Κάστρα Λίγηρα - Νορµανδία - Παρίσι
7 µέρες Παρίσι - Ορλεάνη - Τούρ - Κάστρα Λίγηρα - Σαµπόρ - Μοντ Σαίν
Μισέλ - Νορµανδία - Ρουέν - Ζιβερνί. ∆ιαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία
4* µε µπουφέ πρωινό καθηµερινά.

Πρόγραµµα (7 µέρες)
Ηµέρα 1

Ηµέρα 2

Ηµέρα 3

Ηµέρα 4

Ηµέρα 5

Αθήνα - Παρίσι - Ορλεάνη - Τούρ
Συγκέντρωση στο Αεροδρόµιο και πτήση για το Παρίσι την πρωτεύουσα
της Γαλλίας µε την AIR FRANCE. Με την άφιξη, άµεση αναχώρηση για
την περιοχή του Λουάρ, µε πρώτο σταθµό την Ορλεάνη, την ιστορική
πόλη. Εκεί θα περιηγηθούµε στο ιστορικό της κέντρο µε τον επιβλητικό
Καθεδρικό Ναό, την κεντρική Πλατεία µε το άγαλµα της Ζαν Ντ’ Αρκ,
το επιβλητικό Αναγεννησιακό κτίριο του ∆ηµαρχείου κλπ .Συνεχίζουµε
για την Τούρ που δεσπόζει στην καταπράσινη κοιλάδα του Λίγηρα, µε το
µοναδικό µεσαιωνικό ιστορικό κέντρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
MERCURE TOURS SUD 4* (www.mercure.com) και δυνατότητα
περιπατητικής γνωριµίας µε την πόλη.
Τουρ - Κάστρα Λίγηρα - Σαµπόρ & Σενονσώ
Πρόγευµα και ακολουθεί ε επίσκεψη στα δύο πιο διάσηµα και
οµορφότερα κάστρα, το Σάµπορ µε 440 δωµάτια και 365 τζάκια και το
Σενονσώ, ένα αναγεννησιακό αριστούργηµα µε καταπληκτικούς
κήπους.Επιστροφή στην Τουρ, την επονοµαζόµενη και «Κήπο της
Γαλλίας’’ χρόνος ελεύθερος στην πόλη για να περιηγηθείτε στο
εντυπωσιακό ιστορικό κέντρο. Το βράδυ σας προτείνουµε να δειπνήσετε
σε παραδοσιακή µπρασερί, δοκιµάζοντας αυθεντική Γαλλική κουζίνα.
Τουρ - Σαιντ Μαλό - Μοντ Σαίν Μισέλ
Πρόγευµα και αναχώρηση για την Βρετάνη, µε πρώτο σταθµό το Σαίντ
Μαλό µε το ιστορικό λιµάνι τα παράξενα γρανιτένια δροµάκια τα
χαρακτηριστικά πέτρινα σπίτια το σηµαντικό εµπορικό και τουριστικό
κέντρο του σήµερα και κέντρο πειρατείας του χθες όπου θα
περιηγηθούµε περιπατητικά στα αξιοθέατα του. Η συνέχεια θα µας
οδηγήσει σε ένα από τα θαύµατα του ∆υτικού κόσµου, το οχυρωµένο
νησί – χωριουδάκι Μοντ Σαίν Μισέλ, το πιο πολυφωτογραφηµένο
αξιοθέατο της Γαλλίας που βρίσκεται κουρνιασµένο σε γρανιτένιο λόφο
περιτριγυρισµένο από τα νερά της Μάγχης και έντονο το φαινόµενο της
Παλίρροιας. Για όσους επιθυµούν, χρόνος ελεύθερος για να επισκεφτούν
το εσωτερικό του οχυρού Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της ευρύτερης
περιοχής.
Νορµανδία ( Ντωβίλ - Τρουβίλ - Ονφλέρ )
Πρόγευµα και αναχώρηση για τη Νορµανδία µε την αριστοκρατική
Ντωβίλ µε την αρχοντική Κορνίς. ∆ίπλα ακριβώς, βρίσκεται η δίδυµη
πόλη της Τρουβίλ που θα επισκεφτούµε και θα ολοκληρώσουµε µε την
µοναδική Ονφλέρ, µε το γραφικό της λιµανάκι αντικριστά στην Χάβρη
και τον µικρό της Μεσαιωνικό πύργο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Ρουέν - Ζιβερνί - Παρίσι
Πρόγευµα και αναχώρηση για την ιστορική Ρουέν που υπήρξε µια από
τις ακµάζουσες πόλεις την εποχή του Μεσαιώνα, µε την παλαιά Αγορά,
τον Ναό της Ζαν Ντ’ Αρκ, το Αστρονοµικό Ρολόι κλπ. αξιοθέατα.
Συνεχίζουµε το οδοιπορικό µας µε την επίσκεψη στο καταπράσινο
Ζιβερνί, όπου και θα περιηγηθούµε στο σπίτι του καλλιτέχνη Κλωντ
Μονέ, θα δούµε τη λίµνη µε τα Νούφαρα, την περίτεχνη Ιαπωνική
Γέφυρα, τα πολύχρωµα λουλούδια µε τα οργιαστικά χρώµατα κ.α.
Τελευταία µας στάση το Παρίσι, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο

Ηµέρα 6

Ηµέρα 7

CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* ( www.ihg.com ) .
Παρίσι
Πρόγευµα και περιήγηση της πόλης. Θα περάσουµε από την πλατεία
Οµονοίας, τα Ηλύσια Πεδία, την Αψίδα του Θριάµβου, την Όπερα, τον
Πύργο του Άϊφελ, την Παναγία των Παρισίων κ.α. Τέλος θα
επισκεφτούµε το Μουσείο του Λούβρου για να θαυµάσουµε µόνο µερικά
από τα σηµαντικότατα εκθέµατα που βρίσκονται σε αυτό, όπως η Νίκη
της Σαµοθράκης, η Αφροδίτη της Μήλου, η Τζοκόντα «Μόνα Λίζα» του
Νταβίντσι και πολυάριθµα έργα των Μιχαήλ Αγγέλουα. Μετά το τέλος
της περιήγησης µας σας προτείνουµε (έξοδα ατοµικά) για ροµαντική
κρουαζιέρα στον Σηκουάνα και γιατί όχι ένα γεύµα εν πλω! Για το
βράδυ προτείνουµε να επισκεφτείτε ένα από Παριζιάνικα καµπαρέ
Μουλέν Ρουζ, Λίντο, Παραντίς, Λάτιν κ.α.
Παρίσι - Αθήνα
Πρόγευµα και όλη η σηµερινή ηµέρα ελεύθερη στη διάθεσή σας για
προσωπικές δραστηριότητες. Απολαύστε τον περίπατο σας στα πάρκα
της πόλη, επισκεφτείτε την Παναγία των Παρισίων, ανεβείτε στον Πύργο
του Άϊφελ, περιπλανηθείτε στην «µποέµ» Μονµάρτη µε τα γραφικά
στενά δροµάκια. Αναχώρηση για το Αεροδρόµιο για την πτήση
επιστροφής στην Αθήνα.

Τιµοκατάλογοι
Ξενοδοχείο: 4* HOTELS IN FRANCE
22/07/2017 12/08/2017
εώς
εώς
28/07/2017 18/08/2017
€ 855.00 € 855.00

∆ίκλινο
3ο άτοµο
€ 755.00 € 755.00
1-12 ετών
Μονόκλινο € 1245.00 € 1245.00

Περιλαµβάνονται
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ µε την AIR
FRANCE
Έξι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
Μπουφέ πρόγευµα καθηµερινά
Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω πρόγραµµα
Αρχηγός- συνοδός του γραφείου µας
Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδροµείς έως 75
ετών
Φ.Π.Α

∆εν περιλαµβάνονται
•

Φόροι αεροδροµίου & επίναυλοι καυσίµων 155 € περίπου,
φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά, Είσοδοι σε µουσεία, µνηµεία,
ιστορικούς, αρχαιολογικούς χώρους, παλάτια και γενικά όπου
απαιτείται, ∆ηµοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία, Ότι αναφέρεται ως
προαιρετικό ή προτεινόµενο.

