Παρίσι Family
Disneyland
5 Ημέρες

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - KΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ PARIS BY NIGHT TOUR
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και αναχώρηση για το Παρίσι μέσω
Θεσσαλονίκης. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση και θα
γνωρίσουμε τη πόλη. Θα ξεκινήσουμε από την Παναγία των Παρισίων, το ιστορικό
πανεπιστήμιο της Σορβόνης, το Πάνθεον. Θα θαυμάσουμε τα ανάκτορα του
Λουξεμβούργου και θα οδηγηθούμε στη γειτονιά Σαιν Ζερμαίν με τα δημοφιλή
καφέ ντε Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά και το ναό του Αγίου Γερμανού. Θα περάσουμε
από το μουσείο Ορσαί, το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα Α’,
κατευθυνόμενοι στον Πύργο του Άιφελ. Θα δούμε ακόμα την Αψίδα του θριάμβου,
το Γαλλικό Κοινοβούλιο, τον οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του

Μπερνίνι, τους κήπους του Κεραμικού. Θα περάσουμε από το Ναό της Αγίας
Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία της Μουσικής και την
Πλατεία Βαντόμ. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, όπου και θα
ξεναγηθούμε. Για το απόγευμα προαιρετική συμμετοχή στο Paris By Night Τour για
να θαυμάσουμε φωταγωγημένο το Παρίσι. Θα απολαύσουμε μια μαγευτική
κρουαζιέρα στο Σηκουάνα, θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα και θα
ανακαλύψουμε τη βραδινή ατμόσφαιρα της εορταστικής πόλης. Ανάβαση στο λόφο
της Μονμάρτης για να δούμε ένα τμήμα της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΪΦΕΛ - AQUARIUM DE PARIS Πρωινό και για
όσους το επιθυμούν (προαιρετικά) αναχώρηση για το σύμβολο της πόλης του
Παρισιού, τον μοναδικό Πύργο του Άιφελ. Χρόνος ελεύθερος για να ανεβείτε στον
πύργο και για μια βόλτα στο Πεδίο του Άρεως. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το
μοναδικό Aquarium, που φιλοξενεί περισσότερα από 10.000 ψάρια,
συμπεριλαμβανομένων 25 καρχαριών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ DISNEYLAND (32 + 32 χλμ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Disneyland. Ζήστε για λίγο στην εποχή του Φαρ
Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με
τους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Ωραίας
Κοιμωμένης, της Χιονάτης και των 7 νάνων, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν.
Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν, ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ
μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο Stat Tour. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο
Παρίσι.
4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ (50 + 50 χλμ.)
Πρωινό και για όσους το επιθυμούν (προαιρετικά) αναχώρηση για το Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας. Χιλιάδες τα εκθέματα των ζώων, αλλά σίγουρα αυτό που κόβει
την ανάσα είναι οι Δεινόσαυροι. Ακολουθεί επίσκεψη στο ανάκτορο των
Βερσαλλιών, όπου θα δούμε τα βασιλικά δωμάτια καθώς και το δωμάτιο των
κατόπτρων. Ακόμα θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τους καταπληκτικούς
κήπους του Λουδοβίκου. Επιστροφή στο Παρίσι.
5η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Πρωινό και απολαύστε την ελεύθερη
ημέρα σας στο Παρίσι. Επισκεφθείτε το μουσείο Πικάσο, το μεγαλύτερο εμπορικό
κέντρο της πόλης, Φόρουμ ντες Αλ, τον Άγιο Ευστάθιο και τη Βασιλική πλατεία.
Προτείνουμε να γευματίσετε στο εστιατόριο Κονγκ ή στο παραδοσιακό εστιατόριο
λε Μπουκρές. Συνιστούμε επίσης να κινηθείτε στην περιοχή της Όπερας, με τα

πολυκαταστήματα Γκαλερί λα Φαγέτ και Πρεντάμπ. Μετάβαση στο αεροδρόμιο και
πτήση επιστροφής μέσω Θεσσαλονίκης για Ηράκλειο.
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (περιλαμβάνει αεροπορικό εισιτήριο, μεταφορές από και προς
το αεροδρόμιο, ξενοδοχείο).
Ξενοδοχεία
Ibis Berthier 3*
Ibis Opera
Grands
Boulevards 3*
Mercure Paris
Saint Ouen 3*
Holiday Inn Porte
Clishy
Holiday Inn
Opera Grands
Boulevards 4*
Hotel Perreyve
3*

Early
boking
455 €

Δίκλινο

Παιδί

495 €

Επιβάρυνση
μονόκλινου
160 €

505 €

545 €

180 €

0€

465 €

505 €

150 €

0€

515 €

555 €

200 €

265 €

605 €

655 €

280 €

265 €

595 €

645 €

290 €

265 €

Διατροφή

Φόροι

Πρωινό

170 €

265 €

Οι τιμές είναι early booking και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ξενοδοχεία
Ibis Berthier 3*
Ibis Opera
Grands
Boulevards 3*
Mercure Paris
Saint Ouen 3*
Holiday Inn Porte
Clishy
Holiday Inn
Opera Grands
Boulevards 4*
Hotel Perreyve
3*

Early
boking
540 €

Δίκλινο

Παιδί

580 €

Επιβάρυνση
μονόκλινου
160 €

590 €

630 €

180 €

0€

550 €

590 €

150 €

0€

600 €

640 €

200 €

690 €

740 €

280 €

680 €

730 €

290 €

Διατροφή

Φόροι

Πρωινό

170 €

335 €

335 €
335 €

335 €

Οι τιμές είναι early booking και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων

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
ΕLB 053 03.30 – 04.45
24/12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΑΡΙΣΙ
ELB 163 10.30 – 12.30
28/12 ΠΑΡΙΣΙ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕLB 164 20:45 – 00.45
28/12*(29/12) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ELB 052 03.00 – 04.15

