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ημέρες

Παρίσι η πόλη του φωτός
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
πρόγραμμά που σας προτείνουμε.

Ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γιατί προσφέρουμε..
► Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα
► Απευθείας πτήσεις
► Διαμονή στο ξενοδοχείο Novotel Defence 4*
► 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 προαιρετική περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης του φωτός & κρουαζιέρα στο
Σηκουάνα
► Έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων
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Παρίσι - Νυχτερινή περιήγηση – Μονμάρτη - Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Έλεγχος και πτήση για Παρίσι. Άφιξη,
γνωριμία με το συνοδό μας στην έξοδο του αεροδρομίου. Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο θα πάρουμε τις
πρώτες απαραίτητες πληροφορίες και, φθάνοντας στο ξενοδοχείο μας, θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Για
την πρώτη βραδιά σας στο Παρίσι ελάτε προαιρετικά να ανακαλύψουμε μαζί το λόφο της Μονμάρτης των
υπαίθριων ζωγράφων, μια από τις πιο γραφικές γειτονιές του Παρισιού και να κάνουμε μια μεγάλη βόλτα
στα φωταγωγημένα μνημεία της πόλης. Θα δούμε το νοητό άξονα από το κέντρο του Λούβρου, την αψίδα
Καρουζέλ, τον Οβελίσκο του Λούξορ και την Αψίδα του Θριάμβου και θα ολοκληρώσουμε τη βραδιά μας με
μια κρουαζιέρα στον ποταμό Σηκουάνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
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Περιήγηση πόλης - Όπερα - Τροκαντερό

Μετά το πρόγευμα ξεκινάμε την περιήγησή μας στα αναρίθμητα αξιοθέατα της πόλης του Φωτός. Θα
θαυμάσουμε πρώτα το διάσημο κτίριο της Όπερας του Σαρλ Γκαρνιέ, με την πρόσοψη στολισμένη με
προτομές μεγάλων συνθετών, θα συνεχίσουμε προς την πολυτελέστατη πλατεία του Παρισιού (Πλας
Βαντόμ), κατασκευασμένη από τον Λουδοβίκο 14ο, με το ξενοδοχείο Ριτζ και τη στήλη του Ναπολέοντα και,
κατεβαίνοντας την οδό της Όπερας, θα περάσουμε μέσα από τον αύλειο χώρο του Λούβρου, όπου θα δούμε
την Αψίδα του Καρουσέλ και τις περίφημες γυάλινες πυραμίδες, που επιτρέπουν το φυσικό φως να εισέλθει στο
χώρο των εισόδων του Μουσείου και θα καταλήξουμε στο Σηκουάνα. Διασχίζοντας τη δεξιά όχθη του ποταμού,
θα συναντήσουμε την ξύλινη γέφυρα των καλλιτεχνών, που καταλήγει στην Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών
του Μαζαρέν, την πλατεία Σατλέ, το παλιό παλάτι, σήμερα έδρα του Ανώτατου Δικαστηρίου της Γαλλίας, θα
κατευθυνθούμε προς την πλατεία της Βαστίλης με το εντυπωσιακό κτίριο της νέας Όπερας του Παρισιού και θα
περάσουμε στην αριστερή όχθη του Σηκουάνα, μπροστά από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Από την πλευρά
αυτή του ποταμού θα ξεχωρίσουμε τα δύο μικρά νησιά, του Αγίου Λουδοβίκου και το Ιλ ντε λα Σιτέ (όπου
«γεννήθηκε» το Παρίσι), θα βρεθούμε δίπλα στο πληγωμένο κτίσμα του Ναού της Παναγίας των Παρισίων (την
οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε, λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς που άφησε το Ναό
χωρίς στέγη πριν μερικά χρόνια), θα συνεχίσουμε προς το διάσημο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, περνώντας
δίπλα από το Καρτιέ Λατέν και τον Άγιο Σεβερίνο, θα δούμε το Πάνθεον και θα περπατήσουμε μέσα στους
κήπους του Λουξεμβούργου, έναν ακόμη πνεύμονα πρασίνου για την πόλη, όπου κυριαρχεί το ομώνυμο
παλάτι της Μαρίας των Μεδίκων (σήμερα έδρα της Γαλλικής Γερουσίας).
Αμέσως μετά, με το λεωφορείο και πάλι, θα περάσουμε μπροστά από τον Άγιο Γερμανό και δύο από τα
διασημότερα καφέ της πόλης, από το Deux Magots των καλλιτεχνών και το de Flore των υπαρξιστών,
διασχίζοντας έναν από τους ακριβότερους δρόμους του Παρισιού, τη Rue de Bonaparte, για να καταλήξουμε
και πάλι δίπλα στον Σηκουάνα. Στην πορεία μας θα δούμε το κτίριο της Βουλής, το Μέγαρο των Απομάχων,
όπου είναι θαμμένος ο Μέγας Ναπολέων και θα καταλήξουμε στο Τροκαντερό, με την καταπληκτική θέα στον
Πύργο του Άιφελ, το πεδίο του Άρεως και τη Στρατιωτική Σχολή, όπου θα σταματήσουμε για φωτογραφίες.
Συνεχίζοντας θα θαυμάσουμε την Αψίδα του Θριάμβου, θα διανύσουμε τη διάσημη οδό των Ηλυσίων Πεδίων
με τα υπέροχα κτίρια του 18ου και 19ου αιώνα, φθάνοντας στη πλατεία Ομονοίας με τον Οβελίσκο του Λούξορ
και, αφού δούμε την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, θα καταλήξουμε στην περιοχή της Όπερας, όπου
θα υπάρξει χρόνος ελεύθερος για να επισκεφτούμε τον εσωτερικό χώρο αυτού του μνημειακού κτιρίου, τα
συγκροτήματα των πολυκαταστημάτων Galleries Lafayette και Printemps, αλλά και να καθίσουμε για ένα
ρόφημα στο διάσημο Café de la Paix. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
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.
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Μουσείο Λούβρου - Βερσαλλίες

Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου. Θα δούμε στην ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη της
Μήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης, 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, ανάμεσα σε άλλους πίνακες της Αναγέννησης και της εποχής του Ρομαντισμού. Τελειώνοντας,
θα κατευθυνθούμε περπατώντας προς το Palais Royal, ένα ακόμα πολύ σημαντικό και ιστορικό κτίριο του
Παρισιού, χτισμένο από τον Καρδινάλιο Ρισελιέ, σήμερα έδρα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα περάσουμε
από την εσωτερική του αυλή του κτιρίου και στους κήπους του, όπου θα νιώσουμε πραγματικά πως
βρισκόμαστε σε μιαν άλλη εποχή.
Συνεχίζουμε την πορεία μας με μια επίσκεψη στις γκαλερί Vivienne και Colbert. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα
από σκεπαστούς διαδρόμους, περιτριγυρισμένους από πολυτελείς boutique και καφέ. Η βόλτα μας θα
καταλήξει στο ιστορικό κτίριο της Όπερας Γκαρνιέ. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η προαιρετική εκδρομή
στα περίφημα ανάκτορα των Βερσαλλιών. Θα ακούσουμε με λεπτομέρειες 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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
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Παρίσι - Disney

Τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε να αφιερώσετε 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
το βουνό των χρυσοθήρων, να περιπλανηθείτε με το τρενάκι του του Ιντιάνα Τζόουνς, να επισκεφθείτε το νησί
των πειρατών με τους κρυμμένους θησαυρούς. Γευματίστε εξ’ ιδίων σε ένα από τα 29 εστιατόρια και γευτείτε
το μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν, της Χιονάτης και των επτά Νάνων και του
Μικρόκοσμου, αλλά και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο STAR TOUR.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
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Νορμανδικές ακτές

Γαλλία δεν είναι μόνο το Παρίσι. Για τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στη
Νορμανδία, γνωστή για την ιστορική απόβαση του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, σήμερα πρώτο τουριστικό
θέρετρο των Παριζιάνων. Αφού περάσουμε κοντά από την πρωτεύουσα της τη Ρουέν, θα κατευθυνθούμε
στην πρώτη πόλη που θα επισκεφθούμε, την Ονφλέρ. Ένα γραφικό ψαροχώρι, σαν βγαλμένο από παραμύθι,
γεμάτο χρώματα και λουλούδια. Δημοφιλής σε ιμπρεσιονιστές ζωγράφους, όπως ο Μονέ και ο Μπουντέν
που εμπνέονταν από το μεταβαλλόμενο φως και τις γραφικές προκυμαίες του λιμανιού, η πόλη διατηρεί μια
παραδοσιακή ομορφιά με δημόσια κτίρια, πλατείες, δρόμους και σπίτια που θυμίζουν έντονα άλλες εποχές,
καθώς η αρχιτεκτονική της δεν έχει αλλάξει και πολύ από το 16ο αιώνα. Το λιμάνι «Vieux Bassin», δηλαδή
παλιά αποβάθρα, «κρυμμένο» στη νότια πλευρά των εκβολών του Σηκουάνα, χρονολογείται από τον 17ο
αιώνα και τα στενά, πολυώροφα κτίρια με τις ξύλινες κορνίζες δημιουργούν ένα γραφικό σκηνικό. Το Musee de la Marine στεγάζει μια συλλογή μοντέλων πλοίων και ναυτικών έργων και υπάρχουν επίσης μουσεία
αφιερωμένα σε δύο από τους πιο διάσημους κατοίκους της πόλης, τον καλλιτέχνη Eugene Boudin και το
μουσικό και συνθέτη Erik Satie.
Μετά από περιήγηση σε στενά δρομάκια με κτίσματα αιώνων και πολλές γκαλερί και ατελιέ, μιας και
βρισκόμαστε σε μια καλλιτεχνούπολη, στο λιμανάκι, την ξύλινη εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, χρόνος
ελεύθερος για να ανακαλύψετε τα κρυμμένα μυστικά της. Μέσα από μια μοναδική διαδρομή μέσα από την
εξοχή της περιοχής, καταλήγουμε στην πανέμορφη και κοσμοπολιτική Ντοβίλ. Πόλη, η οποία, απλωμένη
νωχελικά δίπλα στη θάλασσα, δημιουργήθηκε το 19ο αιώνα από το Δούκα ντε Μορνέ με σκοπό να αποτελέσει
«το βασίλειο της κομψότητας». Αποτελούσε αγαπημένο τόπο παραθερισμού της αριστοκρατίας της χώρας
και σήμερα αποτελεί ένα κοσμοπολίτικο θέρετρο του γαλλικού βορρά. Η ρετρό ατμόσφαιρα, τα εντυπωσιακά
αρχοντικά, τα βραβευμένα ρεστοράν αποτελούν μερικούς από τους λόγους που η πόλη αποτελεί μαγνήτη
του διεθνούς τζετ σετ. Το πρώην ήσυχο ψαροχώρι είναι πλέον μια κοσμοπολίτικη λουτρόπολη, με τη μήκους
1400 μέτρων παραλία της, να προσφέρει στιγμές χαλάρωσης και άφθονες βουτιές στα δροσερά νερά. Στην
περιήγησή μας θα δούμε τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ κινηματογράφου που πραγματοποιείται κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού, την ακτή με το έντονο φαινόμενο της άμπωτης και της παλίρροιας, το καζίνο
που εγκαινιάστηκε το 1864 και έπειτα εγκαταστάθηκε σε νέο κτήριο το 1912, μια μικρογραφία του διάσημου
αδελφού του στο Μόντε Κάρλο και το Δημαρχείο. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο Παρίσι το βράδυ.
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Παρίσι - Θεσσαλονίκη

Την τελευταία ημέρα, μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο θα αξιοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή
μας πριν τη μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής, για μια τελευταία βόλτα στην καρδιά
του Παρισιού. Θα περπατήσουμε στους κήπους του Κεραμεικού, θα περάσουμε από τον αύλειο χώρο του
Λούβρου, θα βρεθούμε για λίγο στη δεξιά όχθη του Σηκουάνα, περνώντας στην απέναντι πλευρά από την
ξύλινη γέφυρα των Καλλιτεχνών και βλέποντας από κοντά την Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών, ιδρυμένη
κατά το 17ο αιώνα από τον καρδινάλιο και αντιβασιλιά του Λουδοβίκου ΙΓ΄, τον Μαζαρέν. Συνεχίζοντας θα
διασχίσουμε την οδό του Βοναπάρτη, με τα εντυπωσιακά κτίρια του 16ου αιώνα, τις γκαλερί και τα παλιά
βιβλιοπωλεία, καταλήγοντας στην εκκλησία του Αγίου Γερμανού, την παλιότερη του Παρισιού και τα διάσημα
καφέ Deux Magots και des Flore, όπου θα έχουμε το χρόνο να απολαύσουμε τον καφέ μας. Επιβίβαση στο
λεωφορείο και αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Έλεγχος εισιτηρίων και πτήση για τη Θεσσαλονίκη.

Τιμοκατάλογος

Παρίσι- Η πόλη του φωτός
6 ημέρες

Αναχώρηση

Ξενοδοχείο

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή για
1ο και 2ο
παιδί

Tιμή σε
τρίκλινο

Τιμή
Moνοκλ.

Πτήσεις

έως 12 ετών

24/10
TRANSAVIA
ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ
16:10 - 18:15
RYANAIR
ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ
09:00 - 12:50
24 & 29
Οκτωβρίου

ΝΟVOTEL
LA DEFENCE 4*

495€

485€

195€

29/10

740€

RYANAIR
ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ
06:30 - 08:35
ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ
16:35 - 20:25
1 χειραποσκευή (40 Χ 20 Χ
25cm) &
1 βαλίτσα καμπίνας
10k ανά άτομο (55 Χ 40 Χ
20cm)

σύνολο φόρων 165€ ανά άτομο.

Περιλαμβάνονται
•
•

•
•
•
•
•

αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις
TRANSAVIA / RYANAIR
Αποσκευές: 1 προσωπικό αντικείμενο (40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10 κιλών (55x40x20cm) ανά άτομο. (Εφόσον επιθυμείτε ζητήστε
μας τιμή για αποσκευή 20 κιλών)
διαμονή για 5 διαν/σεις στο ξενοδοχείο NOVOTEL DEFENCE 4*
πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές
λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα
τοπικός φίλος, επίσημος ξεναγός Παρισιού συνοδός εκδρομής
ταξιδιωτική ασφάλιση

Δεν Περιλαμβάνονται
•

φόροι διαμονής, εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα
και προαιρετικές δραστηριότητες

