
Παρίσι Like a Local 
 

5 ημέρες 26-30/ΟΚΤ από Αθήνα & Θεσσαλονίκη 
6 ημέρες 25-30/ΟΚΤ από Θεσσαλονίκη 

 
 

H πόλη του Φωτός, η Πόλη του Έρωτα… Ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στον κόσμο για τους απανταχού 
ρομαντικούς και ερωτευμένους. Ένας κορυφαίος προορισμός που θα σας εντυπωσιάσει με τη μεγαλοπρέπεια των κτιρίων 
του, τις λεωφόρους, τις εκκλησίες, τις πλατείες και τα μοναδικά του μουσεία. Το Παρίσι θα σας κερδίσει με το λαμπερό, 

πρωτοποριακό, γοητευτικό και μποέμ ύφος του.  
 

Τέλειος προορισμός για ΖΕΥΓΑΡΙΑ, ΠΑΡΕΕΣ και ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. 
Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΑΓΟΡΕΣ, ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ, ΓΑΜΗΛΙΟ ΤΑΞΙΔΙ 

 
 

Οι πτήσεις του 5ημέρου από Αθήνα με SKY EXPRESS :  
26/10  ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ (CDG)         GQ900    1045‐1305 
30/10  ΠΑΡΙΣΙ (CDG) – ΑΘΗΝΑ       GQ901    1420‐1835 
 
Οι πτήσεις του 5ημέρου από Θεσσαλονίκη με SKY EXPRESS :  
26/10  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ      GQ381    0900‐0955 
26/10  ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ (CDG)         GQ900    1045‐1305 
30/10  ΠΑΡΙΣΙ (CDG) – ΑΘΗΝΑ       GQ901    1420‐1835 
30/10  ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                    GQ388    2035‐2130 
 
Οι πτήσεις του 6ημέρου από Θεσσαλονίκη με RYANAIR & SKY EXPRESS :  
25/10  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΑΡΙΣΙ (BEAUVAIS)           FR3093     1750‐1955 
30/10  ΠΑΡΙΣΙ (CDG) – ΑΘΗΝΑ       GQ901    1420‐1835 
30/10  ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                    GQ388    2035‐2130 
 

 
TOP 10 σημεία του ταξιδιού 
 Βολικές πτήσεις πάνω στις αργίες του Αγίου Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου 
 Διαμονή σε ένα ‐αποκλειστικά‐ ξενοδοχείο, το Novotel Paris La Defense 4* για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων  
 Ιδανικό ξενοδοχείο για οικογένειες με family δωμάτια 
 Προνομιακή τοποθεσία του ξενοδοχείου με στάση μετρό μπροστά του 
 Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων στο Παρίσι 
 Προγραμματισμένο ραντεβού και πλήρης ξενάγηση του μουσείου του Λούβρου με επίσημο Ελληνόφωνο ξεναγό 
 Εκδρομή στη μαγευτική Disneyland 
 Δυνατότητα εκδρομής στη Νορμανδία και κρουαζιέρα με καραβάκι στο Σηκουάνα 
 Έμπειρος συνοδός‐αρχηγός του γραφείου μας με βαθιά γνώση του προορισμού 
 Ελληνικό λεωφορείο για όλες τις μετακινήσεις σας 

 

Καλώς ήλθατε στην «πόλη του φωτός», το πανέμορφο Παρίσι, έναν από τους πιο περιζήτητους προορισμούς στην 
Ευρώπη. Ο χαρακτήρας της πόλης, τα πάμπολλα αξιοθέατα, τα μνημεία αλλά και τα πλούσια σε εκθέματα μουσεία 
του και η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του το κάνουν να ξεχωρίζει ανάμεσα στις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, 
αφού προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο. Σημαντικότερα αξιοθέατα όπως ο Πύργος 
του Άϊφελ,  η  επιβλητική  Αψίδα  του Θριάμβου,  η  μοναδική  Σακρέ  Κερ  στη Μονμάρτη,  η  περίφημη Παναγία  των 
Παρισίων, το μνημείο της Βαστίλλης, η Πλατεία Βαντόμ, η Πλας ντε Βοζ, τα εντυπωσιακά μουσεία του Λούβρου, του 
Ορσέ, του Πικάσο, του Ροντέν, του Μπομπιντού με εκθέματα σύγχρονης τέχνης, το πανεπιστήμιο της Σορβόννης, 
καθώς και το εντυπωσιακό παλάτι των Βερσαλλιών λίγα μόλις χιλιόμετρα έξω από το Παρίσι αποτελούν πόλο έλξης, 
ενώ η διάσημη πλέον σε μικρούς και μεγάλους Euro Disney θεωρείται ο παράδεισος της διασκέδασης! 
 
 
 
 



Αξίζει να δείτε και να κάνετε 
 
 Να επισκεφτώ το μουσείο του Λούβρου και το μουσείο του Ορσέ 
 Να ταξιδέψω στους αιθέρες πίνοντας έναν καφέ στον Πύργο του Άιφελ 
 Να περπατήσω στους πλακόστρωτους δρόμους της γειτονιάς του Μαρέ 
 Να βουτήξω και να γλείψω τα χέρια μου στα γλυκά και στις υπέροχες σοκολάτες 
 Να χαλαρώσω κάνοντας την βόλτα με τα bateaux mouche στο Σηκουάνα 
 Να γίνω ξανά παιδί παίζοντας στην EURODISNEY 
 Nα θαυμάσω την Παναγία των Παρισίων 
 Να γευτώ τα gourmet pastiches από τυρί με συνοδεία ένα γευστικό Γαλλικό κρασί 

 

1η ημέρα: Πτήση για το Παρίσι ‐  Ξενάγηση πόλης  
Συγκέντρωση  στο  αεροδρόμιο  και  πτήση  για  το  διεθνές  αεροδρόμιο  Charles  de  Gaulle  του  Παρισιού. Μετά  τις 
διατυπώσεις και την παραλαβή των αποσκευών μας, συνάντηση με τον τοπικό μας συνοδό. 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. Στη συνέχεια τακτοποίηση ξενοδοχείο.  
 
2η  ημέρα:  Ξενάγηση  στο Μουσείου  του  Λούβρου & Walking  Tour  στο  ιστορικό  κέντρο  (Ηλύσια  Πεδία,  Grand 
Palais,  Petit  Palais,  Πλατεία  Ομονοίας,  Αιγυπτιακός  Οβελίσκος,  Κήποι  Κεραμικού,  Αψίδα  του  Θριάμβου  του 
Καρουζέλ)   & Paris By Night με κρουαζιέρα στο Σηκουάνα 
 
Πρωινό και αναχώρηση για το μουσείο του Λούβρου, όπου στην ξενάγηση μας θα δούμε μεταξύ άλλων τη διάσημη 
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”. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε ένα μοναδικό walking tour σε σημεία ενδιαφέροντος του ιστορικού κέντρου 
της πολης. Θα θαυμάσουμε την πανέμορφη Αψίδα του Θριάμβου του Καρουζέλ η οποία χτίστηκε μεταξύ του 1806 
και 1808 για να τιμήσει τις στρατιωτικές νίκες του Ναπολέοντα. Στη συνέχεια  περπατώντας ανάμεσα στα δέντρα 
και στα λουλούδια των πανέμορφων κήπων του Κεραμεικού (Jardin de Tuileries), που βρίσκονται ακριβώς μπροστά 
από το Μουσείο Λούβρου, θα φτάσουμε στην ωραιότερη πλατεία  της Γαλλίας την Πλατεία Ομονοίας (Place de la 
Concorde).  Η  “Πλατεία Ομονοίας”  με  την  διόλου  τυχαία  ονομασία,  είναι  η  μεγαλύτερη  και  ίσως  η  πιο  ιστορική 
πλατεία του Παρισιού. Τοποθετείται στο 8ο διαμέρισμα του Παρισιού μεταξύ των Κήπων του Κεραμεικού και των 
Ηλυσίων  Πεδίων,  προσφέροντας  απερίγραπτη  και  περίοπτη  θέα  προς  την  Αψίδα  του  Θριάμβου.  Έχει  συνολική 
έκταση  περίπου  20  στρεμμάτων,  ενώ  το  οκταγωνικό  σχήμα  της  αποτελεί  καινοτομία  της  εποχής  που 
κατασκευάστηκε. Στο βάθος της ιστορίας της περίφημης αυτής πλατείας, υπάρχουν μέχρι και Αιγυπτιακές πτυχές 
με  την  γενναιόδωρη  προσφορά  του  αντιβασιλέα  της  Αιγύπτου  το  1831,  ο  οποίος  πρόσφερε  στον  Λουδοβίκο 
Φίλιππο τρεις οβελίσκους αλλά μόνο ένας μεταφέρθηκε στο Παρίσι. Ο Αιγυπτιακός Οβελίσκος των 3200 ετών, από 
το ναό του Ραμσή ΙΙ στη Θήβα της Αιγύπτου εγκαταστάθηκε στο κέντρο της Πλατείας Ομονοίας. Στέκεται σε ύψος 
23  μέτρων,  συντελείται  από  ροζ  γρανίτη  και  έχει  βάρος  230  τόνων.  Ο  οβελίσκος,  ο  οποίος  έχει  ονομαστεί  και 
“Καρφίτσα  της  Κλεοπάτρας” φέρει   στην  επιφάνειά  του  ιερογλυφικά  που απεικονίζουν  τη  βασιλεία  του Φαραώ 
Ραμσή  ΙΙ  &  Ραμσή.  Στη  συνέχεια  συνεχίζουμε  τη  βόλτα  μας  προς  τα  Ηλύσια  Πεδία  όπου  μεταξύ  άλλων  θα 
θαυμάσουμε  το  Grand  Palais  και  το  Petit  Palais.  Το  απόγευμα  χρόνος  ελεύθερος  για  αγορές  και  βόλτα  στην 
πανέμορφη  πόλη.  Το  βράδυ  σας  προτείνουμε  έναν  νυχτερινό  γύρο  πόλης  (προαιρετικά)  με  μια  μοναδική 
κρουαζιέρα  μιας  ώρας  στο  Σηκουάνα  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. 



 
3η ημέρα: Παρίσι – Hμερήσια εκδρομή στο μαγικό κόσμο της DISNEYLAND PARIS 
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη χώρα του παραμυθιού, την εξωπραγματική Disneyland (εισιτήρια εξ 
ιδίων). 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.  Αργά  το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
 
4η ημέρα: Παρίσι – Hμερήσια εκδρομή στην Νορμανδία «Παριζιάνικη Ριβιέρα» 
Πρωινό. Σήμερα σας προτείνουμε μία ανεπανάληπτη ολοήμερη εκδρομή στο 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  η  «Ανθισμένη  Πόλη».  Αργά  το  απόγευμα 
επιστροφή στο Παρίσι, περνώντας δίπλα από τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα της Ευρώπης.  
 
5η ημέρα: Παρίσι – Πτήση επιστροφής 
Πρωινό. Μετάβαση στο αεροδρόμιο για  την πτήση της επιστροφής μας γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις από  το 
ταξίδι μας. 
 
Το 6ήμερο πρόγραμμα γίνεται ως εξής :  
1η ημέρα : Πτήση για Παρίσι και μεταφορά στο ξενοδοχείο 
2η ημέρα : Ξενάγηση πόλης  
3η  ημέρα  :  Ξενάγηση  στο  Μουσείου  του  Λούβρου  &  Walking  Tour  στο  ιστορικό  κέντρο  &  Paris  By  Night  με 
κρουαζιέρα στο Σηκουάνα 
4η ημέρα : Παρίσι – Hμερήσια εκδρομή στο μαγικό κόσμο της DISNEYLAND PARIS 
5η ημέρα : Παρίσι – Hμερήσια εκδρομή στην Νορμανδία «Παριζιάνικη Ριβιέρα>> 
6η ημέρα : Παρίσι – Πτήση επιστροφής 
 

Ένα ταξίδι… μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 185€ 
 

5 ημέρες  26‐30/ΟΚΤ
 από Αθήνα 

26‐30/ΟΚΤ
 από Θεσσαλονίκη 

Τιμή ενήλικα σε δίκλινο/τρίκλινο δωμάτιο  875 € 895 €
Παιδική τιμή  
έως 15,99 ετών  (1ο & 2ο παιδί) 

685 €  685 € 

Διαφορά μονοκλίνου  275 €  275 € 

 
 

6 ημέρες  25‐30/ΟΚΤ
 από Θεσσαλονίκη 

Τιμή ενήλικα σε δίκλινο/τρίκλινο δωμάτιο  895 € 
Παιδική τιμή  
έως 15,99 ετών  (1ο & 2ο παιδί) 

685 € 

Διαφορά μονοκλίνου  275 € 

 
ΟΣΟ ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ !!! 
SPECIAL SMART PRICE 1 – Για κρατήσεις έως 60 ημέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής έκπτωση 100 € ανά άτομο 
SPECIAL SMART PRICE 2 – Για κρατήσεις έως 30 ημέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής έκπτωση 50 € ανά άτομο 
 



 

Η τιμή περιλαμβάνει :  

 Αεροπορικά εισιτήρια   

 Φόρους αεροδρομίων και επίναυλους καυσίμων (185 €) 

 Μια αποσκευή 20kg και μια χειραποσκευή 8kg ανά άτομο 

 4 ή 5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο NOVOTEL PARIS LA DEFENSE 4* 

 Πρωινό καθημερινά  

 Μεταφορές, μετακινήσεις και ξεναγήσεις σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα 

 Επίσημος ελληνόφωνος ξεναγός για την ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου 

 Έμπειρος αρχηγός – συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού  

 Ασφάλιση αστικής ευθύνης 

 Ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης BASIC 

 ΦΠΑ 
 
ΔΕΝ περιλαμβάνει :  

 Ότι αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό 

 Εισόδους σε μουσεία, αξιοθέατα, πάρκα, θεάματα κτλ 

 Δημοτικό διαμονής 2,88 € ανά άτομο ανά διανυκτέρευση πληρωτέα στη reception του ξενοδοχείου 

 Προσωπικά έξοδα 
 
 
Το ξενοδοχείο μας  
 

ΗΟΤΕL NOVOTEL PARIS LA DEFENSE 4* 
https://all.accor.com/hotel/0747/index.en.shtml   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία στην όχθη του Σηκουάνα και στην αρχή της επιχειρηματικής περιοχής LA 
DEFENSE. Μπροστά του διαθέτει στάση μετρό, με απευθείας σύνδεση στα κυριότερα σημεία της πόλης. Για παράδειγμα η 
Αψίδα του Θριάμβου απέχει 4 στάσεις από το ξενοδοχείο, περίπου 8 λεπτά απόσταση. Ο σταθμός Esplanade de la Défense 
του μετρό βρίσκεται στα 50μ. από το Novotel Paris La Defense. Από εκεί, θα φτάσετε άμεσα και γρήγορα στο κέντρο του 
Παρισιού. Τα δωμάτια διαθέτουν σύγχρονο ντιζάιν και είναι εξοπλισμένα με τηλεόραση επίπεδης οθόνης και ιδιωτικό μπάνιο 
με δωρεάν προϊόντα περιποίησης και φυσικά κλιματισμό. Είναι ιδανικό ξενοδοχείο για οικογένειες καθώς διαθέτει τρίκλινα 
και τετράκλινα δωμάτια. 

 


