
1η ημέρα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ - ΟΠΕΡΑ ΓΚΑΡΝΙΕ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για Παρίσι. Άφιξη 
στο αεροδρόμιο και γνωριμία με τους συνοδούς μας Σοφία, Γιώργο και Αλέξανδρο, οι 
οποίοι εκτός της ιστορίας της πόλης, γνωρίζουν τα μέρη, τις παραδόσεις, αλλά και τις 
συνήθειες των Παριζιάνων. Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο θα πάρουμε τις πρώτες 
απαραίτητες πληροφορίες και θα έχουμε την ευκαιρία για μια πρώτη γνωριμία με την 
πόλη. Θα θαυμάσουμε το πανεπιστήμιο της Σορβόννης, στην περιοχή Quartier Latin 
και θα καταλήξουμε στο ιστορικό κτίριο της όπερας Garnie, η οποία κτίστηκε από το 
1861 μέχρι το 1875, προορισμένη να γίνει η έδρα της Όπερας του Παρισιού. Η όπερα 
έγινε γνωστή ως Palais Garnier (Παλάτι του Γκαρνιέ) σε αναγνώριση της χλιδής και του 
αρχιτέκτονά του, Σαρλ Γκαρνιέ. Το θέατρο ήταν η πρωταρχική λυρική σκηνή στο Παρίσι, 
αλλά και έδρα του Μπαλέτου της Όπερας του Παρισιού μέχρι το 1989. Η αίθουσα 
χρησιμοποιείται πλέον κυρίως για παραστάσεις μπαλέτου. Το περίκομψο κτίριο είναι 
διακοσμημένο με πολύχρωμο μάρμαρο, ενώ και το εσωτερικό του είναι επίσης πλούσιο 
με βελούδο και χρυσό φύλλο. Ο κεντρικός πολυέλαιος της αίθουσας συνεδριάσεων 
ζυγίζει πάνω από έξι τόνους και θα σας εντυπωσιάσει. Χρόνος ελεύθερος για 
φωτογραφίες. Τελειώνοντας, μετάβαση στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Για το βράδυ σας προτείνουμε μια ονειρεμένη κρουαζιέρα στον ποταμό Σηκουάνα. Στη 
συνέχεια για όσους επιθυμούν προαιρετικά, συνεχίζουμε με επίσκεψη στον λόφο της 
Μονμάρτης, μια από τις πιο γραφικές γειτονιές του Παρισιού και 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 και την Αψίδα του Θριάμβου

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΙΦΕΛ - MACARONS COOKING CLASS 
Μετά το πρόγευμά μας θα ξεκινήσουμε περιήγησή στα αναρίθμητα αξιοθέατα της 
πόλης του Φωτός. Θα δούμε την εκκλησία της Μαρίας της Μαγδαληνής, τη γέφυρα 
του Αλέξανδρου του 3ου, που μοιάζει με έργο τέχνης χάρη στα πολλά μπρούτζινα 
αγάλματα που διαθέτουν χρυσές λεπτομέρειες και ενώνει τις δύο πλευρές του 
Σηκουάνα και θεωρείται μια από τις πιο περίτεχνες γέφυρες του Παρισιού, την Παναγία 
των Παρισίων, που είναι χτισμένη στη νοτιοανατολική άκρη του Ιλ ντε λα Σιτέ και με τις 
αρμονικές τις αναλογίες αποτελεί ένα από τα ωραιότερα μνημεία της γοτθικής τέχνης 
του Μεσαίωνα. Έχει χωρητικότητα 9000 ατόμων. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
τα θαυμάσια βιτρό με το έντονο μπλε και κόκκινο χρώμα. Συνεχίζοντας, θα δούμε την 
Αψίδα του Θριάμβου, που χτίστηκε μεταξύ του 1806 και του 1936 με πρωτοβουλία του 
μεγάλου Ναπολέοντα και αποτελεί σήμερα το κατ’εξοχήν εθνικό μνημείο της Γαλλίας, 
συνδεδεμένο με τα μεγαλύτερα γεγονότα του Παρισιού του 20ου αιώνα, την πλατεία 
Ομονοίας με τον οβελίσκο του Λούξορ, το Τροκαντερό με το παλάτι Σαγιό, των πύργο 
του Άιφελ, το πιο χαρακτηριστικό μνημείο της πόλης του Παρισιού με ύψος 320 μέτρα 
μαζί με τις κεραίες της γαλλικής τηλεόρασης και στηρίζεται σε τέσσερα κτίσματα 
που χρησιμεύουν σαν βάσεις των ποδιών του πύργου, το μέγαρο των Απομάχων, την 
γειτονιά των Λατίνων, το Πάνθεον, που στεγάζει την τέφρα διακεκριμένων ανθρώπων 
της εποποιίας της γαλλικής ιστορίας. Μεταξύ άλλων υπάρχουν εδώ η τέφρα του 
Μιραμπώ, του Βολταίρου, του Ρουσσώ, του Ουγκώ και πολλά άλλα. Στη συνέχεια 
ελεύθερος χρόνος για αγορές. Το απόγευμα σας προτείνουμε να γνωρίσετε την 
γαλλική κουλτούρα και στο φαγητό! Γι’ αυτό λοιπόν για όσους επιθυμούν, θα μάθουμε 
να φτιάχνουμε βήμα – βήμα τα αυθεντικά macarons, παρακολουθώντας ένα μάθημα 
ζαχαροπλαστικής υπό την καθοδήγηση πάντα ενός local chef! Φοράμε τις ποδιές μας, 
πιάνουμε τα απαραίτητα εργαλεία και «ριχνόμαστε» στη δουλειά! Φυσικά στο τέλος 
θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τους καρπούς του κόπου μας. To βράδυ σας 
προτείνουμε μια βόλτα στα περίφημα Ηλύσσια πεδία. Περπατήστε στην πιο διάσημη 
λεωφόρο του κόσμου και βγείτε φωτογραφίες στην Αψίδα του Θριάμβου!

3η ημέρα: ΛΟΥΒΡΟ - ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΣΤΙΣ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ 
Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου, ένα 
από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον 
κόσμο που εκθέτει 35.000 έργα τέχνης. Στην ξενάγησή 
μας θα δούμε την Τζοκόντα από τους πιο γνωστούς 
πίνακες ζωγραφικής, στην ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη 
της μήλου που προσφέρθηκε από τον μαρκήσιο ντε Ριβιέρ 
στον Λουδοβίκο το 1821, τη Νίκη της Σαμοθράκης, τις 
“Εργαστίνες”, τμήμα της ζωοφόρου του Παρθενώνα που 
χρονολογείται στο 447-438 π.Χ., το οποίο κάποιοι θεωρούν 
έργο του Φειδία, την “Κενταυρομαχία”, κομμάτι από μετόπη 
του Παρθενώνα, αρχαιότητες από τη Σάμο που αποκτήθηκαν 
το 1881, το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς ύψους 2,60μ. 
κ.α. Ακόμη, στην αιγυπτιακή πτέρυγα θα θαυμάσουμε την 
αιγυπτιακή ιστορία από την φαραωνική εποχή μέχρι τους 
Κόπτες, τους Πτολεμαίους και τους Ρωμαίους. Πολλά από 
τα έργα που εκτίθονται αποκτήθηκαν από τον Ναπολέοντα 
το 1798 στην εκστρατεία που είχε κάνει έχοντας μαζί 
του τον Ντομινίκ Βιβάντ, που λίγο αργότερα ανέλαβε τη 
διεύθυνση του Λούβρου. Θα δούμε πολλούς παπύρους, 
μούμιες, ρουχισμό, κοσμήματα, παιχνίδια, μουσικά όργανα 
και όπλα των αρχαίων Αιγυπτίων. Θα ξεχωρίσουμε ακόμη 
στην ξενάγησή μας τη μεγάλη Σφίγα που βρέθηκε στο 
δέλτα του Νείλου και χρονολογείται στο 2.600 π.Χ., το 
άγαλμα του φαραώ Σέσωστρι Γ΄, τα αγαλματίδια Νεφερτίτη 
και Ακενατόν από ψαμμίτη, την σαρκοφάγο του Ιμενεμινέτ. 
Τελειώνοντας, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον Κήπο του 
Κεραμεικού, που περικλείεται από το Λούβρο (ανατολικά), 
τον Σηκουάνα (νότια), την Πλατεία Ομονοίας (Place de la 
Concorde) (δυτικά) και την οδό Ριβολί (βόρεια). Ελεύθερος 
χρόνος και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα περίφημα 
ανάκτορα των Βερσαλλιών, όπου έλαμψε ο βασιλιάς ήλιος 
ο Λουδοβίκος ο 14ος. Αξίζει να επισκεφθείτε το παλάτι, 
τα βασιλικά διαμερίσματα στην αίθουσα των κατόπτρων 
και οπωσδήποτε τους φανταστικούς κήπους του αλά 
γαλλικά. Τι καλύτερο για μια ρομαντική βόλτα ανάμεσα 
στα σιντριβάνια και τους ροδόκηπους! Επιστροφή αργά 
το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ προαιρετική 
διασκέδαση στα διεθνούς φήμης καμπαρέ Λίντο.

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 που 
έχει ταυτίσει το όνομά της με τις έννοιες κομψότητα, 
πολιτισμός, αλλά και αισθητική, αποτελώντας μια από 
τις λαμπρότερες πρωτεύουσες του κόσμου. Το κέντρο 
της πολιτικής πρωτοπορίας, της ελεύθερης έκφρασης 
των ιδεών, αλλά και του έρωτα! 

Η πόλη που θα σας εντυπωσιάσει!

ΠΑΡΙΣΙ...Η πόλη του Φωτός 22,24,30 & 31 /12

5&6 ΗΜΕΡΕΣ

Δώρο εκδρομή στις Βερσαλλίες & 
περιήγηση στην όπερα Garnier



4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY 
Τη σημερινή ημέρα σας προτεινουμε με την καθοδηγηση του τοπικου 
μας συνοδου να την αφιερωσετε στον κόσμο των ονείρων της Disney. 
Η Disneyland δεν είναι απλά ένα μεγάλο πάρκο ψυχαγωγίας για παιδιά. 
Είναι μία μοναδική εμπειρία για όλους, είναι ένα όνειρο! Χωρίζεται σε 4 
«χώρες», όπου η κάθε μία φιλοξενεί διαφορετικά φανταστικά παιχνίδια. 
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.

5η ημέρα: ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ (ΝΤΟΒΙΛ - ΟΝΦΛΕΡ) Η΄ ΚΑΣΤΡΟ ΣΑΝΤΙΓΥ 
Γαλλία δεν είναι μόνο το Παρίσι. Για τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε 
2 εκδρομές. Η πρώτη, κοντά στο Παρίσι, στις νορμανδικές ακτές, 
πρώτο τουριστικό θέρετρο των Παριζιάνων. Η Νορμανδία που έχει 
συνδεθεί άρρηκτα με τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μετά την 
περίφημη απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στις ακτές της θα σας 
εντυπωσιάσει. Θα ανακαλύψετε μέσα από μια μοναδική διαδρομή την 
πανέμορφή και κοσμοπολιτική Ντοβίλ, την Τρουβίλ και το παραδοσιακό 
και πολλή γραφικό ψαροχώρι Ονφλέρ. Η δεύτερη προτεινόμενη εκδρομή 
ειναι στο κάστρο Σαντιγύ. Είναι χτισμένο μέσα σε ένα μεγάλο δάσος και 
περιτριγυρισμένο από λίμνη και τάφρο, κάνει τον επισκέπτη να νιώθει 
ότι βρίσκεται στον 18ο αιώνα. Η βιβλιοθήκη του Κάστρου φιλοξενεί μία 
μεγάλη συλλογή αυθεντικών χειρόγραφων βιβλίων, ενώ θα έχουμε 
επίσης την ευκαιρία να θαυμάσουμε πίνακες μεγάλης αξίας. Εδώ, ο 
μεγάλος μάγειρας Βιτέλ έκανε την περίφημη Σαντιγύ. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο Παρίσι.

6η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
Πρόγευμα.Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη 
στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Στον ελεύθερο χρόνο σας, με την 
καθοδήγηση του συνοδού μας 

προτείνουμε…

να περιπλανηθείτε στην πλατεία της Βαστίλης, όπου δεσπόζει η 
ομώνυμη όπερα. Ακόμη, να περπατήσετε στη συνοικία Μαραί, που 
περικλείει την πλατεία την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος 
Ουγκό, το μουσείο Πικάσο, τον Άγιο Ευστάθιο. Εναλλακτικά, μπορείτε 
να κάνετε μια βόλτα στο εμπορικό κέντρο Val d’Europe με τα πολλά 
επώνυμα καταστήματα, εστιατόρια και χώρους αναψυχής, όπου ο 
κάθε επισκέπτης ζει την απόλαυση και την ικανοποίηση σε κάθε του 
δραστηριότητα. Ανακαλύψτε όλους τους επώνυμους οίκους μόδας 
και κάνετε τις αγορές σας στις χαμηλότερες τιμές. 

3

ΠΑΡΙΣΙ - ΟΠΕΡΑ ΓΚΑΡΝΙΕ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΪΦΕΛ - ΛΟΥΒΡΟ - COOKING CLASS - ΚΗΠΟΣ 
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - DISNEY - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ - ΚΑΣΤΡΟ ΣΑΝΤΙΓΥ

Ζήστε το Παρίσι, όπως οι μόνιμοι 
κάτοικοι με τη βοήθεια της 

αρχηγού μας.

- Mόνο απευθείας πτήσεις από το αεροδρόμιο “Μακεδονία”
- Όλες οι αναχωρήσεις είναι εγγυημένες
- Ελληνόφωνη συνοδός - μόνιμος κάτοικος Παρισιού
- Διαμονή στο κέντρο του Παρισιού

Μάθετε τη γαλλική κουλτούρα και στο 
φαγητό! Φτιάξτε τα αυθεντικά Macarons! 

Macarons Cooking Class

Galerie Lafayette

Στην 5νθήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται 
η 5η ημέρα του προγράμματος.  

Η σειρά των περιγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί 
για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος

Disney



ΠΑΡΙΣΙ  5&6 ΗΜΕΡΕΣ     Σελ. 10-11                                                                                   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 

Ημ. Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκλ Αερ. Εταιρία

6
22/12 

& 
24/12

IBIS PARIS 17 (ex Berthier) 3* 
Ημικεντρικό

495 275 679  TRANSAVIA
22/12 ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 18.45 - 20.50
27/12 ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ 08.00 - 12.00

     
Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή εως 10κ & 1 

αποσκευή  15κ / 2άτομα

RYANAIR + TRANSAVIA
24/12 ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 09.20 - 11.30
29/12 ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ 14.00 - 18.00

 
Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή  

(40 x 20 x 25cm) & 1 αποσκευή  15κ / 2άτομα

B.W RONERAY OPERA 3*
Kεντρικό

605 - 899

NOVOTEL CENTRE  
TOUR EIFFEL 4*

200m από τον πύργο του Eiffel

625

1ο έως 16 ετών 

275
2ο έως 16  ετών 

465

919

HOLIDAY INN OPERA GRANDS 
BOULEVARDS 4*

Kεντρικό

709 275 1075

5 24/12

IBIS PARIS 17 (ex Berthier) 3* 
Ημικεντρικό

469 285 615

 RYANAIR 
24/12 ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 09.20 - 11.30
28/12 ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ 11.35 - 15.25 

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή  
(40 x 20 x 25cm) & 1 αποσκευή  20κ / 2άτομα

B.W RONERAY OPERA 3*
Kεντρικό

535 - 775

NOVOTEL CENTRE 
TOUR EIFFEL 4*

200m από τον πύργο του Eiffel

569

1ο έως 16 

ετών285
2ο έως 16  ετών 

435

799

HOLIDAY INN OPERA GRANDS 
BOULEVARDS 4*

Kεντρικό

635 285 949

5 30/12

IBIS PARIS 17 (ex Berthier) 3* 
Ημικεντρικό

529 289 735

 AEGEAN AIRLINES
30/12 ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 11.30 - 13.30
03/01 ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ 14.25 - 18.10

 
Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή εως 8κ &  

1 αποσκευή  23κ / ατομο

B.W RONERAY OPERA 3*
Kεντρικό

615 - 915

HOLIDAY INN CLICHY  4*
Ημικεντρικό

629

1ο παιδί 
 έως 14 ετών 

339
2ο παιδί 

 έως 14 ετών 
545

935

HOLIDAY INN OPERA GRANDS 
BOULEVARDS 4*

Kεντρικό

739 289 1125

5 31/12

IBIS PARIS 17 (ex Berthier) 3* 
Ημικεντρικό

469 235 685

RYANAIR 
31/12 ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 09.20 - 11.30
04/01 ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ 11.35 - 15.25 

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή  
(40 x 20 x 25cm) & 1 αποσκευή  20κ / 2άτομα

B.W RONERAY OPERA 3*
Kεντρικό

565 - 869

HOLIDAY INN CLICHY  4*
Ημικεντρικό

579

1ο παιδί 
 έως 14 ετών 

279
2ο παιδί 

 έως 14 ετών 
489

885

HOLIDAY INN OPERA GRANDS 
BOULEVARDS 4*

Kεντρικό

689 235 1065

 
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.

Στα ξενοδοχεια Novotel Centre Tour Eiffel και Holiday Inn Clich υπαρχουν τετρακλινα δωματια.
Χωρίς πρόγραμμα ξεναγήσεων  -90ε ανά άτομο

Σύνολο φόρων +160 ευρώ


