GREFIS HOLIDAYS
Head office: 26-28, Mitropoleos str.
105 63 Athens - Greece
Tel. (0030) 210 3315621,Fax. (0030) 210 3315623
web site: www.grefis.gr e-mail:
info@grefis.gr

ΠΑΡΙΣΙ – DISNEYLAND 7,8 ημ.
Παρίσι, Mουσείο Λούβρου, Βερσαλλίες, Μουσείο Αρωμάτων Fragonard, Παναγία Παρισίων,
Disneyland, Συνοικία Μαραί , πλατεία Βαστίλης, συνοικία Λατίνων (Quartier Latin),

Αναχωρήσεις :

08 Αυγούστου ’18 (7ήμερο)
15 Αυγούστου ’18 (8ήμερο)

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ (ξενάγηση πόλης )
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το κοσμοπολίτικο Παρίσι. Μετά από ολιγόωρη πτήση, άφιξη
στην πόλη του φωτός. Ακολουθώντας τη χρονολογική και καλλιτεχνική εξέλιξη του Παρισιού θα
ξεκινήσουμε την πανοραμική ξενάγηση, όπου θα δούμε το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, την
μεγαλύτερη αψίδα του κόσμου, την Αψίδα του Θριάμβου, την διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, το
μικρό και το μεγάλο παλάτι, την πλατεία Ομονοίας (το σημείο που διαδραματίστηκαν τα σημαντικότερα
γεγονότα της ιστορίας της Γαλλικής επανάστασης), την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, τα πολυσύχναστα
Μπουλεβάρτα, το εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, τις φημισμένες πυραμίδες του Λούβρου, την Γαλλική
Ακαδημία, την πλατεία του Σατλέ, το Δικαστικό Μέγαρο, την νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο της
πόλεως, την Παναγία των Παρισίων, το περίφημο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης , το Πάνθεον, τους
πανέμορφους και με γαλλική φινέτσα κήπους του Λουξεμβούργου, την Εκκλησία του Αγίου Σουλπίκιου, τις
καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από το Σαν Ζερμαίν ντε Πρε με τα διάσημα καφέ, την Σχολή Καλών Τεχνών, τον
παλιό σιδηροδρομικό σταθμό που σήμερα έχει μετατραπεί στο μουσείο Ορσέ και τέλος το περίφημο
πολεμικό μουσείο, όπου είναι θαμμένος ο Ναπολέων, γνωστό ως το μέγαρο των Απομάχων. Εν συνεχεία
μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος στην διάθεσή σας. H δική μας
πρόταση είναι να πραγματοποιήσετε προαιρετική Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με τα περίφημα μπατώ μους
και βραδινή βόλτα στη μαγευτική Μονμάρτη, στην Πλατεία των καλλιτεχνών. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΛΟΥΒΡΟ (ξενάγηση ) –ΜΟΥΣΕΙΟ FRAGONARD - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ (επίσκεψη)
Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στο μουσείο του Λούβρου, όπου στην ξενάγηση μας θα δούμε την
Τζοκόντα, την Αφροδίτη της Μήλου, την Νίκη της Σαμοθράκης, όπως επίσης την ελληνική, την ρωμαϊκή, και
ένα μέρος της αιγυπτιακής πτέρυγας. Επίσης θα θαυμάσουμε τους μοναδικούς πίνακες του “David” και του
“De la Croix”. Ακολούθως θα μεταφερθούμε στο Μουσείο Αρωμάτων Fragonard, όπου θα έχουμε την
ευκαιρία να περιηγηθούμε στην ιστορία των αρωμάτων και να δοκιμάσουμε τα πιο αντιπροσωπευτικά από
κάθε κατηγορία τους. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το ανάκτορο των Βερσαλλιών, για θα δούμε τα
βασιλικά δωμάτια καθώς και το δωμάτιο των κατόπτρων, όπου έχουν υπογραφεί πολλές συνθήκες.
Αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τους καταπληκτικούς κήπους του Λουδοβίκου, οι
οποίοι αποτέλεσαν το πρότυπο των περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης. Το απόγευμα χρόνος
ελεύθερος για αγορές και βόλτα στην πανέμορφη πόλη. Για το βράδυ η πρόταση μας είναι να διασκεδάσετε
(προαιρετικά) στα περίφημα καμπαρέ του Παρισιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Για την ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να δηλώσετε συμμετοχή
και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου που είναι 25€ για ενήλικες και 5€ για παιδιά (δικαίωμα
κράτησης). Στις τιμές περιλαμβάνεται σύστημα ενοικίασης ακουστικών.

Παιδιά κάτοικοι Ευρωπαϊκής ένωσης έως 25 ετών η είσοδος είναι δωρεάν. Υποχρεωτική κράτηση και
προπληρωμή εισόδου λίγες μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα να
εξασφαλίσουμε την είσοδό σας με επίσημο ξεναγό στο Μουσείο του Λούβρου.
3η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ (ελεύθερη μέρα)
Πρωινό και η μέρα σας ελεύθερη να την εκμεταλλευτείτε όπως εσείς επιθυμείτε . Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΛΑΤΙΝΩΝ (QUARTIER LATIN) –
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
Πρωινό και 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, αμέτρητα μπιστρώ και
καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ σύνολο. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους
διανοούμενους της εποχής οι οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Στη
συνέχεια θα περιηγηθούμε στην επιβλητική εκκλησία την Παναγία των Παρισίων, τον Καθεδρικού ναού της
πόλης. Σε αυτό το αριστούργημα όπου συνυπάρχουν στοιχεία πρώιμο ως και φλογερού γοτθικού ρυθμού
θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την ιστορία της πόλης από τον Μεσαίωνα ως τις μέρες μας, έτσι
όπως έχει αποτυπωθεί στο μνημείο για το οποίο ο Βίκτωρ Ουγκώ αφιέρωσε το έργο του για τη διάσωσή
του. Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ – EURODISNEY
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον μαγικό κόσμο της Eurodisney, ένα τεράστιο θεματικό πάρκο με
πολλές δραστηριότητες, που ανήκει στην εταιρεία Walt Disney και λειτούργησε για πρώτη φορά στο Παρίσι
το 1992. Επισκεφθείτε τον Πύργο της Ωραίας Κοιμωμένης, ταξιδέψτε στη χώρα του Πήτερ Παν, των
Πειρατών την Καραϊβικής και του Πινόκιο, ζήστε την περιπέτεια της Άγριας Δύσης στο Βουνό των Κεραυνών,
ακολουθήστε τα βήματα του Ιντιάνα Τζόουνς ή κάντε μια βόλτα με ποταμόπλοιο στον Μισισιπή.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: EURODISNEY
Πρωινό και ακόμη μια μέρα στην διάθεση σας στον θαυμαστό κόσμο του Ντίσνεϊ. Αφεθείτε στη μαγεία,
νιώστε παιδιά και δείτε να ζωντανεύουν τα παραμύθια των παιδικών σας χρόνων. Διανυκτέρευση.

7η ημέρα: EURODISNEY – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της
επιστροφής στην Αθήνα.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ :
Aegean Airlines με αναχωρήσεις : 14,21,28/Ιουλίου – 04,11,18,25/Αυγούστου & 01 Σεπτεμβρίου

ΕΚΔΡΟΜΗ

ΠαρίσιDisneyland

ΗΜ. € ΔΙΚΛΙΝΟ

7

1075€

€
3ΚΛΙΝΟ

€ 4ΚΛΙΝΟ

975€

925€

€ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΑΕΡ/ΙΚΗ
(4-11
ΕΤΩΝ)

625€

AEGEAN
AIRLINES

ΦΟΡΟΙ

Παρατηρήσεις

150€

Ημιδιατροφή στη διαμονή
μας εντός της Eurodisney &
δώρο 03 ημερήσιες εισόδους

Ναυλωμένη πτήση : 7ημέρες με αναχώρηση 08 /Αυγούστου 2018

ΕΚΔΡΟΜΗ

ΠαρίσιDisneyland

€
ΗΜ. € ΔΙΚΛΙΝΟ
3ΚΛΙΝΟ

7

1025€

925€

€ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΗ
€ 4ΚΛΙΝΟ
(4-11
ΕΤΩΝ)

875€

575€

ΑΕΡ/ΙΚΗ

08/Αυγούστου
Ναυλωμένη
πτήση

ΦΟΡΟΙ

150€

Παρατηρήσεις

Ημιδιατροφή στη διαμονή
μας εντός της Eurodisney
& δώρο 03 ημερήσιες
εισόδους

Ναυλωμένη πτήση : 8ημέρες με αναχώρηση 15 /Αυγούστου 2018

ΕΚΔΡΟΜΗ

ΠαρίσιDisneyland

€
ΗΜ. € ΔΙΚΛΙΝΟ
3ΚΛΙΝΟ

8

1075€

975€

€ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΙΜΗ
€ 4ΚΛΙΝΟ
(4-11
ΕΤΩΝ)

925€

625€

ΑΕΡ/ΙΚΗ

15/Αυγούστου
Ναυλωμένη
πτήση

ΦΟΡΟΙ

Παρατηρήσεις

150€

Ημιδιατροφή στη
διαμονή μας εντός
της Eurodisney &
δώρο 03 ημερήσιες
εισόδους

Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής Αθήνα – Παρίσι – Αθήνα με τη Aegean Airlines.
 Μεταφορές από και προς αεροδρόμια εξωτερικού.
 Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν του γραφείου μας.
 Πρωινό μπουφέ καθημερινά
 (4) διαν/σεις στο ξενοδοχείο Hotel Ibis Berthier porte de Clichy Batignoles 3*
 (2) διαν/σεις στο ξενοδοχείο Santa Fe στη Ντίσνευ.
 (2) δείπνα σε εστιατόριο του πάρκου της Ντίσνευ.
 Δωρεάν κάρτες εισόδου στην Eurodisney για τρεις (03) μέρες.
 Πανοραμική ξενάγηση Παρισιού.
 Επίσκεψη στις Βερσαλλίες.
 Ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου & Μουσείο αρωμάτων Fragonard.
 Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
 Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται :
 Φόροι αεροδρομίων.







Ποτά, γεύματα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς/αρχαιολογικούς χώρους, παλάτια και γενικά όπου απαιτείται.
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (το άτομο τη βραδιά 1,65 € στο Παρίσι)
Check point (10 €).
Πτήσεις
Αναχώρηση : Aθήνα – Παρίσι
Επιστροφή : Παρίσι – Αθήνα

Σημειώσεις: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η
σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Για την αναχώρηση στις 15.08 το (8ήμερο) πρόγραμμα έχει επιπλέον μια ελεύθερη μέρα στο
Παρίσι.

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
 Πτήσεις με την ασφάλεια και την ποιότητα της Aegean Airlines στις καλύτερες
ώρες για να έχετε πλήρεις όλες τις μέρες του ταξιδιού σας.
 Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με γνώσεις και
διάθεση για προτάσεις ( αξιοθέατα , διασκέδαση , φαγητό ) που θα κάνουν το
ταξίδι σας αξέχαστο.
 Ιδανικό ταξίδι για μικρούς & μεγάλους , με έντονες ταξιδιωτικές αναμνήσεις
από τo αναλυτικό πρόγραμμα του Παρισιού και ασυναγώνιστη ψυχαγωγία
και διαμονή στην Disneyland (2 νύχτες).
 Επιλογές ξενοδοχείων ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
 Δυνατότητα προκράτησης στο Μουσείο του Λούβρου, για την αποφυγή
καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας στις τεράστιες ουρές του μουσείου.
 Πολυτελές ιδιόκτητο λεωφορείο του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκδρομής σας.
 Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις.

