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ΠΑΡΙΙ – ALL TIME CLASSIC 
5, 6 ημζρεσ 

 
 

Δϊρο η  εκδρομή ςτη Νορμανδία 
 

Παρίςι, Mουςείο Λοφβρου, Βερςαλλίεσ, Μουςείο Αρωμάτων Fragonard, Παναγία Παριςίων, Disneyland, υνοικία 
Μαραί , πλατεία Βαςτίλησ,  ςυνοικία Λατίνων  (Quartier Latin), Όνφλερ , Ντοβίλ, Tροβίλ. 

 

Αναχωρήςεισ  :          22, 24,29 Δεκεμβρίου’18 / 02 Ιανουαρίου’20 (5 ημ.) 
                                      23, 24 ,31 Δεκεμβρίου  ’19   (6 ημ.)         
                                                                        
1η μζρα: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΙ  (ξενάγηςη πόλησ ) 
Συγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ για το κοςμοπολίτικο Παρίςι. Μετά από ολιγόωρθ πτιςθ, άφιξθ ςτθν πόλθ 
του φωτόσ. Ακολουκϊντασ τθ χρονολογικι και καλλιτεχνικι εξζλιξθ του Παριςιοφ κα ξεκινιςουμε τθν πανοραμικι 
ξενάγθςθ, όπου κα δοφμε το Τροκαντερό, τον Πφργο του Άιφελ, τθν μεγαλφτερθ αψίδα του κόςμου, τθν Αψίδα του 
Θριάμβου, τθν διάςθμθ λεωφόρο των Θλυςίων Πεδίων, το μικρό και το μεγάλο παλάτι, τθν πλατεία Ομονοίασ (το 
ςθμείο που διαδραματίςτθκαν τα ςθμαντικότερα γεγονότα τθσ ιςτορίασ τθσ Γαλλικισ επανάςταςθσ), τθν εκκλθςία 
τθσ Αγίασ Μαγδαλθνισ, τα πολυςφχναςτα Μπουλεβάρτα, το εντυπωςιακό κτίριο τθσ Όπερασ, τισ φθμιςμζνεσ 
πυραμίδεσ του Λοφβρου, τθν Γαλλικι Ακαδθμία, τθν πλατεία του Σατλζ, το Δικαςτικό Μζγαρο, τθν νζα γζφυρα Ποντ 
Νεφ, το Δθμαρχείο τθσ πόλεωσ, τθν Παναγία των Παριςίων, το περίφθμο Πανεπιςτιμιο τθσ Σορβόννθσ , το Πάνκεον, 
τουσ πανζμορφουσ και με γαλλικι φινζτςα κιπουσ του Λουξεμβοφργου, τθν Εκκλθςία του Αγίου Σουλπίκιου, τισ 
καλλιτεχνικζσ γειτονιζσ γφρω από το Σαν Ηερμαίν ντε Πρε με τα διάςθμα καφζ, τθν Σχολι Καλϊν Τεχνϊν, τον παλιό 
ςιδθροδρομικό ςτακμό που ςιμερα ζχει μετατραπεί ςτο μουςείο Ορςζ και τζλοσ το περίφθμο πολεμικό μουςείο, 
όπου είναι καμμζνοσ ο Ναπολζων, γνωςτό ωσ το μζγαρο των Απομάχων. Εν ςυνεχεία μεταφορά ςτο ξενοδοχείο, 
τακτοποίθςθ ςτα δωμάτια και χρόνοσ ελεφκεροσ ςτθν διάκεςι ςασ. H δικι μασ πρόταςθ είναι να πραγματοποιιςετε 
προαιρετικι Κρουαηιζρα ςτο Σθκουάνα με τα περίφθμα μπατϊ μουσ και βραδινι βόλτα ςτθ μαγευτικι Μονμάρτθ, 
ςτθν Πλατεία των καλλιτεχνϊν. Διανυκτζρευςθ. 
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2η μζρα: ΠΑΡΙΙ – ΛΟΤΒΡΟ (ξενάγηςη ) –ΜΟΤΕΙΟ FRAGONARD -  ΒΕΡΑΛΛΙΕ (επίςκεψη)  
Πρωινό και αναχϊρθςθ για ξενάγθςθ ςτο μουςείο του Λοφβρου, όπου ςτθν ξενάγθςθ μασ κα δοφμε τθν Τηοκόντα, 
τθν Αφροδίτθ τθσ Μιλου, τθν Νίκθ τθσ Σαμοκράκθσ, όπωσ επίςθσ τθν ελλθνικι, τθν ρωμαϊκι, και ζνα μζροσ τθσ 
αιγυπτιακισ πτζρυγασ. Επίςθσ κα καυμάςουμε τουσ μοναδικοφσ πίνακεσ του “David” και του “De la Croix”. 
Ακολοφκωσ κα μεταφερκοφμε ςτο Μουςείο Αρωμάτων Fragonard, όπου κα ζχουμε τθν ευκαιρία να περιθγθκοφμε 
ςτθν ιςτορία των αρωμάτων και να δοκιμάςουμε τα πιο αντιπροςωπευτικά από κάκε κατθγορία τουσ. Στθν ςυνζχεια 
κα επιςκεφκοφμε το ανάκτορο των Βερςαλλιϊν, για κα δοφμε τα βαςιλικά δωμάτια κακϊσ και το δωμάτιο των 
κατόπτρων, όπου ζχουν υπογραφεί πολλζσ ςυνκικεσ. Αργότερα κα ζχουμε τθν ευκαιρία να επιςκεφκοφμε τουσ 
καταπλθκτικοφσ κιπουσ του Λουδοβίκου, οι οποίοι αποτζλεςαν το πρότυπο των περιςςοτζρων Βαςιλικϊν Οίκων τθσ 
Ευρϊπθσ. Το απόγευμα χρόνοσ ελεφκεροσ για αγορζσ και βόλτα ςτθν πανζμορφθ πόλθ. Για το βράδυ θ πρόταςθ μασ 
είναι να διαςκεδάςετε (προαιρετικά) ςτα περίφθμα καμπαρζ του Παριςιοφ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. 
Διανυκτζρευςθ. 
  

Για την ξενάγηςη ςτο Μουςείο του Λοφβρου θα πρζπει πριν την αναχϊρηςη ςασ να δηλϊςετε ςυμμετοχή 

και να προπληρϊςετε το κόςτοσ ειςόδου που είναι 25€ για ενήλικεσ και 5€ για παιδιά (δικαίωμα 

κράτηςησ). τισ τιμζσ περιλαμβάνεται ςφςτημα ενοικίαςησ  ακουςτικϊν. 

Παιδιά  κάτοικοι  Ευρωπαϊκήσ ζνωςησ ζωσ 25 ετϊν η είςοδοσ είναι δωρεάν. Τποχρεωτική κράτηςη και 

προπληρωμή ειςόδου λίγεσ μζρεσ πριν την επίςκεψη. ε άλλη περίπτωςη δεν υπάρχει δυνατότητα να 

εξαςφαλίςουμε την είςοδό ςασ με επίςημο ξεναγό ςτο Μουςείο του Λοφβρου.   

 
3η μζρα: ΠΑΡΙΙ –DISNEYLAND 
Πρωινό και θ μζρα ςασ είναι αφιερωμζνθ ςτο υπζροχο Βαςίλειο του DISNEY , ζνα από τα δθμοφιλζςτερα πάρκα 
διαςκζδαςθσ. Είναι ζνα τεράςτιο κεματικό πάρκο με ποικίλλων μορφϊν δραςτθριότθτεσ. Αποτελείται από πολλά 
λοφνα παρκ, παιδικζσ χαρζσ και πίςτεσ ενϊ ςτινονται τεράςτια κτίρια, ξεπεταγμζνα από παραμφκια του Walt Disney. 
Ανικει ςτθν εταιρεία Walt Disney και λειτοφργθςε για πρϊτθ φορά ςτισ 17 Ιουλίου του 1955.Επιςκεφκείτε τον Πφργο 
τθσ Ωραίασ Κοιμωμζνθσ, ταξιδζψτε ςτθν χϊρα του Πιτερ Παν και του Πινόκιο, ηιςτε τθν περιπζτεια ςτθν Άγρια Δφςθ, 
ςτο Βουνό των Κεραυνϊν και περπατιςτε ςτα βιματα του Ιντιάνα Τηόουνσ. Αργά το απόγευμα επιςτροφι ςτο 
Παρίςι. Διανυκτζρευςθ. 
 

4η μζρα: ΠΑΡΙΙ –  ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ  (Όνφλερ   , Ντοβίλ , Tροβίλ)  
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. Αναχϊρθςθ για  μία ολοιμερθ εκδρομι ςτθν υπζροχθ Νορμανδία. Πρϊτοσ μασ ςτακμόσ θ 
παραμυκζνια Ντoβίλ, γνωςτι ωσ «Μονακό του Βορρά»,  παλιό αριςτοκρατικό κζρετρο όπου ςϊηονται εξαίςια 
ςπίτια. Περπατιςτε ςτα γραφικά ςοκάκια τθσ πόλθσ και επιςκεφκείτε τθν ςκεπαςτι αγορά τθσ Ντοβίλ όπου κανείσ 
μπορεί να βρει τοπικά προϊόντα . Τζλοσ ςασ ςυνιςτοφμε μια φωτογραφία ςτθν διάςθμθ παραλία τθσ πόλθσ όπου 
ζχουν γυριςτεί πολλζσ γαλλικζσ και διεκνισ ταινίεσ . Στθν ςυνζχεια επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και διαςχίηοντασ τθν 
Τρουβίλ , αγαπθμζνθ πόλθ των ιμπρεςιονιςτϊν , κα πάρουμε τθν Cote Fleurie , μζςα από μια καταπράςινθ διαδρομι 
και κα φκάςουμε ςτο παλιό ψαράδικό χωριό των Βίκινγκσ, τθν Honfleur, μία ιςτορικι περιοχι αμφικεατρικά 
χτιςμζνθ γφρω από το λιμανάκι,  ςθμείο εκκίνθςθσ όλων των μεγάλων καλαςςοπόρων τθσ Γαλλίασ. Χρόνοσ 
ελεφκεροσ για αγορζσ , φαγθτό και καφζ. Επιςτροφι ςτο Παρίςι. Διανυκτζρευςθ. 
 
5η μζρα:  ΠΑΡΙΙ - ΠΛΑΣΕΙΑ ΒΑΣΙΛΗ – ΤΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ – ΤΝΟΙΚΙΑ ΛΑΣΙΝΩΝ (QUARTIER LATIN) – ΠΕΡΙΗΓΗΗ 
ΣΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΩΝ ΠΑΡΙΙΩΝ  
Πρωινό και κα γνωρίςουμε ζνα πολφ όμορφο και ςθμαντικό κομμάτι τθσ ιςτορίασ τθσ πόλθσ , τθν Πλατεία τθσ 

Βαςτίλθσ. Σφμβολο τθσ αυκαιρεςίασ και τθσ καταπίεςθσ, κατελιφκθ από τον επαναςτατθμζνο λαό του Παριςιοφ ςτισ 

14 Ιουλίου 1789. Ο διοικθτισ τθσ, Λονζ, είχε διατάξει να πυροβολιςουν κατά του πλικουσ που τθν πολιορκοφςε. Θ 

θμερομθνία τθσ πτϊςθσ τθσ Βαςτίλθσ, που ςιμαινε για τθ Γαλλία το τζλοσ τθσ βαςιλικισ αυκαιρεςίασ, κακιερϊκθκε 

από το 1880 ωσ εκνικι γιορτι τθσ Γαλλίασ. Στθ ςυνζχεια κα περιπλανθκοφμε ςτθν πανζμορφθ ςυνοικία Μαραί που 

περικλείει τθν πλατεία Βοη με το ςπίτι του Βίκτωροσ Ουγκϊ και κα καταλιξουμε ςτθν ςυνοικία των Λατίνων. 

Δαιδαλϊδθ δρομάκια, αμζτρθτα μπιςτρϊ και καφετζριεσ ςυνκζτουν ζνα μοναδικό μποζμ ςφνολο. Θ γειτονιά αυτι 
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φιλοξζνθςε τουσ μεγαλφτερουσ διανοοφμενουσ τθσ εποχισ οι οποίοι απολάμβαναν τον καφζ τουσ ςτα διάςθμα 

μαγαηιά τθσ περιοχισ. Στθ ςυνζχεια θα περιηγηθοφμε ςτθν επιβλθτικι εκκλθςία τθν Παναγία των Παριςίων, τον 

Κακεδρικοφ ναοφ τθσ πόλθσ. Σε αυτό το αριςτοφργθμα όπου ςυνυπάρχουν ςτοιχεία πρϊιμο ωσ και φλογεροφ 

γοτκικοφ ρυκμοφ κα ζχουμε τθν ευκαιρία να μιλιςουμε για τθν ιςτορία   τθσ πόλθσ από τον Μεςαίωνα ωσ τισ μζρεσ 

μασ, ζτςι όπωσ ζχει αποτυπωκεί ςτο μνθμείο  για το οποίο ο Βίκτωρ Ουγκϊ αφιζρωςε το ζργο του για τθ διάςωςι 

του. Απόγευμα ελεφκερο. Διανυκτζρευςθ.  

 

6η μζρα: ΠΑΡΙΙ –ΑΘΗΝΑ  
Πρωινό  ςτο ξενοδοχείο και θμζρα ελεφκερθ για τισ τελευταίεσ επιςκζψεισ  και τελευταίεσ αγορζσ. Μεταφορά ςτο 

αεροδρόμιο του Παριςιοφ, και  πτιςθ  επιςτροφισ.   

 

 

 

 

5ΗΜΕΡΟ 

Για τισ αναχωρήςεισ  22/12, 24/12, 02/01 

 

                                                                IBIS CLICHY BATIGNOLLES 3*            RENAISSANCE LA DEFENSE 4*       HOLIDAY INN OPERA 4* 

Σιμή κατ’ άτομο ςε δίκλινο                          535  €                                       575  €                            685  €                                      

Σιμή ςε μονόκλινο                                          675  €                                       725  €                            965  €                                     

Παιδικό ςε τρίκλινο (μζχρι 12 ετϊν)          395  €                                       450  €                            395  €                                        

1ο & 2ο Παιδί (μζχρι 12 ετϊν)                       450  €                                       450 €           

Φόροι αεροδρ. &checkpoint                        175  €                                       175  €                            175  €            

 

        Για την αναχϊρηςη 29/12 

 

                                                                IBIS CLICHY BATIGNOLLES 3*            RENAISSANCE LA DEFENSE 4*       HOLIDAY INN OPERA 4* 

Σιμή κατ’ άτομο ςε δίκλινο                            545  €                                       595  €                            775  €                                      

Σιμή ςε μονόκλινο                                            675  €                                       775  €                            1045  €                                     

Παιδικό ςε τρίκλινο (μζχρι 12 ετϊν)            395  €                                        450  €                            395  €                                        
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1ο & 2ο Παιδί (μζχρι 12 ετϊν)                         450  €                                        450 € -           

Φόροι αεροδρ. &checkpoint                           175  €                                       175  €                            175  €            

 

6ΗΜΕΡΟ 

Για τισ αναχωρήςεισ  23/12, 24/12 

                                                                IBIS CLICHY BATIGNOLLES 3*           RENAISSANCE LA DEFENSE 4*     HOLIDAY INN OPERA 4*      

Σιμή κατ’ άτομο ςε δίκλινο                              595  €                                       645  €                              745  €                    

Σιμή ςε μονόκλινο                                              785  €                                       825  €                              1095  €                                    

Παιδικό ςε τρίκλινο (μζχρι 12 ετϊν)              395  €                                       495  €                              395  €                                         

1ο & 2ο Παιδί (μζχρι 12 ετϊν)                           495  €                                       495 €    -      

Φόροι αεροδρ. &checkpoint                            175  €                                       175  €                              175  €    

 

                 Για την αναχϊρηςη  31/12 

                                                                   IBIS CLICHY BATIGNOLLES 3*          RENAISSANCE LA DEFENSE 4*     HOLIDAY INN OPERA 4*      

Σιμή κατ’ άτομο ςε δίκλινο                               595  €                                       675  €                              835  €                    

Σιμή ςε μονόκλινο                                               785  €                                       875  €                              1185  €                                    

Παιδικό ςε τρίκλινο (μζχρι 12 ετϊν)               395  €                                       525  €                              395  €                                         

1ο & 2ο Παιδί (μζχρι 12 ετϊν)                            495  €                                        525 €    -      

Φόροι αεροδρ. &checkpoint                             175  €                                       175  €                              175  €                     

 

Περιλαμβάνονται:  

 Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ Ακινα – Παρίςι – Ακινα με τθν  Aegean Airlines ι Air France 
ανάλογα με τθν θμερομθνία αναχϊρθςθσ .  

 Διαμονι ςε ξενοδοχείο τθσ επιλογισ ςασ.  

 Πρωινό μπουφζ κακθμερινά.  

 Περιθγιςεισ, εκδρομζσ, ξεναγιςεισ, όπωσ αναφζρονται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ.  

 Μεταφορζσ, μετακινιςεισ με ποφλμαν του γραφείου μασ.  

 Τοπικόσ ξεναγόσ ςτο Μουςείο του Λοφβρου. 

 Ζμπειροσ αρχθγόσ - ςυνοδόσ του γραφείου μασ. 

 Αςφάλεια αςτικισ/επαγγελματικισ ευκφνθσ.  

 Φ.Π.Α.  

 Μια χειραποςκευι μζχρι 8 κιλά  
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 Μια βαλίτςα μζχρι 23 κιλά  
 

Δεν περιλαμβάνονται :  

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυςίμων . 

 Ποτά, γεφματα, φιλοδωριματα, αχκοφορικά.  

 Είςοδοι ςε μουςεία, παλάτια, κεματικά πάρκα και γενικά όπου απαιτείται  

 Ότι ρθτά αναφζρεται ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο.  

 Είςοδοσ ςτο Πάρκο τθσ Disney. 

 Δθμοτικοί φόροι ξενοδοχείoυ το άτομο τθ βραδιά (Ibis Clichy Batignolles  1,88€ ,  Renaissance La Defense 
2,75€ , Holiday Inn Opera 2,88€ )   
 
Πτήςεισ  (5ημ.) 22/12, 24/12, 29/12, 02/01 (Aegean Airlines) 
Αναχϊρηςη :  Aκινα – Παρίςι      08.35  -  11.10  
Επιςτροφή   :  Παρίςι – Ακινα     19.35  -   23.50  
 
Πτήςεισ  (5ημ.) 24/12  (Aegean Airlines) 
Αναχϊρηςη :  Aκινα – Παρίςι      08.35  -  11.10  
Επιςτροφή   :  Παρίςι – Ακινα     12.00  -   16.20  
    

              Πτήςεισ  (6ημ.) 23/12 (Air France) 
Αναχϊρηςη :  Aκινα – Παρίςι      06.10  -  08.45  
Επιςτροφή   :  Παρίςι – Ακινα     20.45  -   00.55     
 
Πτήςεισ  (6ημ.) 24/12 (Aegean Airlines) 
Αναχϊρηςη :  Aκινα – Παρίςι      08.35  -  11.10  
Επιςτροφή   :  Παρίςι – Ακινα     16.50  -   21.10     
 
Πτήςεισ  (6ημ.) 31/12 (Aegean Airlines) 
Αναχϊρηςη :  Aκινα – Παρίςι      08.35  -  11.10  
Επιςτροφή   :  Παρίςι – Ακινα     19.35  -   23.50     
 
 
 
 

ημειϊςεισ:  
Οι ξεναγιςεισ, εκδρομζσ, περιθγιςεισ είναι ενδεικτικζσ και υπάρχει περίπτωςθ  να αλλάξει θ ςειρά που κα 

πραγματοποιθκοφν. Το  5ιμερο  πρόγραμμα  δεν περιλαμβάνει τθ 5θ θμζρα  τθσ  εκδρομισ. 
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