ΠΑΡΙΣΙ – DISNEYLAND
5 ημέρες αεροπορικώς
Παρίσι, Μουσείο Λούβρου, Παλάτι Bερσαλλιών, Disneyland, Σηκουάνας

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ
ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ – PARIS BY NIGHT
TOUR Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Γαλλίας. Άφιξη
και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια. και ξεκινάμε να γνωρίσουμε την
πόλη. Θα ξεκινήσουμε από τον ομφαλό της πόλης όπου θα επισκεφθούμε την Παναγία των
Παρισίων, ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της γοτθικής αρχιτεκτονικής με τα
περίφημα βιτρώ, το μεγαλύτερο εκκλησιαστικό όργανο της Γαλλίας και τη μοναδική Παναγία

της Αποκαθήλωσης. Θα συνεχίσουμε με το ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να
φθάσουμε στο Πάνθεον, σημείο ταφής των επιφανέστερων Γάλλων, όπως ο Βίκτωρ Ουγκώ, ο
Εμίλ Ζολά και το ζεύγος Κιουρί. Ακολούθως θα θαυμάσουμε τους κήπους, αγαπημένο σημείο
των καλλιτεχνών και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, χτισμένα στα πρότυπα της ιταλικής
αναγέννησης, όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα θα οδηγηθούμε στη γειτονιά
Σαιν Ζερμαίν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά και το ναό του Αγίου
Γερμανού . Στη συνέχεια θα περάσουμε από το μουσείο Ορσαί με την πλουσιότερη συλλογή
έργων της περιόδου του Ιμπρεσιονισμού, την πανέμορφη γέφυρα του Αλεξάνδρου Γ’, σύμβολο
της Γαλλορωσικής φιλίας, το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα Α’ για να
ολοκληρώσουμε την πορεία μας στη νότια όχθη του Σηκουάνα με το σήμα κατατεθέν της
πόλης, τον Πύργο του Άιφελ, τον οποίο θα αποθανατίσουμε από το Τροκαντερό. Συνεχίζοντας
στη βόρεια πλέον όχθη του ποταμού θα θαυμάσουμε την Πλατεία του Αστέρα, όπου κυριαρχεί
η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον κόσμο και αποτελεί αφετηρία της
πολυτραγουδισμένης λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων. Στην Πλατεία Ομονοίας θα δούμε το
Γαλλικό Κοινοβούλιο, τον οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους
κήπους του Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας το εμπορικό κέντρο της πόλης
θα περάσουμε από το Ναό της Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, Εθνική Ακαδημία της
Μουσικής και την Πλατεία Βαντόμ έχοντας πάρει μόνο μια μικρή γεύση της απερίγραπτης
ομορφιάς της Πόλης του Φωτός. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, όπου και θα
ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. Εκεί μαζί με τα άλλα εκθέματα, μας
περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες του παλατιού, η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης
και η αινιγματική Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος
ελεύθερος για ξεκούραση. Για το απόγευμα για όσους επιθυμούν προαιρετικά, μπορούν να
συμμετέχουν στο Paris By Night Τour για να θαυμάσουμε τη μοναδική πόλη, φωταγωγημένη.
Θα απολαύσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα στο Σηκουάνα και στη συνέχεια θα δούμε τα
κυριότερα αξιοθέατα της πόλης και θα ανακαλύψουμε τη μυστηριακή ατμόσφαιρα στο
εορταστικό βραδινό Παρίσι . Μεταξύ άλλων, θα δούμε το στολισμένο Δημαρχείο της πόλης, την
φωταγωγημένη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων και φυσικά τον μοναδικό Πύργο του Άιφελ ,
όπου από το Τροκαντερό θα έχουμε τη δυνατότητα να τον φωτογραφίσουμε, καθώς
εκατομμύρια φωτάκια λαμπυρίζουν επάνω του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ανάβαση στο
ψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, το λόφο της Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ
Κερ, η πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων και η οικία του Σαλβατόρ Νταλί, γνωρίζοντας ένα
μέρος της νυχτερινής ζωής της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΛΑΤΙΝΩΝ (QUARTIER
LATIN) – ΑΓΙΟΣ ΣΟΥΛΠΙΚΙΟΣ – ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ (50+50 χλμ.) Πρωινό και σήμερα θα γνωρίσουμε
ένα πολύ όμορφο και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της πόλης , την Πλατεία της Βαστίλης.
Σύμβολο της αυθαιρεσίας και της καταπίεσης, κατελήφθη από τον επαναστατημένο λαό του
Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. Ο διοικητής της, Λονέ, είχε διατάξει να πυροβολήσουν κατά του
πλήθους που την πολιορκούσε. Η ημερομηνία της πτώσης της Βαστίλης, που σήμαινε για τη
Γαλλία το τέλος της βασιλικής αυθαιρεσίας, καθιερώθηκε από το 1880 ως εθνική γιορτή της
Γαλλίας. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που περικλείει

την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στην συνοικία των
Λατίνων. Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητες μπιστρώ και καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό
μποέμ σύνολο. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής η
οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Στη συνέχεια θα
μεταφερθούμε στον φημισμένο ναό του Αγίου Σουλπικίου. Η κατασκευή του ναού
χρονολογείται από το 13ο αιώνα, ενώ το νέο κτίριο θεμελιώθηκε το 1646 και μετά από
εργασίες 140 ετών ολοκληρώθηκε, με τη διώροφη πρόσοψη και τις τρεις κιονοστοιχίες να
συνιστούν το επίκεντρο της προσοχής στη συνολική αισθητική. Ο Μαρκήσιος ντε Σαντ και ο
ποιητής, Κάρολος Μποντλέρ βαφτίστηκαν εδώ ενώ έγινε κι ο γάμος του Βίκτωρος Ουγκώ με την
Αντέλ Φουσέ. Το 1727 ο Languet de Gergy, ιερέας του ναού, έδωσε εντολή στον Henry Sully,
κατασκευαστή ωρολογίων και αστρονόμο, να φτιάξει ένα ηλιακό ρολόι ώστε να μπορεί να
υπολογίζει το Πάσχα και τις ισημερίες. Αυτή η μεσημβρινή γραμμή από ορείχαλκο
τοποθετήθηκε κατά μήκος του δαπέδου και έφτασε μέχρι επάνω σε ένα λευκό μαρμάρινο
οβελίσκο, περίπου έντεκα μέτρα ύψος, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται μια σφαίρα με ένα
σταυρό. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα ανάκτορα των Βερσαλλιών (επίσκεψη), που
αποτέλεσαν το πρότυπο των περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε
την Αίθουσα των Κατόπτρων όπου υπογράφηκε η συνθήκη των Βερσαλλιών, τα ιδιαίτερα
διαμερίσματα του Λουδοβίκου του 14ου του Βασιλιά Ήλιου, της Μαρίας Αντουανέτας και θα
περπατήσουμε στους καταπληκτικούς κήπους των ανακτόρων, που θα μας μεταφέρουν σε
άλλες εποχές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα στην
πανέμορφη, φωταγωγημένη με εκατομμύρια φωτάκια, Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων η
προαιρετική διασκέδαση σε ένα από τα διεθνούς φήμης καμπαρέ Λίντο η Μουλέν Ρουζ.
3η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEYLAND
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μυθικό κόσμο της Disney. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Από σήμερα θα ζήσουμε στον μαγικο κόσμο του παραμυθιού. Περιπλανηθείτε στα
πάρκα της Disney, συναντήστε όλους τους παιδικούς ήρωες και ζήστε την απόλυτη μαγεία.
Ελεύθερος χρόνος στα πάρκα της Disneyland.
4η ημέρα: DISNEYLAND
Πρόγευμα και έχετε άλλη μια ολόκληρη μέρα να διαθέσετε στα παιχνίδια και θεάματα του
πάρκου. Ζήστε για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ, επισκεφθείτε το νησί των πειρατών.
Γευματίστε σε ένα από τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Ωραίας
Κοιμωμένης, της Χιονάτης και των 7 νάνων, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε στο
Visionarium, ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο STAR
TOUR.
5η ημέρα: DISNEYLAND - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μετά το πρόγευμα χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στα πάρκα της DISNEY, ώσπου
να αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο και την πτήση της επιστροφής μέσω Θεσσαλονίκης με
προορισμό το Ηράκλειο.

Σημείωση
Η σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί για την καλύτερη εκτέλεση του
προγράμματος.
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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

ΕLB 053 03.30 – 04.45
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

