
ΠΑΡΙΣΙ – ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ – DISNEY 6 ΜΕΡΕΣ

1η Μέρα | Θεσσαλονίκη - Παρίσι - By Night (Μονμάρτη - κρουαζιέρα Σηκουάνα).

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και απευθείας πτήση για το κοσμοπολίτικο Παρίσι. Μετά
από ολιγόωρη πτήση, άφιξη στην πόλη του φωτός. Στη διαδρομή μας για το ξενοδοχείο, θα έχουμε
την ευκαιρία να περάσουμε από την μοναδική Αψίδα του Θριάμβου, σύμβολο της περιόδου του
Μεγάλου Ναπολέοντα, η οποία και είναι αφετηρία των μεγάλων λεωφόρων της πόλης. Στη συνέχεια
θα επισκεφτούμε το Trocadero, ένα εκπληκτικό μπαλκόνι με μοναδική θέα στο Πύργο του Άιφελ .
Στο χώρο αυτό, φωτογραφίζονται όλοι οι επισκέπτες με φόντο τον μοναδικό Eiffel, ενώ την ίδια
στιγμή τοπικοί καλλιτέχνες και μουσικοί προσφέρουν οπτικά και μουσικά θεάματα στους
τουρίστες . Πολύ κοντά, στους κήπους του Trocadero, ακριβώς απέναντι από τον Πύργο του Άιφελ,
το Aquarium de Paris φιλοξενεί 43 ενυδρεία με περισσότερα από 10.000 ψάρια,
συμπεριλαμβανομένων 25 καρχαριών, με την πισίνα αφής, τα δύο σινεμά, τα ποικίλα θεάματα που
μπορείτε να επισκεφτείτε στον ελεύθερο χρόνο σας. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Το βράδυ σας προτείνουμε, προαιρετική περιήγηση στο φωταγωγημένο Παρίσι. Θα επισκεφθούμε
το ψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, το λόφο της Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί η Βασιλική Sacre
Coeur (Ιερής Καρδιάς) με την καταπληκτική θέα, η πλατεία των υπ αίθριων ζωγράφων και η οικεία
του Σαλβαδόρ Νταλί. Χρόνος στη διάθεσή σας για βόλτα στα γραφικά παριζιάνικα μαγαζάκια της
πλατείας. Στη συνέχεια θα γνωρίσετε το Παρίσι από μια διαφορετική όψη, την μοναδική οπτική
γωνία που μας προσφέρει μια κρουαζιέρα με τα ‘’bateaux mouches ‘’ στα φωτισμένα ιστορικά
κτίρια του Παρισιού (κρουαζιέρα στο Σηκουάνα).

2η μέρα | Παρίσι – Λούβρο – Ξενάγηση πόλης.

Πρωινό και μεταφορά στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου, το ανάκτορο του Λούβρου (εισιτήριο εξ'
ιδίων). Θα εντυπωσιαστούμε από την είσοδό του την ογκώδη πυραμίδα από γυαλί που
κατασκευάστηκε το 1989 με σκοπό του διάσημου αρχιτέκτονα Pei να εισχωρεί το φως του ήλιου
μέχρι το υπόγειο. Στην ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε παγκόσμια αριστουργήματα τέχνης, στο τμήμα
αρχαιοτήτων ελληνικών και ρωμαϊκών, υπάρχουν πάνω από 300 ελληνικά αρχαία έργα τέχνης, εκεί
σε προνομιακή θέση στην κορυφή μιας σκάλας θα θαυμάσουμε την Νίκη της Σαμοθράκης, στη
συνέχεια την Αφροδίτη της Μήλου, τον «Ηρακλή και ο ταύρος της Κρήτης» (από το ναό του Δία στην
Ολυμπία), τις Εργαστίνες και την Κενταυρομαχία (τμήματα του Παρθενώνα). Τα δύο περίφημα
γλυπτά του Μιχαήλ Αγγελου «Ο Θνήσκων» και «Ο Επαναστατημένος» Σκλάβος. Επίσης θα δούμε
από κοντά την αινιγματική Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, το πρώτο έργο τέχνης μου μπήκε στα
ανάκτορα τον 16ο αιώνα και σήμερα ο ακριβότερος πίνακας του κόσμου, καθώς και τον πίνακα «Η
Σχεδία της Μέδουσας» του Ζαν Λουι Τεοντόρ και τον υπέροχο πίνακα «Η στέψη του Ναπολέοντα και
της Ιωσηφίνας» του Νταβίντ και πολλούς ακόμη πολύτιμους πίνακες Ιταλικής, Γαλλικής και
Φλαμανδικής σχολής κα. Θα συνεχίσουμε την ξενάγησή μας θαυμζοντας τα κοσμοπολίτικα Ηλύσια
πεδία, το Γκραντ και το Πετί Παλαί χτισμένα ταυτόχρονα με την εντυπωσιακή γέφυρα του Τσάρου
Αλεξάνδρου 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, την γέφυρα των ερωτευμένων (Πον Ντες Αρ), όπου οι ερωτευμένοι για να κλειδώσουν
την αγάπη τους πετάνε το κλειδί στα νερά του Σηκουάνα και το νησάκι Ιλ Ντε Λα Σιτέ. Θα
καταλήξουμε στους κήπους του Λουξεμβούργου με το ομώνυμο παλάτι κτισμένο κατά παραγγελία
της Μαρίας των Μεδίκων, το πανεπιστήμιο της Σορβόννης και θα καταλήξουμε στην Παναγία των
Παρισίων, η οποία αποτελεί την πιο γνωστή εκκλησία γοτθικού ρυθμού παγκοσμίως και θα
θαυμάσουμε την αρχιτεκτονική της με τις εντυπωσιακές αντηρίδες και τα τεράστια Βιτρό.
Συνεχίζουμε για επίσκεψη στο μοναδικό αρχιτεκτονικό κόσμημα της πόλης, το πύργο του Eiffel.
Ελεύθερος χρόνος για καφέ και γεύμα και ελεύθερη επιστροφή στο ξενοδοχείο μας όταν θελήσετε
Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση στο Παρίσι που ποτέ δεν κοιμάται .....

3η Μέρα | Παρίσι – Ανάκτορα Βερσαλλιών – Μουσείο Αρωμάτων Fragonard

Πρωινό και για σήμερα προτείνουμε να αφιερώσετε τη μέρα σας, σε έναν από τους πιο δημοφιλείς
προορισμούς του Παρισιού κι όχι άδικα. Το Ανάκτορο και το Πάρκο των Βερσαλλιών -που χτίστηκαν
κατόπιν εντολής του Λουδοβίκου του 13ου– όχι μόνο ανήκουν ανάμεσα στα Μνημεία Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, αλλά αποτελούν ένα από τα πιο σπουδαία ανάκτορα του



κόσμου, σύμβολο της πιο εντυπωσιακής μορφής που πήρε ποτέ η λέξη πολυτέλεια. Το ανάκτορο
έκτασης 63.154 τ.μ. περιλαμβάνει 700 δωμάτια και περισσότερα από 10.000 έργα τέχνης, ενώ οι
περίφημοι Κήποι των Βερσαλλιών είναι ένα μοναδικό θαύμα κηπουρικής αρχιτεκτονικής που θα σας
συναρπάσει. Επιστρέφοντας στο Παρίσι, το Μουσείο Αρωμάτων Φραγκονάρ κοντά στην Όπερα,
επόμενος σταθμός (εάν και εφόσον έχει ανοίξει καθώς είναι προσωρινά κλειστό λόγω μέτρων covid)
της σημερινής μέρας, θα μας παρασύρει σε ένα εξαίσιο οσφρητικό παιχνίδι. Από το κουτί των
αρωμάτων της Μαρίας Αντουανέτας, ως τα «ξύδια», τα μικρά φιαλίδια με τις έντονες οσμές που
βοηθούσαν τις γυναίκες να ανακτούν τις αισθήσεις τους μετά από περιστατικά λιποθυμίας λόγω των
ιδιαίτερα σφικτών κορσέδων που φορούσαν, το αρχοντικό της οικογένειας Φραγκονάρ (που το 2018
συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO) έχει να μας
αφηγηθεί πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες για την υψηλή τέχνη της παγκόσμιας αρωματοποιίας.
Στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί προτείνουμε να περιηγηθείτε στις περίφημες παριζιάνικες
αγορές που δίνουν πολλές εναλλακτικές για κάθε budget. Στη λεωφόρο Haussmann, τα διάσημα
πολυκαταστήματα – ναοί της μόδας, Les Galleries Lafayette, αλλά και το Les Printemps
προσφέρονται για αγορές ή απλά, window shopping. Κι αν οι περισσότεροι ποιητές και λογοτέχνες
έχουν κάτι να πουν για τις περίφημες παριζιάνικες νύχτες, το βράδυ απλώνεται σαν υπόσχεση στην
πόλη του Φωτός. Είτε παρακολουθήσετε το φαντασμαγορικό σώου του Paradis Latin, είτε αφεθείτε
στις πλούσιες επάλξεις της νυχτερινής ζωής, το βέβαιο είναι πως η νύχτα στην πόλη θα σας
συνεπάρει!

4η Μέρα | Παρίσι – Κάστρο Φοντενεμπλό – Μαραί – Πλατεία Βοσγίων

Πρωινό και για την συνέχεια σας προτείνουμε μια μοναδική επίσκεψη – εμπειρία . Εάν θέλετε να
γνωρίσετε μεγαλοπρεπή ανάκτορα με επιβλητική αρχιτεκτονική, έργα τέχνης ανεκτίμητης αξίας,
αμύθητα πλούτη και ιστορία, τότε η σημερινή μας εκδρομή έρχεται sur mesure στα μέτρα σας!
αναχωρούμε για το Φονταινεμπλώ. Μόλις 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από το Παρίσι βρίσκεται η
ιστορική πόλη της Γαλλίας. Στην καρδιά του τεράστιου δάσους στέκεται επιβλητικό το περίφημο
ιστορικό ανάκτορο Φονταινεμπλώ (Fontainebleau Chateau), το μόνο βασιλικό ανάκτορο το οποίο
κατοικούταν για επτά συνεχόμενους αιώνες. Γνωστό για τον εσωτερικό του διάκοσμο από την εποχή
της Αναγέννησης καθώς και την εξαιρετική συλλογή έργων τέχνης, το παλάτι στο οποίο κατοίκησε ο
Ναπολέων Βοναπάρτης, έχει ανακηρυχθεί από την Ουνέσκο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
Επιστροφή στο Παρίσι και χρόνος ελεύθερος να απολαύσετε το υπόλοιπο της ημέρας. Στη
γοητευτική περιοχή Μαραί στη δεξιά όχθη του Σηκουάνα, βρίσκεται το διάσημο Centre Georges
Pompidou στο οποίο στεγάζεται το Μουσείο Σύγχρονης & Μοντέρνας Τέχνης. Περπατώντας προς την
αριστοκρατική Πλατεία των Βοσγίων, ανάμεσα σε μερικά από τα πιο παλιά αρχοντικά, θα
συναντήσετε και το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκό.Καφές σε ένα από τα μοδάτα καφέ του Μαραί, βόλτα
στη Ρου ντε Ριβολί, ή εξόρμηση στην αριστερή όχθη του Σεν Μισέλ. Στα μικρά μπιστρό της περιοχής
γύρω από τη Νοτρ Νταμ μπορείτε να γευτείτε εξαίσιο φοντί τυριών και λαχταριστές
κρεμμυδόσουπες συνοδεία φρέσκου μποζολέ. Πέρα από τα κρουασάν και τις τάρτες, μια επίσκεψη
στο καταφύγιο όλων των βιβλιόφιλων, Shakespeare and Company, θα σας κάνει να γευτείτε το πιο
ρομαντικό πρόσωπο του Παρισιού. Ένα απογευματινό Kir Royal στα καφέ δίπλα στο Hotel de Ville,
σημείο που σύχναζαν οι σουρεαλιστές είναι ό,τι πρέπει λίγο πριν καταλήξετε στα σκαλιά της
Βασιλικής της Sacre Coeur για να απολαύσετε ένα από τα πιο ρομαντικά ηλιοβασιλέματα της ζωής
σας.

5η Μέρα | Παρίσι – Προαιρετική επίσκεψη στην Disneyland (43
χλμ.)

Πρωινό και αναχώρηση για τη μαγική Disneyland. Εδώ θα ζήσετε σαν παιδιά στη χώρα του
παραμυθιού μαζί με τους ήρωες του Walt Disney, δοκιμάστε μία “πτήση στο διάστημα” με το γνωστό
Star Tour, δείτε τον Πήτερ Πάν, τον Πινόκιο, την Χιονάτη, τον Mικυ Μαους και τον Ντοναλντ με τις
παρέες τους, τον πύργο της Ωραίας Κοιμωμένης, τον Μικρόκοσμο, την περιπέτεια στην Άγρια Δύση,
με τα ποταμόπλοια, περπατήστε στα βήματα του Ιντιάνα Τζόουνς, το νησί των πειρατών, το Βουνό
των Κεραυνών, ανεβείτε στα περίφημα Carousel και απολαύστε τις βόλτες σας στην Main Street με
τα πολλά καταστήματα. Αργά το απόγευμα μη χάσετε το μοναδικό σόου βεγγαλικών Dreams: Η
μαγεία της ημέρας ολοκληρώνεται με ένα σόου που λαμβάνει χώρα στο κεντρικό παλάτι της Ωραίας



Κοιμωμένης, το οποίο κυριολεκτικά θα σας θαμπώσει. Το εκθαμβωτικό θέαμα αφήνει τους μεγάλους
με το στόμα ανοιχτό, ενώ τα πιτσιρίκια δεν μπορούν να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους,
χοροπηδούν, χτυπούν παλαμάκια και γελούν συγκλονισμένα ! Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

6η Mέρα | Παρίσι – Shopping και πτήση επιστροφής

Πρωινό και τnν τελευταία σας ημέρα στο Παρίσι σας προτείνουμε να την αφιερώσετε σε αγορές
αναμνηστικών ή άλλων προιόντων στη πλούσια αγορά της . Έπειτα αναχώρηση για το αεροδρόμιο
από όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής.

ΠΑΡΙΣΙ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 6ΗΜΕΡΕΣ Αναχώρηση 20-25/10 & 22-27/10

Ξενοδοχεία Κατ. Διατροφή Τιμή σε δίκλινο 1ο & 2ο
παιδί

Επιβ.
Μονόκλι

νου Γενικές Πληροφορίες

Hotel Ibis
Berhtier 3* Πρωινό

Early booking
( πρώτες 10
θέσεις) :
469 €

Κανονική Τιμή :
499 €

1οπαιδι:
245 €
2ο παιδι:
469 €

180€

20-25 Οκτωβρίου
Πτήσεις με Ryanair :
Θεσσαλονίκη – Παρίσι
(Μποβέ) : 09:10-11:15
Παρίσι ( Μποβέ ) -

Θεσσαλονίκη: 20.20-00:10
22-27 Οκτωβρίου
Πτήσεις με Ryanair :
Θεσσαλονίκη – Παρίσι
(Μποβέ) : 06:30-08:35
Παρίσι ( Μποβέ ) -

Θεσσαλονίκη: 11.40-15:30

Hotel
Mercure

hotel porte
de versailles

4* Πρωινό

Early booking
( πρώτες 10
θέσεις) :
599 €

Κανονική Τιμή :
629 €

1ο
παιδι :
419 €

200€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια μετ' επιστροφής με Ryanair Τα αεροπορικά εισιτήρια
έχουν προαγοραστεί και η τιμή πώλησης είναι εγγυημένη μέχρι τις 08 Οκτωβρίου. Από την επόμενη ημέρα οι
τιμές αυξάνονται 100€ το άτομο.

Μια αποσκευή 10Kg. με ροδάκια (55x40x20 εκ.) και μια μικρή προσωπική χειραποσκευή 5Kg. (40x20x25 εκ.).
Διαμονή για πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4*. Πρωινό καθημερινά στον χώρο του
ξενοδοχείου. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Μετακινήσεις - Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων και ΦΠΑ: 145€. Δημοτικοί φόροι :
14 € . Μεταφορά - Εισιτήριο εισόδου – Ξενάγηση και ακουστικά στο Λούβρο 50 € ενήλικας 35€παιδί
έως 12 ετών . Μεταφορά και εισιτήριο για την Disney : 120€ Μεταφορά εισιτήριο και ξενάγηση
κάστρο Φονταινεμπλώ : 45 € ενήλικας – 35 € παιδί έως 12ετών Μεταφορά εισιτήριο και ξενάγηση στις
Βερσαλλίες 60 € ενήλικας – 50 € παιδί Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδιού
λόγω ασθένειας COVID19: 15€. Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.


