ΠΑΡΙΣΙ-ΝΟΡΜΑΝ∆ΙΑ-ΒΡΕΤΑΝΗ
6 ηµέρες
Παρίσι, Μουσείο Λούβρου, Μουσείο Αρωµάτων (Fragonard), Βερσαλλίες, Eurodisney, Καέν, Σαιν Μαλό,
Μον Σαιν Μισέλ, Ντοβίλ, Τρουβίλ, Ονφλέρ.

Αναχωρήσεις:
1,3,29 Απριλίου ‘17
20 Μαΐου ’17
03 Ιουνίου ́17

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ

Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για το κοσµοπολίτικο Παρίσι. Μετά από πτήση 3 ωρών
περίπου, άφιξη στην Πόλη του Φωτός. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση
σας για µία πρώτη γνωριµία µε την πόλη. ∆ιανυκτέρευση.
2η µέρα: ΠΑΡΙΣΙ (ξενάγηση πόλης)

Πρωινό στο ξενοδοχείο 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. Επιστροφή το µεσηµέρι στο ξενοδοχείο και απόγευµα ελεύθερο.. ∆ιανυκτέρευση.
3η µέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ ( ξενάγηση) – ΜΟΥΣΕΙΟ 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 το Μουσείο Αρωµάτων Fragonard, το οποίο στεγάζεται
σ’ ένα πανέµορφο κτήριο του 19ου αιώνα, που χτίστηκε από τον Ζοζέφ Λεζουφασέ, µαθητή του Γκαρνιέ,
αρχιτέκτονα της Όπερας των Παρισίων. 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 ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Για το βράδυ σάς προτείνουµε να
διασκεδάσετε στο περίφηµο καµπαρέ του Παρισιού “Paradis Latin”. ∆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 ΟΝΦΛΕΡ - ΝΤΟΒΙΛ – ΤΡΟΥΒΙΛ – ΚΑΕΝ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη γραφική Ονφλέρ, µια τόση δα πολιτεία σαν µινιατούρα του
17ου αιώνα, µέσα στα λουλούδια, όπως λέει και το όνοµά της. Εδώ, ο χρόνος µοιάζει να έχει σταµατήσει
στην εποχή που οι πρώιµοι ιµπρεσιονιστές ζωγράφοι απαθανάτιζαν το κεντρικό λιµανάκι και την
αµφιθεατρικά χτισµένη πόλη. Επόµενος σταθµός µας το δίδυµο κοσµοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο
Ντοβίλ-Τρουβίλ, λίκνο της Μπελ Επόκ και του στιλ Αρ Νουβό. Θαυµάστε κατά µήκος της διάσηµης
παραλιακής τα πολυτελή κτήρια-σπίτια και ξενοδοχεία, τα αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια, τα
εµπορικά µαγαζιά πολυτελείας ή δοκιµάστε την τύχη σας στο Καζίνο. Αργά το απόγευµα άφιξη στην
Καέν, τη µεγαλύτερη πόλη της Κάτω Νορµανδίας, πόλη µε εντυπωσιακό πολιτισµικό παρελθόν, που
αποτέλεσε σηµείο-κλειδί στη Μάχη της Νορµανδίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
∆ιανυκτέρευση.
6η µέρα: ΚΑΕΝ – ΣΑΙΝ ΜΑΛΟ – ΜΟΝ ΣΑΙΝ ΜΙΣΕΛ

Μετά το πρωινό, κατευθυνόµαστε στην κάστρο-πολιτεία του Σαιν Μαλό στις ακτές της Μάγχης, που
αποτέλεσε καταφύγιο κουρσάρων και πειρατών τον 16ο αι. Μια πόλη-οχυρό, που αναστηλώθηκε
εντυπωσιακά µετά τη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή της στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Παραδοµένοι
στην αύρα του Ατλαντικού, θα περπατήσουµε εντός στην εντός των τειχών µεσαιωνική πόλη µε τον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βικεντίου και τον Πύργο στον οποίο στεγάζεται το µουσείο της πόλης.
Αναχώρηση για το µεσαιωνικό αριστούργηµα, το Μον Σαιν Μισέλ, ένα βραχώδες νησάκι στη µέση µιας
απέραντης έκτασης από κίτρινη άµµο, η οποία µε την πληµµυρίδα καλύπτεται από θάλασσα. Στην
κορυφή του δεσπόζει το Αβαείο του Αγίου Μιχαήλ, Μνηµείο Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της
UNESCO. Το λιλιπούτειο χωριουδάκι στους πρόποδες του λόφου µε τα πέτρινα σπιτάκια µε τα
λουλούδια, τα λιθόστρωτα δροµάκια του και τα γραφικά πανδοχεία του δίνουν την εντύπωση ότι µόλις
άνοιξες ένα παράθυρο στον Μεσαίωνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

7η µέρα: ΚΑΕΝ - ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σύντοµη περιήγηση πόλης και στη συνέχεια επίσκεψη στο Μουσείο Μνήµης της
Καέν, µε εκθέµατα που αφηγούνται την ιστορία του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου, της απόβασης των
Συµµάχων (D-Day, 6/6/1944) και της Μάχης της Νορµανδίας. Ένα µουσείο που σφραγίζει τις αξίες
ειρήνης και της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Αργά το απόγευµα, µεταφορά στο
αεροδρόµιο του Παρισιού και πτήση επιστροφής.

ΑΠΟ 635€ / ΑΤΟΜΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µετ’ επιστροφής Αθήνα – Παρίσι – Αθήνα µε την
Aegean Airlines.
Μεταφορές από και προς αεροδρόµια / ξενοδοχεία εξωτερικού.
Μετακινήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν του γραφείου µας.
∆ιαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 3*. ( Ιbis Berthier , Ibis Caen) ή παρόµοια.
Πρωινό καθηµερινά.
Εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραµµα.
Έµπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου µας.
Ασφάλεια αστικής /επαγγελµατικής ευθύνης.
ΦΠΑ.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•
•
•
•

Είσοδοι σε µουσεία/κάστρα, ιστορικούς/αρχαιολογικούς χώρους, θεάµατα, θεµατικά Πάρκα
Eurodisney.
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόµενο.
∆ηµοτικοί φόροι ξενοδοχείων (το άτοµο τη βραδιά περίπου 2€)
Check point 10 €

Early booking
Τιµή κατ άτοµο σε δίκλινο

635€

Τιµή σε µονόκλινο

815€

Παιδικό ( µέχρι 12 ετών)

495€

Φόροι αεροδροµίων

150€

Σηµειώσεις:: Οι παιδικές τιµές είναι για παιδιά µέχρι 12 ετών µε διαµονή στο ίδιο δωµάτιο µε 2
ενήλικες. Οι ξεναγήσεις, εκδροµές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και µπορεί να αλλάξει η σειρά που θα
πραγµατοποιηθούν.
Σηµειώσεις:: Για τους επιβάτες που επιθυµούν να ταξιδέψουν µε εσωτερική πτήση το επιπλέον
κόστος είναι : Από/προς Θεσσαλονίκη 70€ - 90€. Από/προς υπόλοιπα αεροδρόµια 130 € - 150€ .
ΠΤΗΣΕΙΣ: Aναχώρηση : Α3 610 Αθήνα – Παρίσι 08.30 11.10 ||| Επιστροφή : Α3 615 Παρίσι –
Αθήνα 20.40 00.55

