
 

 
 

 

 

Παρίσι 
Βερσαλλίες - Disneyland – Μουσείο Λούβρου – Παναγία Παρισίων –  

Μουσείο Fragonard – Βαστίλλη – Πλατεία  Βοσγίων – Μαραί - (Νορμανδία) 

 4,5,6 μέρες 
 

1η μέρα : Παρίσι – Περιήγηση πόλης 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι. Άφιξη και μεταφορά στο 

κέντρο της πόλης για την ξενάγηση μας. Θα δούμε το Τροκαντερό ( στάση 15-20 λεπτά) και τον πύργο του 

Αιφελ, τη Λεωφόρο των Ηλυσίων πεδίων και την Αψίδα του Θριάμβου, το Γκραν Παλαί και Πτί Παλαί, το 

Invalides, το υπουργείο Εξωτερικών (Εθνοσυνέλευση), την γέφυρα pont de la Concorde, την πλατεία 

Ομονοίας, τους κήπους του Κεραμεικού, το Ορσέ, το μουσείο του Λούβρου, την L’orangerie, την γέφυρα 

Ποντ Νεφ, το νησάκι Ιλ ντε Λα Σιτέ και την επιβλητική Παναγία των Παρισίων με το διάσημο καμπαναριό 

(στάση 30-40 λεπτά), το Καρτιέ Λατέν, Σαιν Ζερμαίν, τη Σορβώνη, το Πάνθεον, τον τάφο του Ναπολέοντα, 

τους κήπους του Λουξεμβούργου, τον Αγιο Σουλπίκιο, την παμπάλαια εκκλησία St Germain de Pres και το 

διάσημο καφέ Le Deux Magots, την Opera Garnier, κ.λ.π 

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο επιλογής σας βάσει τιμοκαταλόγου. Χρόνος ελεύθερος για την 

πρώτη γνωριμία με την πόλη. Ακολουθείστε προαιρετικά την βραδινή κρουαζιέρα στον Σηκουάνα με τα 

περίφημα μπατώ μους 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. Η 

βραδυά περιλαμβάνει επίσης περίπατο στο χρυσό τρίγωνο των Ηλυσίων πεδίων, Avenue George V, 

Avenue Montaigne, Arc de Triomphe.   

 

2η μέρα : Βερσαλλίες – Λούβρο – Μουσείο Αρωμάτων Fragonard 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την σημερινή μας ξενάγηση στα πανέμορφα Ανάκτορα των Βερσαλλιών. 

Χωρίς αναμονή και με ραντεβού θα δούμε τα Βασιλικά διαμερίσματα, την αίθουσα των κατόπτρων όπου 

υπογράφηκε και η συνθήκη των Βερσαλλιών το 1919, κλπ. Χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθείτε τους 

απέραντους Βασιλικούς κήπους με τις πανέμορφες λιμνούλες Επόμενος σταθμός μας το περίφημο 

μουσείο του Λούβρου. Με τον Ελληνόφωνο ξεναγό μας θα δούμε την Νίκη της Σαμοθράκης και την 

Αφροδίτη της Μήλου, την Ελληνική πτέρυγα την πτέρυγα με τους πίνακες όπου και το μοναδικό 

αριστούργημα του Ντα Βίντσι, η περίφημη Τζοκόντα. Τελειώνουμε τη σημερινή μας ξενάγηση με την 

επίσκεψη μας στο μουσείο αρωμάτων της Fragonard. Χρόνος ελεύθερος, επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε ένα από τα πασίγνωστα καμπαρέ της πόλης,  διανυκτέρευση. 

 

3η μέρα : Παρίσι – Νορμανδία 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή μας στη Νορμανδία. Πρώτη μας στάση η 

αριστοκρατική Ντωβίλ με τα γραφικά δρομάκια, το επιβλητικό καζίνο και την κοσμική παραλία.  

Επόμενος σταθμός η αγαπημένη πόλη των Ιμπρεσιονιστών, η γραφική Τρουβίλ για να καταλήξουμε μέσα 

απο μιά μοναδική διαδρομή στο παλιό ψαροχώρι των Βίκινλγς την Ονφλέρ. Επιστροφή αργά το απόγευμα 

στο Παρίσι, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση. 

 

4η μέρα : Παρίσι - Disneyland 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μαγικό κόσμο της Ντίσνευλαντ. Το πανέμορφο πάρκο άνοιξε τις πόρτες 

του τον Απρίλιο του 1992 και βρίσκεται σε απόσταση 32 χιλιομ. Από το Παρίσι. Από τον Μάρτιο του 2002 

εγκαινιάστηκε και το νέο πάρκο με τα περίφημα στούντιο της Μέτρο Γκόλντεν. Ζήστε στην εποχή του Φαρ 

Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, επισκεφτείτε το νησί των πειρατών με τους κρυμμένους 

θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε εξ’ιδίων σε ένα από τα 29 ρεστωράν και επισκεφθείτε τον 

μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν, της Χιονάτης και των επτά Νάνων.  

Ταξιδέψτε στο VISIONARIUM με τον Ιούλιο Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και 

διαστημοπλοίων στο STAR TOUR. Επισκεφθείτε τα στούντιο της Μέτρο Γκόλντεν και σε ρόλους κομπάρσων 

ζήστε την μοναδική εμπειρία του γυρίσματος μιας ταινίας. Επιστροφή στο Παρίσι, διανυκτέρευση. 

 

 

 



 

 
 

5η μέρα : Παρίσι  
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη στη Γαλλική πρωτεύουσα. Κάντε τα ψώνια σας  στα πασίγνωστα 

πολυκαταστήματα της Gallerries Lafayette και Printemps. Πάρτε ένα ζεστό καφέ απο το Café de la Paix και 

περπατείστε την Opera Garnier, τη Λεωφόρο Capucines, τη Rue Royale και Rue de la Paix, Rue du 

Marche St. Honore, κ.λ.π. Για τους λάτρεις της σοκολάτας προτεινουμε την εξερευνηση του Μusee du 

chocolat που βρισκεται στην ιδια περιοχη των μεγαλων βουλεβαρτων. Εναλλακτικά ακολουθείστε  ένα 

μοναδικό περίπατο στη πλατεία της Βαστίλλης όπου δεσπόζει η Νέα Όπερα, στην πλατεία των Βοσγίων και 

το σπίτι του Βίκτωρα Ουγκώ και σίγουρα  στην πιό funky περιοχή του Παρισιού το Μαραί, με τις πιο 

ψαγμένες μπουτίκ (ολοι οι μεγάλοι οίκοι ειναι εδω!!!), με το μουσείο της ιστορίας της πόλης  Carnavalet  

αλλα  και το μουσείο μοντέρνας τέχνης Πομπιντού. Στο τέλος της βόλτας  μπορείτε να συνεχίσετε μ’ εναν 

περίπατο στην κομψή καi εμπορική οδο Rivoli  και να απολαύσετε το διάσημο MONT BLANC του CAFE 

ANGELINA που αποτελεί κορυφαία διεύθυνση της πόλης απο το 1903. Το βράδυ κάντε μία βόλτα στη Σανζ 

Ελυζέ, με τα πανέμορφα καφέ και τα πολυτελή καταστήματα ή επιλέξτε τα στενά δρομάκια του Σαιν Ζερμαίν, 

στο μπον μαρσέ, με τα γραφικά τζαζ μπαρ και wine bars. 

 

6η μέρα : Παρίσι - Αθήνα 
Πρόγευμα, ημέρα ελεύθερη και μεταφορά στο αεροδρόμιο  και πτήση επιστροφής για την Αθήνα. 

 

Σημείωση : για το 4ήμερο και 5ήμερο πρόγραμμα λείπει η ελεύθερη ημέρα  

 

Περιλαμβάνονται : 
 Αεροπορικά εισιτήρια  για Παρίσι  με Air France  

 Φιλοξενία σε ξενοδοχείο επιλογής σας  με Μπουφέ πρωινό καθημερινά.  

 Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο του Παρισιού.   

 Ξενάγηση πόλεως συμπεριλαμβανομένης της Παναγίας των Παρισίων 

 Ξενάγηση στα Ανάκτορα των Βερσαλλιών με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό 

 Ξενάγηση στο Μουσειο του Λούβρου με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό 

 Ολοήμερη εκδρομή στην Disneyland. 

 Ολοήμερη εκδρομή στην Νορμανδία (για τις αναχωρήσεις 05/04 και 06/04) 

 Επίσκεψη στο Μουσείο αρωμάτων Fragonard 

 Αρχηγός / σύνοδος   

 Check Point πόλης (15 € το άτομο) 

 Ομαδική Ταξιδιωτική Ασφάλεια 

 Φ.Π.Α.  

 

Δεν Περιλαμβάνονται : 
 Φόροι αεροδρομίων 155 € περίπου 

 Είσοδοι  Μουσείο Λούβρου (20€ - 25 €), Βερσαλλιών (15€-18€),  

 Είσοδοι Disneyland (περίπου 79€ Ενήλικας-69€ παιδί κάτω των 12 ετών),  

 Προαιρετική ημερήσια Νορμανδία 70€ (μίνιμουμ συμμετοχή 15 ατόμων 

 Δημοτικό φόρο Παρισιού 1,65€ το άτομο ανά διανυκτέρευση σε 3 αστέρων ξενοδοχεία – 2,48€  

το άτομο ανά διανυκτέρευση σε 4 αστέρων ξενοδοχεία.  Ποσό που πληρώνεται κατά την εξόφληση. 

 Ποτά, φιλοδωρήματα, κ.λ.π 

 Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ή δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 
 

ΠΤΗΣΕΙΣ AIR FRANCE 
 05/04 – 09/04   1st Group   AF 1033/1032   ATH - PAR 06:00  /  PAR - ATH 20:35 

 05/04 – 09/04   2nd Group  AF 1033/1832   ATH - PAR 06:00 /   PAR – ATH 12:30 

 

 06/04 – 10/04  AF 1033/1032  ATH - PAR 06:00   /  PAR – ATH  20:35 

 06/04 – 11/04  AF 1233/1032  ATH - PAR 11:50  /   PAR – ATH  20:35 

 

 09/04 – 12/04  AF 1033/1032  ATH - PAR 06:00  /   PAR – ATH  20:35 

 

 10/04 – 13/04  AF 1033/1032  ATH - PAR 06:00  /   PAR – ATH  20:35 

 

 11/04 – 15/04  1st  Group  AF 1033/1032  ATH - PAR 06:00  /   PAR – ATH  20:35 

 11/04 – 15/04  2nd Group  AF 1033/1832   ATH - PAR 06:00 /   PAR – ATH 12:30 



 

 
 

 

 

 

ΗΜ 

 

ΑΝΑΧ. 
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09/04, 

10/04 

IBIS PARIS 17 CLICHY BATIGNOLES  3*** 395 € 295 € 115 € 350 € 

ΙΒIS OPERA GRANDS BOULEVARDS 3*** 475 € ----- 165 € ----- 

HOLIDAY INN OPERA GRANDS BOULEVARDS OR 

ILLENNIUM OPERA   4**** 
515 € 295 € 240 € ----- 
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05/04, 

06/04, 

11/04  

IBIS PARIS 17 CLICHY BATIGNOLES  3*** 475 € 325 € 140 € 385 € 

RONCERAY OPERA /ΙΒIS OPERA GRANDS 

BOULEVARDS 3*** 
545 € 

325 €  
(κατόπιν 

ζήτησης) 

230 € ----- 

HOLIDAY INN OPERA GRANDS BOULEVARDS 

4****κεντρικό 
595 € 325 € 260 € ----- 
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06/04, 

07/04, 

**26/4 

 

IBIS PARIS 17 CLICHY BATIGNOLES  3*** 515 € 335 € 175 € 425 € 

RONCERAY OPERA/ΙΒIS OPERA GRANDS 

BOULEVARDS 3*** 

 
620 € 

335 €  
(κατόπιν 

ζήτησης) 
280 € ----- 

HOLIDAY INN OPERA GRANDS BOULEVARDS 4**** 

 
685 € 335 € 340 € ----- 

** H ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 26/04 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ 40€ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ 

ΝΑΥΛΟΥ** 

Φόροι Αεροδρομίων : 155 €  

 
 

Σημειώσεις :  
 Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά.  

 Το τελικό πρόγραμμα θα δίνεται με το ενημερωτικό 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.  

 Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες , σε πρό-

σθετη κλίνη εκτός εξαιρέσεων . 

 Το Family Room στα ξενοδοχεία του Παρισιού είναι ενιαίος χώρος. 

 Παιδιά που ταξιδεύουν συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γο-

νέα από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.  

 Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην Ευρώ-

πη. Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας . Οι ταξιδιώτες που 

δεν είναι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που 

θα ταξιδέψουν.  Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ.  
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