Παρίσι – Disney
5 ηµέρες αεροπορικώς

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 Σορβόνης για να φθάσουµε στο Πάνθεον, σηµείο ταφής των επιφανέστερων
Γάλλων. Ακολούθως, θα θαυµάσουµε τους κήπους και τα ανάκτορα του Λουξεµβούργου, όπου
στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα, θα οδηγηθούµε στη γειτονιά Σεν Ζερµέν µε τα
δηµοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά και τον ναό του Αγίου Γερµανού. Στη συνέχεια, θα
περάσουµε από το µουσείο Ορσέ, 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 Οµόνοιας 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 τον ναό της Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα
Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδηµία της Μουσικής και την πλατεία Βαντόµ. Άφιξη και τακτοποίηση στο

ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουµε έναν νυχτερινό γύρο πόλης (προαιρετικά) και ανάβαση στο
υψηλότερο φυσικό σηµείο της πόλης, τον 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 ΣΤΟΝ 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 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. Επιστροφή στο Παρίσι και θα απολαύσουµε µια
µαγευτική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουµε µια
αξέχαστη βραδιά σε ένα από τα πολυάριθµα καµπαρέ της πόλης.
3η Μέρα | ΠΑΡΙΣΙ – DISNEYLAND (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουµε προαιρετικά για τη χώρα του παραµυθιού, την εξωπραγµατική
Disneyland. Εκεί θα ζήσουµε στιγµές χαράς στα θεάµατα και στα διάφορα παιχνίδια του πάρκου.
Ελευθερώστε το µικρό παιδί που κρύβετε µέσα σας απολαµβάνοντας τα χρώµατα και τις φιγούρες
που µας µεγάλωσαν. 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 τον µαγικό κόσµο της Ωραίας
Κοιµωµένης, της Χιονάτης και των επτά νάνων, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε στο
Visionarium µε τον Ιούλιο Βερν, ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι µεταξύ µετεωριτών και
διαστηµοπλοίων στο Star Tour. Αργότερα επιστροφή στο ξενοδοχείο µας.
4η Μέρα | ΠΑΡΙΣΙ – ΝΟΡΜΑΝ∆ΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Πρωινό και αναχώρηση για το βορειοδυτικό άκρο της Γαλλίας, τη Νορµανδία. Πρώτος σταθµός
µας η πόλη της Ντοβίλ και στη συνέχεια η Τρουβίλ, δύο από τις πιο διάσηµες παραλιακές πόλεις
και από τα πιο γνωστά παραθεριστικά κέντρα στη Μάγχη. Συνεχίζοντας, µέσα από µια πανέµορφη
διαδροµή, θα φθάσουµε στην Ονφλέρ, γνωστή σαν Ανθισµένη Πόλη. Αργά το απόγευµα επιστροφή
στο Παρίσι, περνώντας δίπλα από τη µεγαλύτερη κρεµαστή γέφυρα της Ευρώπης µε µήκος 2.141 µ.
Ελεύθερος χρόνος.
Προαιρετική Νορµανδίας
Τιµή ενήλικα 50€/Παιδί 2 έως 12, 35€
5η Μέρα | ΠΑΡΙΣΙ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και λίγος ελεύθερος χρόνος. Αργότερα, µετάβαση στο αεροδρόµιο για την πτήση της
επιστροφής µας. Άφιξη στην Αθήνα γεµάτοι µε όµορφες αναµνήσεις από το ταξίδι µας.
Περιλαµβάνονται :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια µε Aegean
Μετακινήσεις µε πολυτελή υπερυψωµένα πούλµαν του γραφείου µας.
Μεταφορές από/προς αεροδρόµιο εξωτερικού.
∆ιανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας.
∆ιατροφή όπως αναφέρεται στον τιµοκατάλογο.
Εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
Έµπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου µας.
Φ.Π.Α.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελµατικής ευθύνης.

∆εν περιλαµβάνονται :
• Φόροι αεροδροµίων.
• Είσοδοι σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.
• ∆ηµοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία.

Παρίσι - Disney 5ηµ
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

25/10

Ibis Berthier
3*
ηµικεντρικό
Best Western
Ronceray
Opéra 3*
κεντρικό
Holiday Inn
Opéra Grands
Boulevards 4*
κεντρικό

Εγγυηµένες θέσεις
∆ιατροφή

Early
Κανονική Παιδί
Επιβ.
Τιµή
2-12
Μονόκ.
Booking

πρωινό

395 €

445 €

219 €

115 €

πρωινό

475 €

525 €

219 €

185 €

πρωινό

519 €

559 €

219 €

215 €

Πτήσεις - Αερ.
Εταιρία - Παρ/σεις

Aegean Airlines
Εγγυηµένες θέσεις
Αθήνα-Παρίσι
08:30 - 11:10
Παρίσι-Αθήνα
12:00 - 16:20

Φόροι αεροδροµίων & επίναυλοι καυσίµων 150 €. Περιλαµβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτοµο και βαλίτσα 23kg ανά άτοµο. Εκδροµικό πακέτο
(µεταφορές από/προς αεροδρόµιο, ξενάγηση πόλης, Λούβρο, Βερσαλλίες) 85 € ανά άτοµο, 65 € παιδιά 2-12.

