη 

γεινύλ ζπγθινληζκέλα !Ρν Βξάδπ ζα επηζηξέςνπκε ζην μελνδνρείν καο ζην Ξαξίζη. 
  
4ε κέξα: Παξίζη  

Ξξσηλό ζην μελνδνρείν θη ειεύζεξε εκέξα γηα λα πεξηδηαβνύκε ζην Ξαξίζη. Κεηά ηηο 
πεξηεγήζεηο, έρνπκε μερσξίζεη ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ θαζέλα μερσξηζηά θαη 



 

 

 

ζήκεξα είλαη ε κέξα πνπ ζα δώζνπκε ρξόλν ώζηε λα εκπεδώζνπκε ηηο νκνξθηέο ηεο πόιεο 
ηνπ Φσηόο . Ξνιπθαηαζηήκαηα , ηζηνξηθά θαθέ θη εζηηαηόξηα , βόιηεο θαη πεξπάηεκα ζηα 

αζηηθά πάξθα  θαη πιαηείεο πνπ ν Haussmann δεκηνύξγεζε γηα ηνπο Ξαξηδηάλνπο . Ζ 
αξηηόηεξε αζηηθή δνκή είλαη αθόκα θαη ζήκεξα αμεπέξαζηε .Γηάζεκνη αξρηηέθηνλεο θαη 

interior designers δίλνπλ ζην Ξαξίζη ηελ αίζζεζε πνπ ηνπ αξκόδεη . Ρν κνπζείν ηνπ Dior , 
ην Ξνκπηληνύ αιιά θαη έλα πνηό ή θαθέ ζε θάπνην από ηα πεξίθεκα θαη μαθνπζηά 
μελνδνρεία ηεο πόιεο όπσο ην COSTES ή ην Plaza Athene . 

 
5ε κέξα : Παξίζη– shopping  θαη πηήζε επηζηξνθήο - Αζήλα                                                               

Ξξσηλό θαη ηελ ηειεπηαία ζαο εκέξα ζην Ξαξίζη ζαο πξνηείλνπκε λα ηελ αθηεξώζεηε ζε 
αγνξέο αλακλεζηηθώλ ή άιισλ πξντόλησλ ζηε πινύζηα αγνξά ηεο .  Έπεηηα αλαρώξεζε γηα 
ην αεξνδξόκην από όπνπ ζα πάξνπκε ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο. 

 

 
Πεξηιακβάλνληαη:  

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κεη' επηζηξνθήο κε Air France.  
 Ν θάζε επηβάηεο δηθαηνύηαη 8kg ρεηξαπνζθεπή θαη βαιίηζα 23kg αλά άηνκν. 
 Ξνιπηειέο ιεσθνξείν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εθδξνκήο 

 Ρέζζεξηο (4) δηαλπθηεξεύζεηο ζην Hôtel Mercure Paris Porte de Versailles Expo 4* 
 Ξξσηλό κπνπθέ  θαζεκεξηλά ζηνλ ρώξν ηνπ μελνδνρείνπ.  

 Μελάγεζε πόιεο   
 Δπίζθεςε ζηε Disney. 
 Έκπεηξνο ζπλνδόο- αξρεγόο ηνπ γξαθείνπ καο. 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο & ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο  
 Κεηαθηλήζεηο - Μελαγήζεηο-Ξεξηεγήζεηο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα.  

 ΦΞΑ 
 
Γελ πεξηιακβάλνληαη:  

 Φόξνη αεξνδξνκίνπ, επίλαπινη θαπζίκσλ θαη ΦΞΑ : 240 €.(πιεξσηέα ζην γξαθείν )   
 Ξξναηξεηηθό By night & θξνπαδηέξα ζηνλ Πεθνπάλα: Ρηκή ζπκκεηνρήο: Δλήιηθαο 40€ 

& ην παηδί 2-12 εηώλ: 30€. (Ξεξηιακβάλεη ην εηζηηήξην γηα ηελ θξνπαδηέξα, ηηο 
κεηαθνξέο θαη ηελ μελάγεζε ζην By night (Διάρηζηε ζπκκεηνρή 15 άηνκα).  

 Κεηαθνξά - Δηζηηήξην εηζόδνπ – Μελάγεζε θαη αθνπζηηθά ζην Ινύβξν: 45€. 

(δειώζεηο ζπκκεηνρήο πξηλ κε ηελ θξάηεζε ηνπ παθέηνπ ) 
 Δπίζθεςε ζηελ Disney: Ρηκή ζπκκεηνρήο: 120€ (Ξεξηιακβάλεη κεηαθνξά θαη είζνδν 

ζην πάξθν ηεο Disney)  
 Δίζνδνη ζε κνπζεία, θάζηξα, ζεάκαηα, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη γεληθά όπνπ 

απαηηείηαη.  
 Φηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά. 
 Όηη δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν.  

ΞΑΟΗΠΗ – DISNEYLAND – ΞΑΠΧΑ & ΞΟΩΡΝΚΑΓΗΑ 2023 - 5 κέξεο 

Αλαρ Μελνδνρείν  Γηαηξνθή  
Ρηκή θαη‟ άηνκν 
ζε δίθιηλν  

Ξαηδί 2-12 ζε 
ηξίθιηλν  

Δπηβ/ζε 
1θιηλνπ 

 
Ξηήζεηο /Αεξ. 

εηαηξία 

13-17/04/23 
15-19/04/23 

19-23/04/23 
28/04-02/05/23 

Hôtel  
Mercure Paris Porte de 
Versailles Expo 4* ΞΟΩΗΛΝ 

Early booking 
570 € 
Θαλνληθή ηηκή 

670 € 

Early booking 
365 € 
Θαλνληθή ηηκή 

465 € 

 
+ 240 € 

 
AIR FRANCE 
(δείηε παξαθάησ) 

Φόξνη αεξνδξνκίσλ , επίλαπινο θαπζίκσλ ( 240 επξώ αλά άηνκν) 

* Early booking ηηκή: Ηζρύεη γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκό ζέζεσλ 
 



 

 

 

 Δηδηθή αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα αθύξσζε ηαμηδηνύ ιόγσ αζζέλεηαο COVID19: 20€.  
  

 
 

 

 

 
 
 

 

Οη πηήζεηο καο κε AIRFRANCE 

13/4/2023 17/4/2023      AF: 1533  /   14:25 - 16:55  AF: 1832  /   12:15 - 16:25  

15/4/2023 19/4/2023      AF: 1033  /   06:15 - 08:50 AF: 1832  /   12:15 - 16:25  

19/4/2023 23/4/2023      AF: 1033  /   06:15 - 08:50 AF: 1032  /   20:45 - 00:55 + 1 

28/4/2023 2/5/2023      AF: 1033  /   06:15 - 08:50 AF: 1032  /   20:45 - 00:55 + 1 


