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                          17-21/6/2023 
                     5 ΗΜΕΡΕΣ – 4 ΝΥΚΤΕΣ 

Το φαντασμαγορικό ταξίδι που συνεπαίρνει μικρούς και μεγάλους! 

 

1Η ΗΜΕΡΑ 17/6/2023 : ΠΑΡΙΣΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το κοσμοπολίτικο Παρίσι. Άφιξη στην πόλη του φωτός. 
Ακολουθώντας τη χρονολογική και καλλιτεχνική εξέλιξη του Παρισιού θα ξεκινήσουμε την πανοραμική 
ξενάγηση μας , και ότι δεν προλάβουμε να δούμε θα συνεχίσομε την επόμενη μέρα με την ξενάγησή μας . Στην 

συνεχεία μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια μας.  
Διανυκτέρευση. 
Ή προαιρετική αναχώρηση για το Μουλέν Ρουζ είναι ένα καμπαρέ στο Παρίσι 
στη Γαλλία. Το καμπαρέ Μουλέν Ρουζ ιδρύθηκε το 1889. Βρίσκεται κοντά στη 
Μονμάρτρη στην περιοχή Πιγκάλ, στη λεωφόρο Μπουλβάρ ντε Κλισί στο 18ο 
διαμέρισμα του Παρισιού και σήμα κατατεθέν του είναι ένας κόκκινος 
ανεμόμυλος στη στέγη του.  
 

2Η ΗΜΕΡΑ 18/6/2023 : ΠΑΡΙΣΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ  
Πρωινό και αναχώρηση για την ξεναγηση μας 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 μας.  Διανυκτέρευση. 
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3Η ΗΜΕΡΑ 19/6/2023 : ΠΑΡΙΣΙ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ Ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΟ ΛΟΥΒΡΟ 

Πρωινό και σήμερα είναι ελεύθερο το πρωινό μας 
για να απολαύσουμε την Πόλη του Φωτός με 
ελεύθερο πρόγραμμα Θα κάνουμε βόλτες στα 
καταστήματα, ας μην ξεχνάμε πως βρισκόμαστε 
στην παγκόσμια μητρόπολτης μόδας. Γενικώς ή 

προαιρετική αναχώρηση διάσημο μουσείο του κόσμου το Λούβρο, 
όπου είναι από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον 
κόσμο, όπου 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”. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και επιστροφή στο Παρίσι μέχρι την αναχώρηση για την μεταφορά 
στο γήπεδο για την παρακολουθήσει του αγώνα, επιστροφή στο ξενοδοχείο μας διανυκτέρευση.   
 
4Η ΗΜΕΡΑ 20/6/2023 : ΠΑΡΙΣΙ -DISNEYLAND   
Πρωινό και αναχώρηση και σήμερα η ημέρα σας είναι αφιερωμένη στο 
υπέροχο Βασίλειο του DISNEY , ένα από τα δημοφιλέστερα πάρκα 
διασκέδασης. Είναι ένα τεράστιο θεματικό πάρκο με ποικίλλων μορφών 
δραστηριότητες. Αποτελείται από πολλά λούνα παρκ, παιδικές χαρές και 
πίστες ενώ στήνονται τεράστια κτίρια, ξεπεταγμένα από παραμύθια του 
Walt Disney. Ανήκει στην εταιρεία Walt Disney και λειτούργησε για πρώτη 
φορά στις 17 Ιουλίου του 1955.Επισκεφθείτε τον Πύργο της Ωραίας 
Κοιμωμένης, ταξιδέψτε στην χώρα του Πήτερ Παν και του Πινόκιο, ζήστε 
την περιπέτεια στην Άγρια Δύση, στο Βουνό των Κεραυνών και περπατήστε 
στα βήματα του Ιντιάνα Τζόουνς. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας.  
Προαιρετική κρουαζιέρα στον ποταμό Σηκουάνα. Διανυκτέρευση. 

 
5Η ΗΜΕΡΑ 21/6/2023 : ΠΑΡΙΣΙ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος μέχρι την αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας. 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙΜΕΣ 

 
ΤΙΜΗ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ   
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3***          995€ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4****        1040€ 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: 

➢ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ  
➢ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 500€  
➢ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΟΤ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ 
➢ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
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ΕΩΣ 6 ΑTΟΚΕΣ 
ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΑΡΤΑ 

ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Αεροπορικά εισιτήρια Χανιά /Αθηνά 
/Θεσσαλονίκη/Ηράκλειο και επιστροφή 

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία  
3*** ή 4 **** περιφερειακό  

• 1 βαλίτσα καμπίνας 8 κιλά  

• Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ. 

• Όλες οι μεταφορές περιηγήσεις 
ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο 
πρόγραμμα. 

• Μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο 
για το ξενοδοχείο και αντίστροφα 

• Μεταφορά από/ προς την Disneyland 

• Περιλαμβάνονται τα τοπικά εισιτήρια  

• Συνοδός αρχηγός του γραφείου  

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

• Επίναυλος καυσίμου 

• Φ.Π.Α 
 

ΔΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Είσοδοι σε μουσεία, ναούς κτλ 

• Disneyland 

• Δημοτικοί φόροι  

• Check point Λεωφορείου για το 
Παρίσι 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕ 

ΕΧΤΡΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 
 


