ΠΑΡΙΣΙ Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
5 ΗΜΕΡΕΣ

1η Μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Γαλλίας. Άφιξη και ξεκινάμε
την ξενάγηση της πόλης. Θα επισκεφθούμε την Παναγία των Παρισίων και το ιστορικό πανεπιστήμιο
της Σορβόννης για να φθάσουμε στο Πάνθεον. Ακολούθως, θα θαυμάσουμε τους κήπους και τα
ανάκτορα του Λουξεμβούργου, 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, την πανέμορφη γέφυρα του
Αλεξάνδρου Γ΄, το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα Α΄ για να ολοκληρώσουμε την
πορεία μας με το σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Συνεχίζοντας τη ξενάγησή μας θα
θαυμάσουμε την Πλατεία του Αστέρα, όπου κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον
κόσμο. Στην Πλατεία Ομονοίας θα δούμε το Γαλλικό Κοινοβούλιο, τον οβελίσκο του Λούξορ, τις
μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους κήπους του Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε ένα νυχτερινό γύρο πόλης (προαιρετικά) και ανάβαση
στο ψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, το λόφο της Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ
Κερ, η πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων και η οικεία του Σαλβαδόρ Νταλί. 2η Μέρα | ΠΑΡΙΣΙ ΛΟΥΒΡΟ - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ Μετά το πρωινό, 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. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε
για τα ανάκτορα των Βερσαλλιών. 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.

Επιστροφή στο Παρίσι και θα απολαύσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα στο Σηκουάνα. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε μια αξέχαστη βραδιά σε ένα από τα πολυάριθμα
καμπαρέ της πόλης.
3η Μέρα | ΠΑΡΙΣΙ – DISNEYLAND
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για τη χώρα του παραμυθιού, τη Disneyland. Εκεί θα ζήσουμε
στιγμές χαράς στα θεάματα και στα διάφορα παιχνίδια του πάρκου. 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. Γευματίστε σε ένα από τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε το
μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της Χιονάτης και των 7 νάνων, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν.
Αργότερα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 4η μέρα | ΠΑΡΙΣΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ - ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΛΑΤΙΝΩΝ (QUARTIER LATIN) - ΑΓΙΟΣ ΣΟΥΛΠΙΚΙΟΣ Μετά το πρωινό μας θα γνωρίσουμε
προαιρετικά ένα πολύ όμορφο και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της πόλης, την Πλατεία της
Βαστίλης. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που περικλείει την
πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στη συνοικία των Λατίνων. Η
γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής, οι οποίοι απολάμβαναν
τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Έπειτα, θα μεταφερθούμε στο φημισμένο ναό του
Αγίου Σουλπικίου. Ο Μαρκήσιος ντε Σαντ και ο ποιητής, Κάρολος Μποντλέρ βαφτίστηκαν εδώ, ενώ
εδώ έγινε κι ο γάμος του Βίκτωρος Ουγκώ με την Αντέλ Φουσέ.

4η Μέρα | ΠΑΡΙΣΙ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ –ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ –ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΛΑΤΙΝΩΝ –ΑΓΙΟΣ
ΣΟΥΛΠΙΚΙΟΣ ( ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ )
Μετά το πρωινό μας θα γνωρίσουμε προαιρετικά ένα πολύ όμορφο και σημαντικό κομμάτι της
ιστορίας της πόλης ,την πλατεία Βαστίλης . Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην πανέμορφη
συνοικία Μαράι που περικλείει την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε
στην συνοικία των Λατίνων. Η γειτονία αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοουμένους της
εποχής οι οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά της περιοχής . Ο Μαρκήσιος ντε
Σαντ και ο ποιητής Κάρολος Μποντλερ βαφτίστηκαν εδώ ενώ εδώ έγινε και ο γάμος του Βίκτωρος
Ουγκώ με την Αντέλ Φουσέ .
5η μέρα | ΠΑΡΙΣΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στο Παρίσι. Αργότερα, μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της
επιστροφής μας.

Περιλαμβάνονται:







Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – ΠΑΡΙΣΙ– Αθήνα με την Aegean Airlines.
Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα.
4 διαν/σεις στα ξενοδοχεία της επιλογής σας.
Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της
εκδρομής.
Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.




Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων.
 Είσοδοι σε μουσεία, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων

Παρίσι - Disney 5ημ
Αναχωρήσεις

15/02

ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-19/2/2018

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Early
Booking

Κανονική
Τιμή

Παιδί
2-12

Επιβ.
Μονόκ.

Ibis Berthier 3*
ημικεντρικό

πρωινό

530 €

580€

350€

130€

Ibis Opéra 3*
κεντρικό

πρωινό

580€

630€

400€

165 €

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων150 €. Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή ανά
άτομο και βαλίτσα 23kg ανά άτομο.

Check Point 15 €

Πτήσεις - Αερ.
Εταιρία - Παρ/σεις

Aegean Airlines
Εγγυημένες θέσεις
Αθήνα-Παρίσι
08:35 - 11:10
Παρίσι-Αθήνα
12:00 - 16:20

