
 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ 

ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΙΣΙ 
 

Πύργος Άιφελ, Παναγία των Παρισίων, Αψίδα του θριάμβου,  

Ηλύσια Πεδία, Λούβρο, Κρουαζέρα σε Σηκουάνα,  

Εκδρομή στη Νορμανδία, Disneyland. 
 

      Κυριακή 26 έως Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 
                                                
 

ΔΙΑΜΟΝΗ:  

“Renaissance” 4**** Superior  
 

1η ημέρα:  Κυριακή 26/12 
ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ – (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΠΟΛΗ)  

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.  
 

2η ημέρα:  Δευτέρα 27/12 
ΠΑΡΙΣΙ – ΛΟΥΒΡΟ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΕ ΣΗΚΟΥΑΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο.  

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”. Το απόγευμα 

χρόνος ελεύθερος για αγορές και βόλτα στη πανέμορφη πόλη. Στη συνέχεια θα 

πραγματοποιήσουμε Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με τα περίφημα μπατώ μους.  

Δείπνο με κρασί σε τοπικό Γαλλικό εστιατόριο, προσφορά του Συνδέσμου. Διανυκτέρευση. 



 

3η ημέρα:  Τρίτη 28/12 
ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο.  

Αναχώρηση για  μία ολοήμερη εκδρομή στην υπέροχη 

Νορμανδία. Πρώτος μας σταθμός η παραμυθένια Ντoβίλ, 

γνωστή ως «Μονακό του Βορρά»,  παλιό αριστοκρατικό 

θέρετρο όπου σώζονται εξαίσια σπίτια. Περπατήστε στα 

γραφικά σοκάκια της πόλης και επισκεφθείτε την 

σκεπαστή αγορά της Ντοβίλ όπου κανείς μπορεί να βρει 

τοπικά προϊόντα. Τέλος, σας συνιστούμε μια φωτογραφία στην διάσημη παραλία της πόλης όπου 

έχουν γυριστεί πολλές γαλλικές και διεθνής ταινίες. Στην συνέχεια επιβίβαση στο πούλμαν και 

διασχίζοντας την Τρουβίλ, αγαπημένη πόλη των ιμπρεσιονιστών, θα πάρουμε την Cote Fleurie, 

μέσα από μια καταπράσινη διαδρομή και θα φθάσουμε στο παλιό ψαράδικό χωριό των Βίκινγκς, την 

Honfleur, μία ιστορική περιοχή αμφιθεατρικά χτισμένη γύρω από το λιμανάκι,  σημείο εκκίνησης 

όλων των μεγάλων θαλασσοπόρων της Γαλλίας.  

Χρόνος ελεύθερος για αγορές και καφέ. Επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση.  
 

4η ημέρα:  Τετάρτη 29/12 

ΠΑΡΙΣΙ - DISNEYLAND 

Πρωινό και η μέρα 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.  

Όποιος δεν επιθυμεί να επισκεφτεί τη EuroDisney θα έχει την μεταφορά για το εκπτωτικό χωρίο  

Marne La Vallee.   

Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι και θα πάμε για βραδινή βόλτα στη μαγευτική Μονμάρτη, 

στην Πλατεία των καλλιτεχνών. Αποχαιρετιστήριο δείπνο με κρασί στη Μονμάρτη, προσφορά του 

Συνδέσμου. Διανυκτέρευση. 
 

5η ημέρα:  Πέμπτη 30/12 

ΚΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ  

Πρωινό και αποχαιρετάμε την πόλη του φωτός, χρόνος ελεύθερος για μια σύντομη βόλτα ή έναν 

απολαυστικό καφέ!  Στην συνέχεια μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο του Παρισιού, απ΄ όπου 

ακολουθεί η πτήση της επιστροφής μας. 

 
                                                              
 

 

 

 



Τιμές       Κατ΄ άτομο 

   Δίκλινο ή Τρίκλινο    775 € (ο καθένας) 

  Παιδί (μέχρι 12 ετών μόνο σε τρίκλινο) 695 

  Μονόκλινο      925 € 
 

Περιλαμβάνονται: 

✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Παρίσι – Αθήνα με πτήση της Sky Express  

✓ Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 

✓ Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του ταξιδιωτικού γραφείου για τις μεταφορές και 

μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

✓ Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* 

✓ Πρωινό σε  μπουφέ  καθημερινά  

✓ Δείπνο με κρασί Δευτέρας 27/12, Προσφορά του Συνδέσμου 

✓ Αποχαιρετιστήριο δείπνο με κρασί Τετάρτης 29/12, Προσφορά του Συνδέσμου 

✓ Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα 

✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 

της εκδρομής. 

✓ Tοπικοί ελληνόφωνοι ξεναγοί, πιστοποιημένοι άπο τον οργανισμό τουρισμού. 

✓ Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. 

✓ Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά (ΠΡΟΣΟΧΗ! διαστάσεις 56εκ. μήκος Χ 45εκ. ύψος Χ 

25εκ. πλάτος) 

✓ Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά  

✓ Δυνατότητα ειδικής διατροφής για λόγους υγείας 

✓ ΦΠΑ 

✓ Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης 
 

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Είσοδος σε μουσείο του Λούβρου 

• Είσοδος σε EuroDisney. 

• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 

 

Πτήσεις Sky Express    

26 /12  GQ 900    Αθήνα – Παρίσι      11.10 - 13.35      

30 /12   GQ 901    Παρίσι – Αθήνα      14.20 - 18.35     
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Προθεσμίες - Κρατήσεις: 

 

     Προκαταβολή £200: μέχρι Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021. 

Εξόφληση συνολικού ποσού: το αργότερο μέχρι Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου. 

 

Τονίζουμε ότι οι κρατήσεις θέσεων μπορούν να γίνουν και τηλεφωνικά, αλλά για την 

κατοχύρωση των θέσεων είναι απαραίτητη η καταβολή των ποσών στα πλαίσια των 

προθεσμιών. 

 

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες, κρατήσεις θέσεων και λογαριασμούς τραπεζών για 

να καταθέσετε χρήματα, επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνδέσμου (τηλ: 210-

3830752 υπεύθυνη, κα Αλκμήνη Παπαδοπούλου). 

 

   
 


