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1η µέρα: Αθήνα - Παρίσι
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για τη γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι µε την AIR FRANCE. Άφιξη και
µεταφορά στο κέντρο της πόλης για την ξενάγηση µας. Θα δούµε την Παναγία των Παρισίων, το Καρτιέ Λατέν, τους
κήπους του Λουξεµβούργου, το Πάνθεον, την Πλας ντε λα Κονκόρτ, τον τάφο του Ναπολέοντα, τα Ηλύσια Πεδία,
την Όπερα, την πλατεία Οµονοίας, την Αψίδα του Θριάµβου, το Τροκαντερό, τον πύργο του Άιφελ. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* ( www.ihg.com ) . Χρόνος ελεύθερος για
την πρώτη γνωριµία µας µε την πόλη. Ακολουθείστε προαιρετικά την βραδινή κρουαζιέρα µε τα περίφηµα µπατώ
που θα µας κυλίσουν απαλά στα νερά του Σηκουάνα δίνοντας µας την ευκαιρία να δούµε το φωταγωγηµένο Παρίσι
από διαφορετική σκοπιά καθώς και την άνοδο µας στο υψηλότερο σηµείο της πόλης τον λόφο της Μοντµάρτρης µε
την µοναδική Σακρ Κερ το σπίτι του Σαλβατόρ Νταλί και την πλατεία µε τους υπαίθριους ζωγράφους. Στον ελεύθερο
σας χρόνο απολαύστε γευστική κρεµµυδόσουπα σε κάποιο από τα παραδοσιακά µπιστρό που κοσµούν τα στενά
σοκάκια της περιοχής.
2η µέρα: Βερσαλλίες - Λούβρο
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για την σηµερινή µας ξενάγηση στα πανέµορφα Ανάκτορα των Βερσαλλιών. Θα
δούµε τα Βασιλικά διαµερίσµατα, την αίθουσα των κατόπτρων όπου υπογράφηκε και η συνθήκη των Βερσαλλιών το
1919. Χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθείτε τους απέραντους Βασιλικούς κήπους µε τις πανέµορφες λίµνες
Επόµενος σταθµός µας το περίφηµο µουσείο του Λούβρου. Θα δούµε την Νίκη της Σαµοθράκης και την Αφροδίτη
της Μήλου, την Ελληνική πτέρυγα, την πτέρυγα µε τους πίνακες όπως και µοναδικό αριστούργηµα του Ντα Βίντσι, η
περίφηµη Τζοκόντα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουµε να περπατήσετε στο περίφηµο Σαν
Ζερµεν µε την οµώνυµη εκκλησία, τα αριστοκρατικά καφέ όπως το Le Deux Magots, το De Flore και να πιείτε το
ποτό σας στο µπαρ Αλκαζάρ.
3η µέρα: Στο Βασίλειο της Disneyland
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για τη Disneyland. Στις γιορτές, το θεµατικό αυτό Πάρκο γίνεται πιο µαγευτικό,
γιατί ο καταπληκτικός Χριστουγεννιάτικος στολισµός µε τα χιλιάδες λαµπιόνια να το φωτίζουν και οι ήρωες του
παραµυθιού ντυµένοι γιορτινά, δίνουν µια άλλη φαντασµαγορία στον χώρο που ξετρελαίνει µικρούς και µεγάλους.
Όσες φορές και να έχει κάποιος επισκεφθεί την Disneyland, είναι αδύνατον να φαντασθεί την οµορφιά, την
επιβλητικότητα και την µοναδικότητα που παρουσιάζει ο χώρος τη περίοδο των Εορτών µε τις παρελάσεις από τους
Άγιους Βασίληδες και το παγοδρόµιο δίπλα στη λίµνη. Επιστροφή στο Παρίσι. Για απόψε το βράδυ η πρόταση
µας είναι το Trois Mailletz που βρίσκεται στο Καρτιε Λατεν για µια νύχτα παρέα µε µοναδικές µελωδίες απ΄ όλο τον
κόσµο.

4η µέρα: Παρίσι - Μουσείο αρωµάτων Fragonard - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για το µουσείο-εργαστήριο αρωµάτων Φραγκονάρ που στεγάζεται σε ένα από
τα πιο όµορφα κτίρια της πόλης του Φωτός που στο παρελθόν είχε φιλοξενήσει µεγάλες προσωπικότητες όπως η
Μαρία Κάλλας. Μυηθείτε στα µυστικά της αρωµατοποιίας και εµπιστευθείτε τη µύτη σας για τις αγορές σας. Χρόνος
ελεύθερος και µεταφορά στο αεροδρόµιο για την πτήση επιστροφής για την Ελλάδα.
Σηµείωση: Οι ανωτέρω εκδροµές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν µε διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραληφθεί κάτι. Τελικό πρόγραµµα µε το ενηµερωτικό σας.
ΑΝΑΧ. 16 Φεβρουαρίου 4 µέρες
Τιµή Κατά άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ έως 12 ετών
Μονόκλινο

499
399
699

Φόροι αεροδροµίου & επίναυλοι καυσίµων € 150
Περιλαµβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙ-ΑΘΗΝΑ µε την AIR FRANCE
• Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA REPOUBLIQUE 4*
• Πλουσιοπάροχο µπουφέ πρόγευµα καθηµερινά
• Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω πρόγραµµα
• Ξενάγηση στα ανάκτορα των Βερσαλλιών & στο Μουσείο του Λούβρου µε επίσηµο ελληνόφωνο ξεναγό
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου µας στο Παρίσι
• Aσφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδροµείς έως 75 ετών
• Φ.Π.Α.
∆εν Περιλαµβάνονται: Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι καυσίµων , φόροι πόλεων πληρωτέοι στο Παρίσι ,
είσοδοι σε µουσεία (Λούβρου € 19-24, Βερσαλλίες € 17-19 και Disneyland € 69-78 ενήλικας € 61-68 παιδί κάτω
των 12) µνηµεία & λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς & ό,τι αναφέρεται ως
προαιρετι κό ή προτεινόµενο κ.λ.π.

