
ΠΠααρρίίσσιι,,  DDiissnneeyyllaanndd  
MA 
 

Πόλη συνδεδεμένη με την κομψότητα, τους μεγάλους οίκους μόδας, τα αρώματα και τα καλλυντικά, την 

ρομαντική και ερωτική ατμόσφαιρα, τα διάσημα καμπαρέ, την όπερα, τα μουσεία, τις μπουτίκ κορυφαίων 

Γάλλων σχεδιαστών.  

Μια πόλη που δεν την χορταίνεις ποτέ, κάθε φορά είναι σαν την … πρώτη φορά!  

Ξεκινήστε από τις ιστορικές και γραφικές συνοικίες της "Πόλης του Φωτός". Επισκεφθείτε τη Μονμάρτρη, 

στέκι του Πικάσο, του Μπρακ, του Λωτρέκ, περιπλανηθείτε στο Καρτιέ Λατέν, κέντρο της διανόησης και 

έδρα μερικών από τα πιο φημισμένα γαλλικά πανεπιστήμια και συνεχίστε τον περίπατό σας στο Σαιντ 

Ζερμαίν, μια ακόμη γραφική συνοικία του Παρισιού. Μην παραλείψετε το χαρακτηριστικότερο μνημείο της 

πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Με 300 μέτρα ύψος και 7.000 τόνους σίδερο, δεν μπορεί παρά να τραβήξει 

το βλέμμα ακόμη και του πιο αφηρημένου.  

Την περιήγησή σας στο Παρίσι της τέχνης και των μνημείων θα ολοκληρώσει το Μουσείο του Λούβρου, 

το μεγαλύτερο του κόσμου, που εκθέτει 35.000 έργα τέχνης - μόλις δηλαδή το 8% των αποκτημάτων του, 

που υπολογίζονται στα 445.000 κομμάτια! 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ΕΕξξααιιρρεεττιικκέέςς  ααππ΄́  εευυθθεείίααςς  ππττήήσσεειιςς  μμεε  AAEEGGEEAANN  AAIIRRLLIINNEESS  ήή  AAIIRR  FFRRAANNCCEE --  ππρρωωιιννήή  ααννααχχώώρρηησσηη  ααππόό  

ΑΑθθήήνναα  κκααιι  ααπποογγεευυμμααττιιννήή  ααππόό  ΠΠααρρίίσσιι,,  ώώσσττεε  νναα  έέχχοουυμμεε  ππεερριισσσσόόττεερροο  χχρρόόννοο  σσττοο  ττααξξίίδδιι  μμααςς  

  ΛΛεεππττοομμεερρήήςς  ξξεεννάάγγηησσηη  σσττοο  ΠΠααρρίίσσιι  

  ΞΞεεννάάγγηησσηη  σσττοο  ππεερρίίφφηημμοο  μμοουυσσεείίοο  ττοουυ  ΛΛοούύββρροουυ  μμεε  εεππίίσσηημμοο  εελλλληηννόόφφωωννοο  ξξεεννααγγόό  

  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  μμοουυσσεείίοο--εερργγαασσττήήρριιοο  ααρρωωμμάάττωωνν  ΦΦρρααγγκκοοννάάρρ  --  μμύύηησσηη  σστταα  μμυυσσττιικκάά  ττηηςς  ααρρωωμμααττοοπποοιιίίααςς  

  ΔΔυυννααττόόττηητταα  ααππόόδδρραασσηηςς  σσττηη  ΝΝοορρμμααννδδίίαα  μμεε  εεππιισσκκέέψψεειιςς  σσττιιςς  γγρρααφφιικκέέςς  ππόόλλεειιςς  ΟΟννφφλλέέρρ,,  ΝΝττωωββίίλλ  κκααιι  

ΤΤρροουυββίίλλ  

  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ΒΒαασσίίλλεειιοο  ττηηςς  DDiissnneeyyllaanndd  

  ΠΠλλοουυσσιιοοππάάρροοχχοο  μμπποουυφφέέ  ππρρόόγγεευυμμαα  κκααθθηημμεερριιννάά    

  ΕΕμμππεειιρρόόττααττοοςς  ΑΑρρχχηηγγόόςς--σσυυννοοδδόόςς  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  μμααςς    

 
1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι, Ξενάγηση  
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN ή AIR FRANCE για Παρίσι. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, 
κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων το Τροκαντερό (στάση 15-20΄), τον Πύργο του Άιφελ, τη 
Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, την Αψίδα του Θριάμβου, το Γκραν και Πτι Παλαί, το Ινβαλίντ, τον Τάφο του 
Ναπολέοντα, το υπουργείο Εξωτερικών (Εθνοσυνέλευση), την Γέφυρα ντε λα Κονκόρτ, την Πλας ντε λα Κονκόρτ 
(Ομονοίας), τους κήπους του Κεραμεικού, το Ορσέ, την Orangerie, την Ποντ Νεφ, το Ιλ ντε Λα Σιτέ, το Καρτιέ Λατέν, 

   



το Σαιν Ζερμαίν, τη Σορβόννη, το Πάνθεον, τους κήπους του Λουξεμβούργου, τον Άγιο Σουλπίκιο, την παμπάλαια 
εκκλησία Σαιν-Ζερμαίν-ντε-Πρε (Saint-Germain-des-Prés), το διάσημο καφέ "Le Deux Magots", την Όπερα Garnier 
κ.ά. Μεταφορά, τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* (www.ihg.com) και 
χρόνος ελεύθερος. Ακολουθείστε (προαιρετικά) μια βραδινή κρουαζιέρα με τα περίφημα μπατώ μους (bateaux 
mouches), που κυλούν απαλά στα νερά του Σηκουάνα, δίνοντάς σας την ευκαιρία να δείτε το Παρίσι φωταγωγημένο 
και ανεβείτε μαζί μας στον λόφο της Μονμάρτρης (Montmartre) με την απίστευτη θέα, την μοναδική Σακρ Κερ 
(Sacre Cœur), το σπίτι του Σαλβαντόρ Νταλί και την πλατεία με τους υπαίθριους ζωγράφους.  
 
2η μέρα: Παρίσι ~ Λούβρο, Παλαί Ρουαγιάλ, Πλατεία Βαντόμ, Μουσείο αρωμάτων Φραγκονάρ 
Πρωινή ξενάγηση στο περίφημο μουσείο του Λούβρου, όπου θα δούμε την Ελληνική πτέρυγα με την Νίκη της 
Σαμοθράκης, την Αφροδίτη της Μήλου, τμήμα από μετόπη του Παρθενώνα κλπ., καθώς και την πτέρυγα με τους 
πίνακες σημαντικών ζωγράφων, όπως του Λεονάρντο Ντα Βίντσι (Τζοκόντα), του Ντελακρουά (Σφαγή της Χίου), 
του Νταβίντ, του Βερονέζε, του Ραφαήλ, του Γκόγια, του Ρούμπενς, του Τιτσιάνο, του Ρέμπραντ, του Ελ Γκρέκο κ.ά. 
Μετά το τέλος της ξενάγησης θα κάνουμε έναν μοναδικό περίπατο στην πλατεία του Παλαί Ρουαγιάλ (Palais Royal) 
και θα πιούμε τον καφέ μας στο διάσημο και ιστορικό καφέ "Les Nemours", στο οποίο γυρίστηκαν σκηνές της 
ταινίας "The Tourist" με την Αντζελίνα Τζολί και τον Τζόνυ Ντεπ. Θα διασχίσουμε την περίφημη Rue du Faubourg 
Saint-Honoré με όλους τους μεγάλους οίκους μόδας, θα περάσουμε από την παγκοσμίως γνωστή Πλατεία Βαντόμ 
(Place Vendôme) με τους κορυφαίους οίκους ωρολογοποιίας και κοσμηματοποιίας, καθώς και το εμβληματικό Hotel 
Ritz. Μετά τις απαραίτητες φωτογραφίες, θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας προς την κομψή Place Edouard VII που 
σίγουρα θα μας εντυπωσιάσει με την περίτεχνη κατασκευή της. Τέλος, θα επισκεφθούμε το μουσείο-εργαστήριο 
αρωμάτων Φραγκονάρ (Fragonard). Μυηθείτε στα μυστικά της αρωματοποιίας και εμπιστευθείτε την όσφρησή σας 
για τις αγορές σας. Για το βράδυ σας προτείνουμε να περπατήσετε στις καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από το Σαιν-
Ζερμαίν-ντε-Πρε με την ομώνυμη εκκλησία και τα αριστοκρατικά καφέ, όπως το "Le Deux Magots" και το "De Flore" 
και να πιείτε το ποτό σας στο μπαρ "Alcazar". 
  
 
3η μέρα: Παρίσι, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική εκδρομή στη Νορμανδία)  
Απολαύστε την μητροπολιτική πλευρά της γαλλικής πρωτεύουσας, τις απαστράπτουσες μπουτίκ της Rue du 
Faubourg Saint-Honoré και Avenue Montaigne ή, αν θέλετε έναν ζεστό μυρωδάτο γαλλικό καφέ, καθίστε στο 
"Avenue", όπου θα συναντήσετε τους ομορφότερους ανθρώπους της πόλης. Εναλλακτικά, μπορείτε να 
συμμετάσχετε στην προαιρετική μας εκδρομή στη Νορμανδία (έξοδα ατομικά), με επισκέψεις στην μεσαιωνική 
Ονφλέρ και το γραφικό λιμανάκι της, καθώς και στην μεσαιωνική ειδυλλιακή Ντωβίλ, που μαζί με την δίδυμή της 
Τρουβίλ, αποτελούν το καμάρι της κοσμοπολίτικης ακτής. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο.  
 
4η μέρα: Παρίσι, στο Βασίλειο της Disneyland 
Πρωινή αναχώρηση για την Disneyland (32 χιλιόμετρα από το Παρίσι). Ταξιδέψτε με τους πειρατές της Καραϊβικής ή 
τον Ιντιάνα Τζόουνς στην "Χώρα της Περιπέτειας", χαθείτε στο άπειρο με ένα διαστημόπλοιο στο "Βουνό του 
∆ιαστήματος", συναντήστε τον Μίκυ, τον Ντόναλντ, τον Πινόκιο, την Χιονάτη και τους Εφτά νάνους στην "Χώρα της 
Φαντασίας", απολαύστε υπέροχα θεάματα και σόου που κόβουν την ανάσα. Καλή διασκέδαση στην Χώρα του 
Παραμυθιού! Επιστροφή στο Παρίσι.  
 
5η μέρα: Παρίσι, Ελεύθερη μέρα 
Ελεύθερη μέρα για βόλτες, επισκέψεις σε μουσεία και αγορές - επισκεφθείτε τα πασίγνωστα πολυκαταστήματα 
"Galleries Lafayette" και "Printemps". Οι μυρωδιές από τις πολυάριθμες boulangeries με τις ολόφρεσκες μπαγκέτες 
και τα ζεστά κρουασάν, όπως και το γνωστό "Café de la Paix" που λάτρευε ο Σαρτρ, μας προκαλούν για μια στάση. 
Για το βράδυ σας προτείνουμε βόλτα στην ίσως πιο αριστοκρατική γειτονιά της πόλης, το Μαρέ, όπου βρίσκεται η 
πλατεία των Βοσγίων, κτισμένη σε απόλυτη συμμετρία και διάσημη για το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ. Εκεί μπορείτε 
να γευθείτε εκλεκτά εδέσματα σε μοντέρνα εστιατόρια, όπως το "Les Bougresses", που βρίσκεται στην πλατεία της 
αγοράς της Αγίας Αικατερίνης. 
 
6η μέρα: Παρίσι - Αθήνα  
Χρόνος ελεύθερος το πρωί για βόλτες και τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Μεταφορά στο αεροδρόμιο το απόγευμα 
και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.  
 
ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς:: •Οι ανωτέρω εκδρομές και επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς 

να παραληφθεί κάτι •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 
  

  

  

ΑΑννααχχωωρρήήσσεειιςς  

μμεε  AAeeggeeaann       

 

3311  ΙΙοουυλλίίοουυ,,  77,,  1144,,  2211,,  2288  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ,,    

44  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ     

  

  

~~    66  μμέέρρεεςς  

  

ΑΑννααχχωωρρήήσσεειιςς  
  

44,,  55,,  66,,1100,,  1111,,  1122,,  1133    ΑΑυυγγοούύσσττοουυ    
  

~~    66  μμέέρρεεςς  



  
  

          
                                                                                

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Έως 12 άτοκες δόσεις 
                                      

 

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check point, parking, φόροι πόλεων: + € 220 

Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 

 

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::    

 Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES ή AIR FRANCE  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Πέντε διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* 

 Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά  

 Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος 

 Ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό  

 Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών 
  

∆∆εενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  •Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα (Λούβρο: € 25-28, Disneyland: € 87 

ενήλικας/€ 80 παιδί κάτω των 12 ετών το ένα πάρκο περίπου, € 109 ενήλικας/€ 103 παιδί κάτω των 12 ετών και τα 

2 πάρκα μαζί περίπου) •Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά •Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως 

προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.  

μμεε  AAiirr  FFrraannccee  

ΤΤιιμμήή  κκααττ΄́  άάττοομμοο  

 

CCrroowwnnee  PPllaazzaa  RRééppuubblliiqquuee  

 

AAiirr  FFrraannccee    
 

AAeeggeeaann    

∆ίκλινο 695 845 

3ο άτομο έως 12 ετών 495 595 

3ο και 4ο  άτομο έως 12 ετών σε family room 565 665 

Μονόκλινο 1045 1195 

 

Οι πτήσεις μας για 

όλες τις αναχωρήσεις 

με Aegean Airlines 

 
1η μέρα 

 
Α3 610 ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ   08.20΄ - 10.55΄ 

 

6η μέρα Α3 615     ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ 20.30΄ - 00.40΄ 

 

Οι πτήσεις μας για 

όλες τις αναχωρήσεις 

με  Air France 

 

1η μέρα AF 1033 ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ   06.00΄ - 08.30΄ 
 

6η μέρα ΑF 1032    ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ 20.45΄ - 00.55΄ 


