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Παρίσι
Ταξίδι στο Παρίσι, Αγίου Πνεύματος 2022
Δώρο εισιτήριο + εξασφαλισμένη είσοδος στον Πύργο του Άιφελ
Η σύγχρονη Γαλλική Πρωτεύουσα έχει χαρίσει τις ομορφιές της σαν φόντο των πιο λαμπερών ονείρων, έχει γίνει το
σκηνικό για μεγάλους κινηματογραφικούς και μη έρωτες, έχει τραγουδηθεί και έχει αγαπηθεί όσο καμία πόλη στον
κόσμο, για να γίνει σύμβολο και μύθος. Η πόλη που όταν την επισκέφθηκε για πρώτη φορά ο Χέμινγουεϊ, στις αρχές
της δεκαετίας του ‘30, έγραψε: “Αν δείτε τον κόσμο σαν πυραμίδα, τότε σίγουρα στην κορυφή της βρίσκεται το
Παρίσι”. Η πόλη έχει ταυτίσει το όνομά της με τις έννοιες κομψότητα, πολιτισμός, αισθητική, και αποτελεί μια από τις
λαμπρότερες πρωτεύουσες του κόσμου. Το κέντρο της πολιτικής πρωτοπορίας, της ελεύθερης έκφρασης ιδεών και
του έρωτα! Η πόλη που θα σας εντυπωσιάσει! Δεν είναι εύκολο σε αυτή την πόλη να επιλέξεις πως θα αξιοποιήσεις
τον χρόνο σου ή σε ποια αξιοθέατα θα τον καταναλώσεις. Εμείς διοργανώνουμε ταξίδια στο Παρίσι από το 1988 και
συνεχώς ανανεώνουμε το πρόγραμμα που σας προτείνουμε.
Ελάτε μαζί μας σε αυτή την εκδρομή, γιατί προσφέρουμε...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Νέο ανανεωμένο πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων
Απευθείας πτήσεις, με ιδανικά ωράρια πτήσεων για να έχετε τέσσερις <γεμάτες> ημέρες
Διαμονή σε 2 κεντρικά ξενοδοχεία, πολύ κοντά στο πιο διάσημο αξιοθέατο, τον Πύργο του Άιφελ
Δώρο είσοδος και γρήγορη πρόσβαση στον Πύργο του Άιφελ
Πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων και αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας
Καθημερινές προτάσεις για επισκέψεις και δραστηριότητες
Ελληνόφωνο τοπικό συνοδό, μόνιμο κάτοικο Παρισιού
Paris walking tour..περπατήστε με τον τοπικό συνοδό στα σοκάκια της πόλης και νιώστε τον τρόπο ζωής των
κατοίκων
Νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης του φωτός & κρουαζιέρα στο Σηκουάνα
Εξασφαλισμένη προκράτηση στο Λούβρο και άμεση είσοδος
Έλεγχος τήρησης των υγειονομικών κανόνων

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΠΟΛΗΣ - NOTRE DAME - PARIS BY NIGHT LA DEFENSE
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο. Έλεγχος και πτήση για
Παρίσι. Άφιξη στο αεροδρόμιο Beauvais, το πρωί και
γνωριμία με τους τοπικούς σας φίλους, τον Γιώργο και
τη Σοφία, οι οποίοι μένουν μόνιμα στο Παρίσι και θα
σας ξεναγήσουν, φροντίζοντας να γνωρίσετε με τον
καλύτερο τρόπο την φημισμένη πόλη και τις συνήθειες
των Παριζιάνων. Η μέρα είναι μπροστά μας, οπότε δεν
χάνουμε χρόνο ξεκινάμε αμέσως την περιήγησή μας
στα αναρίθμητα αξιοθέατα της πόλης του Φωτός. Θα
θαυμάσουμε τα κοσμοπολίτικα Ηλύσια πεδία, το Γκραντ και
το Πετί Παλαί χτισμένα ταυτόχρονα με την εντυπωσιακή
γέφυρα του Τσάρου Αλέξανδρου του 3ου, την πλατεία
Ομονοίας, την όπερα Γκαρνιέ, ένα ακόμη εντυπωσιακό
κτίριο, όπου θα δούμε την ξεχωριστή βασιλική είσοδο και
τις προτομές των μεγάλων μουσικοσυνθετών, όπως του
Μότσαρτ και του Μπετόβεν, την πολυτελή πλατεία Βαν
Ντομ με την στήλη του Ναπολέοντα κατασκευασμένη
από το μέταλλο κανονιών που ανατινάχτηκαν στη μάχη,
το ξενοδοχείο RITZ, από όπου ξεκίνησε η μοιραία πορεία
της πριγκίπισσας Νταϊάνα, τη γέφυρα των ερωτευμένων
(Πον Ντες Αρ), όπου συρρέουν οι ανά τον κόσμο
ερωτευμένοι για να κλειδώσουν την αγάπη τους πετώντας
το κλειδί στα νερά του Σηκουάνα και το νησάκι Ιλ Ντε

Λα Σιτέ όπου “γεννήθηκε” το Παρίσι. Θα καταλήξουμε
στους κήπους του Λουξεμβούργου, θα κατέβουμε από
το λεωφορείο για να τους απολαύσουμε, με το ομώνυμο
παλάτι κτισμένο κατά παραγγελία της Μαρίας των
Μεδίκων. Στη συνέχεια θα κατηφορίσουμε μπροστά από
το πανεπιστήμιο της Σορβόννης και περνώντας μέσα
από την γειτονιά των Λατίνων φτάνουμε στην Παναγία
των Παρισίων, το σημείο 0 της πόλης, η οποία συνεχίζει
να αποτελεί την πιο γνωστή εκκλησία γοτθικού ρυθμού
παγκοσμίως. Το μεσημέρι θα τακτοποιηθούμε στο
ξενοδοχείο για ξεκούραση και στη συνέχεια προτείνουμε
για την πρώτη βραδιά σας στο Παρίσι να ανακαλύψουμε
(προαιρετικά) μαζί τον λόφο της Μονμάρτης, μια από τις
πιο γραφικές γειτονιές του Παρισιού και να κάνουμε μια
μεγάλη βόλτα στα φωταγωγημένα μνημεία της πόλης.
Θα δούμε το νοητό άξονα που συμπληρώνεται από τη
Νέα αψίδα του Θριάμβου στην περιοχή La Defense, το
κέντρο του Λούβρου, την αψίδα Καρουζέλ, τον Οβελίσκο
του Λούξορ, την Αψίδα του Θριάμβου κ.α.

2η ημέρα: ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΙΦΕΛ –
ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ
Αφού πάρουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο, θα
επισκεφτούμε τον περίφημο πύργο του Άιφελ, ο οποίος
προφανώς δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Χιλιάδες
ταξιδιώτες από κάθε γωνιά της γης επισκέπτονται κάθε
χρόνο τον πιο γνωστό “πύργο” του κόσμου. Έχουμε

εξασφαλίσει για εσάς τα εισιτήρια για να ανεβείτε με τον
ανελκυστήρα (όχι με τις σκάλες), στον 2ο όροφο του
Πύργου στα 115 μέτρα από το. έδαφος, και όλα αυτά δώρο
από εμάς, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Απίστευτη θέα σε
όλο το Παρίσι, δείτε από ψηλά τον Σηκουάνα, το Λούβρο,
το Grand Palais, τη Μονμάρτη, το Notre-Dame, τα Ηλύσια
πεδία κα. Στη συνέχεια περπατήστε και φωτογραφηθείτε
στους υπέροχους κήπους του Eiffel Tower, champ de
Mars. Τώρα μπορείτε να αξιοποιήσετε τον χρόνο σας με
τον τρόπο που επιθυμείτε ή να μας ακολουθήσετε σε
μια προαιρετική εκδρομή στα περίφημα ανάκτορα των
Βερσαλλιών. Εδώ θα ακούσουμε με λεπτομέρεια την
πορεία του Βασιλιά Ήλιου και θα μάθουμε την ιστορία
της δημιουργίας μιας ολόκληρης πόλης από το μηδέν.
Αξίζει μια επίσκεψη στους απέραντους και μοναδικά
σχεδιασμένους κήπους, ενώ στο ανάκτορο μπορείτε
να δείτε μεμονωμένα τα βασιλικά διαμερίσματα και την
περίφημη αίθουσα των κατόπτρων. Για το βράδυ σας
προτείνουμε μια βόλτα στα Ηλύσια Πεδία. Θα ξεκινήσετε
από την Αψίδα του Θριάμβου, όπου θα κατηφορίσετε τη
φωταγωγημένη οδό με κατεύθυνση προς την πλατεία
Ομονοίας. Όσοι το επιθυμούν μπορούν να ανηφορήσουν
και πάλι, ή να κατευθυνθούν προς το παγκοσμίου φήμης
Buddha bar. Συνεχίστε την βόλτα, περνώντας από την
εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, κατευθυνθείτε προς
την Όπερα Γκαρνιέ και καθίστε στο Καφέ της ειρήνης
(Καφέ Ντε Λα Πε). Εναλλακτικά, προτείνουμε μια βόλτα
με τα περίφημα μπατώ στο Σηκουάνα. Μια εμπειρία που
συνηθίζουν οι επισκέπτες του Παρισιού και θα σας μείνει
αξέχαστη.

3η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ
Τη σημερινή ημέρα μπορείτε να την αξιοποιήσετε με
όποιο τρόπο επιθυμείτε. Οι τοπικοί σας φίλοι είναι εκεί
για να σας δώσουν κάθε απαραίτητη πληροφορία.
Παράλληλα σας έχουμε 2 μοναδικές προαιρετικές
προτάσεις :
• επίσκεψη στην DISNEYLAND PARIS
Με την καθοδήγηση του συνοδού, αφιερώστε την ημέρα
στον κόσμο των ονείρων της Disney. Αφήστε να σας

συναρπάσουν τα χρώματα, η χαρούμενη μουσική, τα
φαντασμαγορικά θεάματα, οι επιβλητικές παρελάσεις
όλων των ηρώων της Disney. Σας προτείνουμε να
ζήσετε στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια
και τα φαράγγια, να περιπλανηθείτε με το τρενάκι του
Ιντιάνα Τζόουνς, να 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, της Χιονάτης και των επτά
Νάνων. Ταξιδέψτε στο VISIONARIUM με τον Ιούλιο Βερν
και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και
διαστημοπλοίων στο STAR TOUR.
• ημερήσια εκδρομή στη Νορμανδία
Εάν θέλετε να εξερευνήσετε την γαλλική επαρχία, σας
προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στην πανέμορφη,
αρχοντική και ιστορική Νορμανδία, που βρίσκεται στις
ακτές του Ατλαντικού. Συγκεκριμένα επισκεπτόμαστε
την παραλιακή Ντοβίλ όπως και το μεσαιωνικό
χωριουδάκι Ονφλέρ, απ΄όπου ξεκίνησαν όλοι οι μεγάλοι
θαλασσοπόροι για τις εξερευνήσεις τους στην άλλη
μεριά του Ατλαντικού.
4η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ – ΚΗΠΟΣ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ – ΠΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου, ένα
από τα σημαντικότερα παγκοσμίως. Στον χρόνο που μας
αναλογεί επιλέξαμε τα πιο ενδιαφέροντα για τους Έλληνες
επισκέπτες. Φυσικά θα δούμε στην ελληνική πτέρυγα
την Αφροδίτη της Μήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης, τις
“Εργαστίνες”, την “Κενταυρομαχία”, κομμάτι από μετόπη
του Παρθενώνα, το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς κ.α.
Προχωρώντας θα δούμε τον πιο διάσημο πίνακα του
Ντα Βίντσι, την περίφημη Τζοκόντα. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε τους Κήπους του Κεραμεικού, τον άλλοτε
βασιλικό κήπο του Λούβρου. Τελειώνοντας, χρόνος
ελεύθερος. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για
να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

Αναχ.

Ξενοδοχείo

Τιμή σε δίκλινο/
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού
(τρίκλινο)

Τιμή
Μονόκλινο

4/6

Hotel Ibis paris 17 clichy-batignolles(ex berthier)

529

-

599

Πτήσεις

RYANAIR
ΘΕΣ-ΠΑΡΙΣΙ 06:30-08:35

18/6
25/6
11/6

ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ 20:20-00:10#
Holiday Inn Clichy 4*

560

365

699

Beauvais Airport

Σύνολο φόρων 165ε ανά άτομο.
Περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της RYANAIR
Αποσκευές : 1 προσωπικό αντικείμενο (40x20x25cm) & + 1 χειραποσκευή 10kg ανά άτομο
διαμονή για 3 διαν/σεις στο ξενοδοχείο HOLIDAY IN
CLICHY 4* Διαμονή για 3 διαν/σεις στο ξενοδοχείο
της επιλογής σας
πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο
σύμφωνα με το πρόγραμμα
Τοπικός φίλος - συνοδός εκδρομής
Ταξιδιωτική ασφάλιση

Δεν περιλαμβάνονται:
•

Είσοδοι σε αξιοθέατα και δημοτικοί φόροι πόλεων

Σημείωση : Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών
απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετοχής 20 ατόμων.

