ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
ΠΟΛΗ ΦΩΤΟΣ ΠΑΡΙΣΙ
ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - DISNEYLAND – ΛΟΥΒΡΟ – ΜΟΥΣΕΙΟ FRAGONARD – ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ –
ΒΑΣΤΙΛΛΗ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΣΓΙΩΝ – ΜΑΡΑΙ – (ΝΟΡΜΑΝ∆ΙΑ)

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
η

Αναχωρήσεις: 12/01, 26/01. 08/02, 17/02(ΚΑΘ. ΔΕΥΤΕΡΑ), 28/02, 08/03, 14/03, 21/03 &22/03 (25 ΜΑΡΤΙΟΥ)

1η ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΙΣΙ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για τη Γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι. Άφιξη και µεταφορά στο κέντρο της πόλης για την
ξενάγηση µας. Θα δούµε το Τροκαντερό ( στάση 15-20 λεπτά) και τον πύργο του Αιφελ, τη Λεωφόρο των Ηλυσίων πεδίων και την
Αψίδα του Θριάµβου, το Γκραν Παλαί και Πτί Παλαί, το Invalides, το υπουργείο Εξωτερικών (Εθνοσυνέλευση), την γέφυρα pont de
la Concorde, την πλατεία Οµονοίας, τους κήπους του Κεραµεικού, το Ορσέ, το µουσείο του Λούβρου, την L’orangerie, την γέφυρα
Ποντ Νεφ, το νησάκι Ιλ ντε Λα Σιτέ και την επιβλητική Παναγία των Παρισίων µε το διάσηµο καµπαναριό (στάση 30-45 λεπτά), το
Καρτιέ Λατέν, Σαιν Ζερµαίν, τη Σορβώνη, το Πάνθεον, τον τάφο του Ναπολέοντα, τους κήπους του Λουξεµβούργου, τον Αγιο
Σουλπίκιο, την παµπάλαια εκκλησία St Germain de Pres και το διάσηµο καφέ Le Deux Magots, την Opera Garnier, κ.λ.π
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο επιλογής σας βάσει τιµοκαταλόγου. Χρόνος ελεύθερος για την πρώτη γνωριµία µε την
πόλη. Ακολουθείστε προαιρετικά την βραδινή κρουαζιέρα στον Σηκουάνα µε τα περίφηµα µπατώ µους για µια γεύση από το
φωταγωγηµένο Παρίσι την νύχτα καθώς και την επίσκεψη στον γραφικό λόφο της Μονµάρτης µε την µοναδική Σακρ Κερ και τους
υπαίθριους ζωγράφους.

2η ΗΜΕΡΑ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ – ΛΟΥΒΡΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ FRAGONARD
Πρόγευµα και αναχώρηση για την σηµερινή µας ξενάγηση στα πανέµορφα Ανάκτορα των Βερσαλλιών. Χωρίς αναµονή και µε
ραντεβού θα δούµε τα Βασιλικά διαµερίσµατα, την αίθουσα των κατόπτρων όπου υπογράφηκε και η συνθήκη των Βερσαλλιών το
1919, κλπ. Χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθείτε τους απέραντους Βασιλικούς κήπους µε τις πανέµορφες λιµνούλες Επόµενος
σταθµός µας το περίφηµο µουσείο του Λούβρου. Με τον Ελληνόφωνο ξεναγό µας θα δούµε την Νίκη της Σαµοθράκης και την
Αφροδίτη της Μήλου, την Ελληνική πτέρυγα την πτέρυγα µε τους πίνακες όπου και το µοναδικό αριστούργηµα του Ντα Βίντσι, η
περίφηµη Τζοκόντα. Τελειώνουµε τη σηµερινή µας ξενάγηση µε την επίσκεψη µας στο µουσείο αρωµάτων της Fragonard. Χρόνος
ελεύθερος, επιστροφή στο ξενοδοχείο κατά βούληση. Το βράδυ κάντε µία βόλτα στη Σανζ Ελυζέ, µε τα πανέµορφα καφέ και τα
πολυτελή καταστήµατα ή επιλέξτε τα στενά δροµάκια του Σαιν Ζερµαίν, στο µπον µαρσέ, µε τα γραφικά τζαζ µπαρ και wine bars.

3η ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΙΣΙ – (ΝΟΡΜΑΝ∆ΙΑ)
Πρόγευµα, πρωινό ελεύθερο για ψώνια στα πασίγνωστα πολυκαταστήµατα της Gallerries Lafayette και Printemps. Πάρτε ένα ζεστό
καφέ απο το Café de la Paix και περπατείστε την Opera Garnier, τη Λεωφόρο Capucines, τη Rue Royale και Rue de la Paix, Rue
du Marche St. Honore, κ.λ.π. Για τους λάτρεις της σοκολάτας προτεινουµε την εξερευνηση του Μusee du chocolat που βρισκεται
στην ιδια περιοχη των µεγαλων βουλεβαρτων . Ενναλλακτικά επιλέξτε µία ολοήµερη εκδροµή στη Νορµανδία και στις πόλεις
Ντωβίλ, Τρουβίλ, Ονφλέρ. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε ενα απο τα πασιγνωστα καµπαρε της πολης, διανυκτέρευση.
η

4 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΙΣΙ - DISNEYLAND
Πρόγευµα και αναχώρηση για το µαγικό κόσµο της Ντίσνευλαντ. Το πανέµορφο πάρκο άνοιξε τις πόρτες του τον Απρίλιο του 1992
και βρίσκεται σε απόσταση 32 χιλιοµ. Από το Παρίσι. Από τον Μάρτιο του 2002 εγκαινιάστηκε και το νέο πάρκο µε τα περίφηµα
στούντιο της Μέτρο Γκόλντεν. Ζήστε στην εποχή του Φαρ Ουέστ µε τα ποταµόπλοια και τα φαράγγια, επισκεφτείτε το νησί των
πειρατών µε τους κρυµµένους θησαυρούς και τα µυθικά παζάρια. Γευµατίστε εξ’ιδίων σε ένα από τα 29 ρεστωράν και επισκεφθείτε
τον µαγικό κόσµο της Κοιµωµένης, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν, της Χιονάτης και των επτά Νάνων.
Ταξιδέψτε στο VISIONARIUM µε τον Ιούλιο Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι µεταξύ µετεωριτών και διαστηµοπλοίων στο STAR
TOUR. Επισκεφθείτε τα στούντιο της Μέτρο Γκόλντεν και σε ρόλους κοµπάρσων ζήστε την µοναδική εµπειρία του γυρίσµατος µιας
ταινίας. Επιστροφή στο Παρίσι, διαν/ση.
η

5 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΙΣΙ – ΒΑΣΤΙΛΛΗ - ΜΑΡΑΙ
Πρόγευµα και ηµέρα ελεύθερη στη Γαλλική πρωτεύουσα όπου µπορείτε να την αξιοποιήσετε όπως εσείς νοµίζετε καλύτερα. Με τη
συνοδεία του αρχηγού σας ακολουθείστε ένα µοναδικό περίπατο στη πλατεία της Βαστίλλης όπου δεσπόζει η Νέα Όπερα, στην
πλατεία των Βοσγίων και το σπίτι του Βίκτωρα Ουγκώ και σίγουρα στην πιό funky περιοχή του Παρισιού το Μαραί, µε τις πιο
ψαγµένες µπουτίκ (ολοι οι µεγάλοι οίκοι ειναι εδω!!!), µε το µουσείο της ιστορίας της πόλης Carnavalet αλλα και το µουσείο
µοντέρνας τέχνης Ποµπιντού. Στο τέλος της βόλτας µπορείτε να συνεχίσετε µ’ εναν περίπατο στην κοµψή καi εµπορική οδο Rivoli
και να απολαύσετε το διάσηµο MONT BLANC του CAFE ANGELINA που αποτελεί κορυφαία διεύθυνση της πόλης απο
το 1903. Νωρίς το απόγευµα επιβίβαση στο πούλµαν, µεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση επιστροφής για την Ελλάδα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ ΜΕ AIR FRANCE.
METΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ.
3, 4 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣTO ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ ΜΕ
ΟΛΑ ΤΑ FACILITIES.
ΜΠΟΥΦΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.
3ΩΡΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΕΩΣ.
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΤΩΝ ΒΕΡΣΑΛΛΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΞΕΝΑΓΟ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΞΕΝΑΓΟ
ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ DISNEYLAND.
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ FRAGONARD
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ, ΒΑΣΤΙΛΛΗ, ΜΑΡΑΙ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΣΓΙΩΝ
ΑΡΧΗΓΟ, ΣΥΝΟ∆Ο ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.
ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ ΣΤΙΣ GALLERIES LAFAYETTE.
ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ – ΧΑΡΤΕΣ.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Φόρους αεροδροµίων (155€), εισόδους Λούβρου (20€ - 25€), Βερσαλλιών (15€),
Disneyland (79€ Ενήλικας-69€ παιδί κάτω των 12 ετών), προαιρετική ηµερήσια Νορµανδία 70€ (µίνιµουµ συµµετοχή 15 ατόµων,
∆ηµοτικό φόρο Παρισιού 1,65€ το άτοµο ανά διανυκτέρευση σε 3 αστέρων ξενοδοχεία – 2,48€ το άτοµο ανά διανυκτέρευση σε 4
αστέρων ξενοδοχεία (Αφορά ενήλικες άνω των 17 ετών), ποτά, φιλοδωρήµατα, κ.λ.π

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Από το 4ήµερο πρόγραµµα λείπει η ελεύθερη ηµέρα µε την προαιρετική εκδροµή στη Νορµανδία
Η Σειρά εκτέλεσης του προγράµµατος είναι ενδεικτική και τροποποιείται σύµφωνα µε τις αργίες, τις ώρες πτήσεων και τα ραντεβού
των µουσείων για τις ξεναγήσεις.
Ακριβές ηµερήσιο πρόγραµµα δίνεται στους πελάτες µία εβδοµάδα πριν την αναχώρηση.

