
Κάθε σημείο αυτής της μαγικής πόλης προσφέρεται για
να στήσετε το δικό σας σκηνικό φωτογράφησης και

να απογειώσετε τα insta story σας!

STORY PLACE

Glamour Παρισι
Η πόλη του Φωτός

Απευθείας πτήσεις της Ryan Air
με τα ιδανικότερα ωράρια πτήσεων
Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* 
στο κέντρο της πόλης, δίπλα από τον
Πύργο του Άιφελ
Πολυτελή λεωφορεία για την εκτέλεση 
του προγράμματος, εξασφαλίζοντας
τις καλύτερες συνθήκες για το ταξίδι σας
Έμπειρος Αρχηγός/Συνοδός, μόνιμος
κάτοικος, γνώστης του προορισμού
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ξεναγήσεων, 
χωρίς κρυφές εκπλήξεις
Δώρο εκδρομή στις Βερσαλλίες
Εξασφαλισμένη προκράτηση στο Λούβρο
και άμεση είσοδο

Your mentor ensures
6

 ΗΜΕΡΕΣ

1η Ημέρα ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, έλεγχος και απευθείας πτήση για τη 
Γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι. Άφιξη και μετά την παραλαβή των 
αποσκευών θα συναντήσουμε τον αρχηγό της εκδρομής, που είναι 
μόνιμος κάτοικος του Παρισιού και απόλυτος γνώστης της ιστορίας 
και κουλτούρας της πόλης. Θα πραγματοποιήσουμε την πρώτη μας 
στάση στο Τροκαντερό, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
φωτογραφίσουμε τον Πύργο του Άϊφελ. Συνεχίζουμε με την 
μεγαλύτερη Θριαμβική Αψίδα του κόσμου, την διάσημη Λεωφόρο 
των Ηλυσίων Πεδίων, το Γκραν Παλαί και Πτί Παλαί, το επιβλητικό 
Μέγαρο των Απομάχων και το Γαλλικό Κοινοβούλιο. Συνεχίζουμε με 
την Place de la Concorde, τον παλιό βασιλικό κήπο σήμερα γνωστό 
ως κήπο του Κεραμεικού, το μουσείο Ορσέ, την Place Vendome και 
το περίφημο ξενοδοχείο Ritz, την εντυπωσιακή Opera Garnier, το 

πόλης. Θα διασχίσουμε το νησάκι Σιτέ, το ιστορικό κέντρο δηλαδή, 
αφού ουσιαστικά εκεί γεννήθηκε η πόλη, για να πλησιάσουμε τον 
πιο γνωστό καθεδρικό Ναό του κόσμου, την Παναγία των Παρισίων, 
την οποία και θα δούμε εξωτερικά λόγω της μεγάλης ζημιάς που 
υπέστη η οροφή της. Προχωρώντας θα δούμε τη γειτονιά του Καρτιέ 
Λατέν, το ιστορικό Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και τους κήπους του 
Λουξεμβούργου, αλλά και το ομώνυμο παλάτι της Μαρίας των 
Μεδίκων. Ακολουθεί το Πάνθεον, η καλλιτεχνική συνοικία του Σαιν 
Ζερμαίν, η πλατεία του Αγίου Σουλπικίου και η Σχολή Καλών Τεχνών. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας που βρίσκεται πραγματικά στο 
κέντρο της πόλης. Χρόνος για ξεκούραση και στη συνέχεια ελάτε να 

προαιρετικά στην βραδινή κρουαζιέρα στον Σηκουάνα με τα 
περίφημα καραβάκια για μια γεύση από το φωταγωγημένο Παρίσι 
την νύχτα, καθώς και την επίσκεψη στον γραφικό λόφο της 
Μονμάρτης με την μοναδική Σακρ Κερ και τους υπαίθριους 
ζωγράφους.
2η ΗΜΕΡΑ ΛΟΥΒΡΟ, PALAIS ROYAL, PLACE VENDOME, ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΑΡΩΜΑΤΩΝ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το πιο διάσημο μουσείο του κόσμου, 
το Λούβρο. Με την επίσημη Ελληνόφωνη ξεναγό μας θα 
περιπλανηθούμε στους μαγικούς χώρους αυτού του παλιού 
παλατιού. Φυσικά μεγάλος σταθμός αυτής της επίσκεψης θα είναι η 
ελληνική πτέρυγα, με τις δύο Ελληνίδες Σταρ, τη Νίκη της 
Σαμοθράκης και την Αφροδίτη της Μήλου. Συνεχίζουμε στην 
γειτονική πτέρυγα με τη Μόνα Λίζα, και άλλα έργα τέχνης που είναι 

ξενάγησης μας θα κάνουμε ένα μοναδικό περίπατο στην πλατεία 
του Palais Royal και στο διάσημο καφέ le Nemours, όπου γυρίστηκαν 

Faubourg Saint Honore με όλους του μεγάλους οίκους μόδας, θα 
περάσουμε από την διάσημη Place Vendome με τους κορυφαίους 
οίκους κοσμηματοποιϊας και θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας προς την 
κομψή Place Edouard VII που σίγουρα θα μας εντυπωσιάσει με την 
περίτεχνη κατασκευή της. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα «αρωματικό» 
ταξίδι, στο κορυφαίο μουσείο αρωμάτων του οίκου Fragonard. 
Χρόνος ελεύθερος, γεύμα προαιρετικά σε κάποιο από τα 
πανέμορφα μπιστρό της περιοχής.

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ κάντε μία βόλτα στη Σανζ 
Ελυζέ, με τα πανέμορφα καφέ, τα γραφικά μπιστρό και τα πολυτελή 
καταστήματα.
3η ΗΜΕΡΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ DISNEY
Πρόγευμα και η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στον κόσμο των 
ονείρων της Disney. Με την καθοδήγηση του αρχηγού μας, 
μεταβείτε στο θεματικό πάρκο - όνειρο. Το πάρκο χωρίζεται σε 4 
«χώρες», που η κάθε μία φιλοξενεί διαφορετικά παιχνίδια. Ζήστε 
στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, 
περιπλανηθείτε με το τρενάκι του Ιντιάνα Τζόουνς, επισκεφθείτε το 
νησί των πειρατών με τους κρυμμένους θησαυρούς και τα μυθικά 
παζάρια. Γευματίστε εξ ιδίων σε ένα από τα 29 εστιατόρια και 
επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του 
Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν και 
ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών στο Star Tour. E
πιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
4η ΗΜΕΡΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ, ΒΟΛΤΑ ΣΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο 
πολυτελή ανάκτορα στον κόσμο. Από το 1682 ως το 1789 οι 

Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Θα ακούσουμε 
με λεπτομέρεια την πορεία του Βασιλιά Ήλιου Λουδοβίκου και θα 
μάθουμε την ιστορία της δημιουργίας μιας ολόκληρης πόλης από το 
μηδέν. Για όσους επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν το παλάτι, 
ενώ σίγουρα αξίζει μια επίσκεψη στους απέραντους και μοναδικά 
σχεδιασμένους κήπους. Το βράδυ σας προτείνουμε να πιείτε ένα 
άπερολ στο περίφημο Café De La Paix και να νοιώσετε την αύρα του 
θρυλικού αυτού χώρου.
5η ΗΜΕΡΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ
Για τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε να εξερευνήσετε την 
γαλλική επαρχία, μια ολοήμερη εκδρομή λοιπόν στην αρχοντική 
Νορμανδία. Επισκεπτόμαστε την παραλιακή Ντοβίλ, όπως και το 
μεσαιωνικό χωριό Ονφλέρ, απ΄ όπου ξεκίνησαν όλοι οι μεγάλοι 
θαλασσοπόροι για τις εξερευνήσεις τους στην άλλη μεριά του 
Ατλαντικού. Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε το εκπτωτικό 
χωριό La Vallée Village – το πιο κομψό outlet στην Γαλλία, μόλις 35 
λεπτά από το κέντρο με το τρένο με πάνω από 70 υπέρκομψα 
brands, που δεν θα βρείτε σε κανένα άλλο τέτοιο συγκρότημα σε 
όλη τη χώρα.
6η ΗΜΕΡΑ ΜΑΡΑΙ, ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ, ΠΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και σήμερα σας έχουμε μια πρόταση που θα σας 
εντυπωσιάσει. Μια βόλτα στο Μαραί, γνωστό ως το <Παλιό Παρίσι>, 

σήμερα το κλασικό, μεσαιωνικό ύφος της και συνδυάζει άψογα την 
γοητεία και τον ρομαντισμό του παρελθόντος με το σύγχρονο 
Παρίσι. Με την προ-επαναστατική αρχιτεκτονική αυτή η περιοχή 
είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό σημείο για βόλτες. Τελειώνοντας, 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής. 
Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
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