ΠΑΡΙΣΙ
6 ηµέρες
Αναχωρήσεις:
12, 13, 14, 18 Απριλίου ‘17

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ ( ξενάγηση πόλης)

Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για το κοσµοπολίτικο Παρίσι. Μετά από πτήση 3 ωρών
περίπου, άφιξη στην Πόλη του Φωτός. Επιβίβαση στο πούλµαν και πανοραµική ξενάγηση της γαλλικής
πρωτεύουσας. Ακολουθώντας την ιστορική και καλλιτεχνική εξέλιξη της πόλης, θα δούµε τα πιο
σηµαντικά της αξιοθέατα: το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, την Αψίδα του Θριάµβου, τη διάσηµη
λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, το Μικρό και το Μεγάλο Παλάτι, την Πλατεία Οµονοίας, την εκκλησίας
της Αγίας Μαγδαληνής, το εντυπωσιακό κτήριο της Όπερας, το Μουσείο του Λούβρου, τη Γαλλική
Ακαδηµία, την πλατεία του Σατλέ, το ∆ικαστικό Μέγαρο, τη γέφυρα Ποντ Νεφ, το ∆ηµαρχείο, την
Παναγία των Παρισίων, το περίφηµο Πανεπιστήµιο της Σορβόννης, το Πάνθεον, τους πανέµορφους και

µε γαλλική φινέτσα κήπους του Λουξεµβούργου, την Εκκλησία του Αγίου Σουλπικίου, τις καλλιτεχνικές
γειτονιές γύρω από το Σαιν Ζερµαίν ντε Πρε µε τα διάσηµα καφέ, τη Σχολή Καλών Τεχνών, την
εντυπωσιακή Γέφυρα του Αλεξάνδρου Γ΄ και τέλος το περίφηµο κτήριο των Αποµάχων, στο παρεκκλήσι
του οποίου είναι θαµµένος ο Ναπολέοντας Βοναπάρτης. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
διανυκτέρευση.
2η µέρα: ΠΑΡΙΣΙ–ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ (ξενάγηση) – MOYΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ FRAGONARD- ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ
(επίσκεψη)

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου, ένα από τα τρία
µεγαλύτερα µουσεία του κόσµου, όπου θα έχετε την ευκαιρία να θαυµάσετε αριστουργήµατα από την
ελληνική αρχαιότητα (Αφροδίτη της Μήλου, Νίκη της Σαµοθράκης), καθώς και τµήµατα της πινακοθήκης
του Λούβρου µε αναφορές στην Αναγέννηση (Τζοκόντα), τον νεοκλασικισµό (Νταβίντ) και τον
ροµαντισµό (Ντελακρουά). Επόµενη επίσκεψη στο Μουσείο Αρωµάτων Fragonard, το οποίο στεγάζεται
σ’ ένα πανέµορφο κτήριο του 19ου αιώνα. Αναχώρηση για το προάστιο των Βερσαλλιών, πρωτεύουσα
της Γαλλίας από το 1682 ως το 1789. Τα ανάκτορα των Βερσαλλιών αποτελούν σήµερα Μνηµείο
Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO. Προαιρετική επίσκεψη στο πολυτελές βασιλικό
παλάτι, στο οποίο υπογράφτηκαν πολλές από τις συνθήκες που σφράγισαν τον σύγχρονο κόσµο, και
στους υπέροχους κήπους του µε τα σιντριβάνια και τα αγάλµατα, εµπνευσµένα από την ελληνική
µυθολογία. Επιστροφή στο Παρίσι και απόγευµα χρόνος ελεύθερος για αγορές και βόλτα στην
πανέµορφη πόλη. Για το βράδυ η πρόταση µας είναι να διασκεδάσετε (προαιρετικά) στο περίφηµο
καµπαρέ του Παρισιού “Paradis Latin” Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
3η µέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΝΟΡΜΑΝ∆ΙΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ολοήµερη εκδροµή στην υπέροχη Νορµανδία. Πρώτος µας σταθµός η
παραµυθένια Ντoβίλ, παλιό αριστοκρατικό θέρετρο όπου σώζονται εξαίσια σπίτια. Περπατήστε στα
γραφικά σοκάκια της πόλης και επισκεφθείτε την σκεπαστή αγορά της Ντοβίλ όπου κανείς µπορεί να
βρει τοπικά προϊόντα. Τέλος σας συνιστούµε µια φωτογραφία στην διάσηµη παραλία της πόλης όπου
έχουν γυριστεί πολλές γαλλικές και διεθνής ταινίες . Στην συνέχεια επιβίβαση στο πούλµαν και
διασχίζοντας την Τρουβίλ , αγαπηµένη πόλη των ιµπρεσιονιστών , θα πάρουµε την Cote Fleurie , µέσα
από µια καταπράσινη διαδροµή και θα φθάσουµε στο παλιό ψαράδικό χωριό των Βίκινγκς , την Ονφλέρ
. Χρόνος ελεύθερος για αγορές, φαγητό και καφέ . Επιστροφή στο Παρίσι. ∆ιανυκτέρευση.
4η µέρα: ΠΑΡΙΣΙ – EURODISNEY

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το µαγικό κόσµο της Eurodisney, ένα τεράστιο θεµατικό πάρκο
µε πολλές δραστηριότητες, που ανήκει στην εταιρεία Walt Disney και λειτούργησε για πρώτη φορά στο
Παρίσι το 1992. Επισκεφθείτε τον Πύργο της Ωραίας Κοιµωµένης, ταξιδέψτε στη χώρα του Πήτερ Παν,
των Πειρατών την Καραϊβικής και του Πινόκιο, ζήστε την περιπέτεια της Άγριας ∆ύσης στο Βουνό των
Κεραυνών, ακολουθήστε τα βήµατα του Ιντιάνα Τζόουνς ή κάντε µια βόλτα µε ποταµόπλοιο στον
Μισισιπή. Αργά το απόγευµα επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.
5η µέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ – ΚΑΡΤΙΕ ΛΑΤΕΝ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Απολαύστε τη πρωινή µας βόλτα στην Πλατεία της Βαστίλης, που κάποτε
βρισκόταν το φρούριο που γκρέµισαν οι Γάλλοι στις 14 Ιουλίου 1789, και σήµερα σε αυτήν δεσπόζει η
οµώνυµη όπερα. Χαρείτε την µποέµ συνοικία Μαρέ µε την Πλατεία Βοζγκ, όπου βρισκόταν το σπίτι του
Βίκτωρα Ουγκό, µια περιοχή γεµάτη λαµπερά καφέ και πρωτοποριακές γκαλερί και θα περιπλανηθούµε
στην άλλοτε φοιτητογειτονιά Καρτιέ Λατέν στην αριστερή όχθη του Σηκουάνα αναζητώντας το ιστορικό
πρόσωπο της πόλης και τον χαµένο Μάη του ’68. ∆ιανυκτέρευση.
6η µέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά στο αεροδρόµιο του Παρισιού και πτήση
επιστροφής.

ΑΠΟ 450€ / ΑΤΟΜΟ
∆ΕΙΤΕ ΤΟ ΣΕ PDF

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης Αθήνα – Παρίσι –
Αθήνα µε την Air France/ Aegean Airlines.
∆ιαµονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Πρωινό µπουφέ καθηµερινά.
Περιηγήσεις, εκδροµές, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο
αναλυτικό πρόγραµµα της εκδροµής.
Μεταφορές, µετακινήσεις µε πούλµαν του γραφείου µας.
Τοπικός ξεναγός στο Μουσείο του Λούβρου.
Έµπειρος αρχηγός – συνοδός του γραφείου µας.
Ασφάλεια αστικής/επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•
•
•
•
•

Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι καυσίµων.
Ποτά, γεύµατα, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά.
Είσοδοι σε µουσεία, παλάτια, θεµατικά πάρκα και γενικά όπου
απαιτείται.
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.
∆ηµοτικοί φόροι ξενοδοχείων (το άτοµο τη βραδιά περίπου
2,5€)
Hotel
Median
Paris
Congress
3*

Hotel Ibis
Berthier
3*sup.

Hotel Ibis
Marriott
Grand
Ambassador
Boulevards
Opera 4*sup
3*sup

Hotel Novotel Paris la Defense 4*

Τιµή κατ’ άτοµο σε
450 €
δίκλινο

485€

545€

675€

545 €

Τιµή σε µονόκλινο

580 €

650 €

745 €

995 €

770 €

Παιδική τιµή (
µέχρι 12 ετών)

295 €

395 €
395 €
(3ο &4οπαδί)

Φόροι αεροδροµίων 150 €

150 €

150 €

385 € (3ο & 4Ο παιδί)
150 €

150 €

Σηµειώσεις:: Για τους επιβάτες που επιθυµούν να ταξιδέψουν µε την Aegean Airlines υπάρχει
επιβάρυνση ναύλου στις 18/04 επιπλέον 50€ . Όσοι επιθυµούν να ταξιδεύσουν µε εσωτερική πτήση το
επιπλέον κόστος είναι : Από/προς Θεσσαλονίκη 70 € - 90 € και από/προς υπόλοιπα αεροδρόµια 130 €
-150€.
Σηµειώσεις:: Ξεναγήσεις και εκδροµές, ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγµατοποιηθούν.
Πτήσεις µε την Air France 12, 13, 14, 18 Απριλίου’17 : Αναχώρηση : Αθήνα – Παρίσι 06.05
09.00 ||| Επιστροφή : Παρίσι – Αθήνα 12.15 16.45
Πτήσεις µε την Aegean Airlines 14, 18 Απριλίου’17 : Αναχώρηση : Αθήνα – Παρίσι 08.30 11.10
||| Επιστροφή : Παρίσι –Αθήνα 20.40 00.55

