Νορμανδία – Βρετάνη – Κάστρα Λίγηρα
(Aπό Ηράκλειο)
23-27/12
5 ημέρες

1n ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ – ΝΤΟΒΙΛ (200χλμ.) – ΤΡΟΥΒΙΛ (10χλμ.) – ΟΝΦΛΕΡ (20χλμ.) – ΚΑΕΝ
(67χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και πτήση για την Πόλη του
Φωτός μέσω Θεσσαλονίκης . Επιβίβαση στο λεωφορείο μας με προορισμό την
Κοσμοπολίτικη Ντουβίλ και την δίδυμη της πόλη Τρουβίλ. Η Ντουβίλ διάσημο παραθαλάσσιο θέρετρο,
με αέρα Κυανής Ακτής, αποτελεί το λίκνο της «Μπελ Επόκ» εποχής και του στυλ «art nouveau». Αξίζει
να περπατήσετε ανάμεσα στα αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια, τα εμπορικά καταστήματα

πολυτελείας, τα επιβλητικά ξενοδοχεία, η να δοκιμάσετε την τύχη σας στο πολυσύχναστο καζίνο. Στην
συνέχεια διασχίζοντας πανέμορφα Νορμανδικά χωριά, φτάνουμε στην γραφική Honfleur. Εδώ ο χρόνος
φαίνεται να έχει σταματήσει την εποχή που οι ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι αποθανάτιζαν το κεντρικό
λιμανάκι και την αμφιθεατρικά χτισμένη πόλη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην
Καέν και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία της πόλης.
2n ημέρα: ΚΑΕΝ – ΜΟΝΤ ΣΑΙΝΤ ΜΙΣΕΛ (125χλμ.) – ΣΑΝ ΜΑΛΟ (56χλμ.) - ΚΑΕΝ (170χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση μέσα από καταπράσινες κοιλάδες για το μεσαιωνικό αριστούργημα Mont St.
Michele, ένα βραχώδες νησάκι, απομονωμένο και ξεχασμένο από τον κόσμο. Τον μεσαίωνα χτίστηκε
στην κορυφή του το μοναστήρι των Βενεδικτίνων, που αποτέλεσε το σημείο εξόρμησης της Ιωάννας της
Λορένης. Σήμερα αποτελεί χώρο «παγκόσμιου πολιτισμικού προσκυνήματος της ανθρωπότητας». Το
λιλιπούτειο χωριουδάκι διατηρεί την γραφικότητά του στα ατέλειωτα σοκάκια με γραφικά
καταστήματα και υπέροχη θέα. Σε αυτή μας την επίσκεψη, μαζί με τα πανέμορφα τοπία, μας δίνεται η
δυνατότητα να φανταστούμε τον τρόπο ζωής στο Μεσαίωνα και τον 100ετή πόλεμο με την Αγγλία. Στην
συνέχεια κατευθυνόμαστε στην «πόλη των πειρατών» Σαν Μαλό. Λίκνο των μεγάλων κουρσάρων και
πολεμιστών μια πόλη-οχυρό που είναι περιτριγυρισμένη από τείχη και πύργους. Παραδομένοι στην
αύρα του Ατλαντικού, θα περπατήσουμε εντός και επί των τειχών της όμορφης πόλης μέχρι αργά το
απόγευμα. Επιστροφή στην Καέν.
3n ημέρα: ΚΑΕΝ – ΜΟΥΣΕΙΟ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ – ΤΟΥΡ (261χλμ.)
Σήμερα θα επισκεφτούμε το μουσείο που εγκαινίασε ο Μιτεράν και είναι αφιερωμένο στο Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο και την Μάχη κατά την απόβαση των συμμάχων στην Νορμανδία για την
απελευθέρωση της Ευρώπης από τον Ναζισμό. Αναχώρηση για την πόλη Τούρ στο Λίγηρα. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος για μια γεύση της μεσαιωνικής πόλης, με το
θαυμάσιο ιστορικό κέντρο και τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό.
4n ημέρα: ΤΟΥΡ - ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ ( AMBOISE – CHAMBORD) (75 χλμ.) - ΤΟΥΡ (75χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την κοιλάδα του Λίγηρα. Πρόκειται για τις περιοχές που αποτέλεσαν το
λίκνο της αναγεννησιακής τέχνης στη Γαλλία και την αφετηρία του αγώνα της Ιωάννας της Λορένης στο
τέλος του Εκατονταετούς πολέμου. Μετά από μια σύντομη διαδρομή θα επισκεφτούμε το κάστρο
Amboise στην ομώνυμη μεσαιωνική πόλη καθώς επίσης και τον τάφο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Στην
συνέχεια αναχωρούμε για να επισκεφτούμε το Κάστρο Chambord, το οποίο έχει χαρακτηριστεί μνημείο
Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την Ουνέσκο. Ένα εντυπωσιακό και σε μέγεθος για την εποχή του
κάστρο, αποτελούμενο από μεγάλους στρογγυλούς πύργους και με αρχιτεκτονικά σχέδια που φέρουν
την υπογραφή του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Χρόνος ελεύθερος στα καταστήματα με τοπικά εδέσματα (η
περιοχή φημίζεται για τα κρασιά, τα πατέ και τα κατσικίσια τυριά). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
5n ημέρα: TOYΡ – ΠΑΡΙΣΙ (240χλμ.) – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το Παρίσι. Άφιξη και χρόνος ελεύθερος στην πόλη του Φωτός. Σας
προτείνουμε να επισκεφτείτε την συνοικία Μαρέ, με τις ψαγμένες αίθουσες τέχνης ντελικατέσεν και
πολλά καταστήματα με μοντέρνα ρούχα και αντικείμενα τέχνης. Οι πανέμορφες επαύλεις δημιουργούν

ένα υπέροχο σκηνικό για τον περίπατό σας. Σας συνιστούμε επίσης να κινηθείτε στην περιοχή της
Όπερας, όπου βρίσκονται τα πολυκαταστήματα Γκαλερί Lafayette και Printemps και να δείτε τις μικρές
και πολυτελείς μπουτίκ των διασημότερων. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της
επιστροφής μας μέσω Θεσσαλονίκης για Ηράκλειο.

Ξενοδοχεία
Mercure Caen
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465 €

Πρωινό
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Αεροπορικά εισιτήρια Ηράκλειο – Παρίσι μέσω Θεσσαλονίκης
 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
 Πρωινό ή ημιδιατροφή καθημερινά, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
 Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν
 Εκδρομές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
 Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου
 Φ.Π.Α.
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης
 Μια αποσκευή βάρους 20 kg ανά άτομο
 Μια χειραποσκευή βάρους 8 kg ανά άτομο
Δεν περιλαμβάνονται:
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται
 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων
 Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο)
 Κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό,
προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων
Σημείωση: Οι ξεναγήσεις, περιηγήσεις, εκδρομές είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που
θα πραγματοποιηθούν
Πτήσεις
24/12 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
24/12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΑΡΙΣΙ
28/12 ΠΑΡΙΣΙ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕLB 053
ELB 163
ΕLB 164

03.30 – 04.45
10.30 – 12.30
20:45 – 00.45

28/12*(29/12) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ELB 052

03.00 – 04.15

