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1  Τελευταία ενημέρωση τιμοκαταλόγου: 17/2/23 

Παρίσι all time classic 
5 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 

Εγγυημένη αναχώρηση: 09/04/23 – 13/04/23 
 

1η  ημέρα: Πτήση για Παρίσι – Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο – Paris by night 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με απευθείας πτήση για τη γαλλική 
πρωτεύουσα. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο μας, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Για το βράδυ, όσοι επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν προαιρετικά στο Paris 
By Night Τour για να θαυμάσουμε τη μοναδική πόλη φωταγωγημένη. Θα απολαύσουμε μια 
μαγευτική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα και έπειτα θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα της 
πόλης και θα ανακαλύψουμε τη μυστηριακή ατμόσφαιρα στο εορταστικό βραδινό Παρίσι. 
Μεταξύ άλλων, θα δούμε τη φωταγωγημένη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Στη συνέχεια, 
θα ανέβουμε στο ψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, τον λόφο της Μονμάρτης. Εκεί θα 
έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε ένα μέρος της νυχτερινής ζωής της πόλης που δεν 
κοιμάται ποτέ, βλέποντας τη βασιλική Σακρ Κερ, την πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων και 
την οικία του Σαλβαντόρ Νταλί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

2η  ημέρα: Παρίσι – Πλατεία Βαστίλης – Συνοικία Μαραί – Συνοικία Λατίνων 
– Ξενάγηση στο Λούβρο – Παρακολούθηση της Αναστάσιμης λειτουργίας 
στον Ιερό ναό του Αγίου στεφάνου 
Σήμερα μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για να γνωρίσουμε ένα πολύ όμορφο και σημαντικό 
κομμάτι της ιστορίας της πόλης, την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο αυθαιρεσίας και 
καταπίεσης, κατελήφθη από τον επαναστατημένο λαό του Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. Η 
ημερομηνία της πτώσης της Βαστίλης, που σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος της βασιλικής 
αυθαιρεσίας, καθιερώθηκε από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια, θα 
περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί, η οποία περικλείει την πλατεία Βοζ και 
όπου βρίσκεται το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στη συνοικία των Λατίνων. 
Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητες μπιστρό και καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ 
σύνολο. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής, οι 
οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Θα συνεχίσουμε με 
το Λούβρο, όπου και θα ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. Εκεί, μεταξύ 
άλλων, θα δούμε την Τζοκόντα, την Αφροδίτη της Μήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης, όπως 
επίσης και την Ελληνική, τη Ρωμαϊκή και ένα μέρος της Αιγυπτιακής πτέρυγας. Επίσης, θα 
θαυμάσουμε τους μοναδικούς πίνακες του “David” και του Delacroi. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ θα μεταβούμε στην εκκλησία του Αγίου Στεφάνου για να γιορτάσουμε 
όλοι μαζί την Ανάσταση. Επιστροφή στo ξενοδοχείo. Διανυκτέρευση. 

 
3η  ημέρα: Παρίσι – Πανοραμική περιήγηση πόλης – Μουσείο Fragonard  
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε πανοραμικά 
τη Γαλλική πρωτεύουσα, , όπου, μεταξύ άλλων, θα δούμε την Παναγία των Παρισίων, το 
ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόνης και το Πάνθεον. Θα θαυμάσουμε τα ανάκτορα του 
Λουξεμβούργου και τον Άγιο Σουλπίκιο, ενώ θα οδηγηθούμε στη γειτονιά Σαιν Ζερμαίν με τα 
δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά και τον ναό του Αγίου Γερμανού. Θα 
περάσουμε από το μουσείο Ορσαί, το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα Α’ 
και θα καταλήξουμε στο Τροκαντερό, όπου θα φωτογραφηθούμε με φόντο τον Πύργο του 
Άιφελ. Θα δούμε, ακόμα, την Αψίδα του Θριάμβου, το Γαλλικό Κοινοβούλιο, τον οβελίσκο 
του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι και τους κήπους του Κεραμικού. Θα 
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περάσουμε από τον Ναό της Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία 
της Μουσικής και την Πλατεία Βαντόμ. Στη συνέχεια, θα μεταφερθούμε στο Μουσείο 
Αρωμάτων Fragonard, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στην ιστορία των 
αρωμάτων και να δοκιμάσουμε τα πιο αντιπροσωπευτικά της κάθε κατηγορίας.. Στη συνέχεια 
θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ. 
 

4η  ημέρα: Παρίσι – Ημερήσια εκδρομή στη Disneyland (32+32 χλμ.) 
Πρωινό και για όποιον το επιθυμεί, θα αναχωρήσουμε για την προαιρετική εκδρομή στον 
μαγικό κόσμο της Disneyland. Ζήστε για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια 
και τα φαράγγια ή επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους θησαυρούς. Επισκεφθείτε τον 
μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της Χιονάτης και των Επτά Νάνων, του Πινόκιο και 
του Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι 
μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο Star Tour. Ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας 
για καφέ και γεύμα εξ ιδίων. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση. 
 

5η ημέρα: Παρίσι – Eπίσκεψη στις Βερσαλλίες – Ελεύθερος χρόνος στο 
κέντρο  – Πτήση επιστροφής    
Πρωινό και αναχώρηση για το ανάκτορο των Βερσαλλιών. Από το 1682 ως το 1789 οι 
Βερσαλλίες ήταν πρωτεύουσα της Γαλλίας. Σήμερα αποτελεί ένα από τα Μνημεία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Στη διαδρομή μας θα ακούσουμε λεπτομερώς την 
πορεία του Βασιλιά Ήλιου Λουδοβίκου και θα μάθουμε την ιστορία της δημιουργίας μιας 
ολόκληρης πόλης από το μηδέν. Με τη βοήθεια του αρχηγούς μας θα περιηγηθούμε στους 
απέραντους και μοναδικά σχεδιασμένους κήπους όπου θα έχουμε και ελεύθερο χρόνο για 
καφέ και φωτογραφίες. Ενώ όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν εξ ιδίων το παλάτι.  
Επιστροφή στο Παρίσι και ελεύθερος χρόνος στην περιοχή της Όπερας, για βόλτα, καφέ και 
φαγητό. Το απόγευμα μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. 
 

Τιμοκατάλογος 

Ξενοδοχεία 
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
2-16 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-16 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί  
2-16 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί  
2-16 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Novotel La 
Defence 4* 

485€ 565€ 345€ 425€ 345€ 425€ 225€ 

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 165€ 

 
Πτήσεις με Ryanair & Enter Air 

 

09/04 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –  

ΠΑΡΙΣΙ 
18:05 – 20:10 

FR3093 

 
13/04 

ΠΑΡΙΣΙ  –  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

22:30 – 02:30 
ENT 515 
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Αποσκευές 
✓ Στην πτήση αναχώρησης με την Ryanair δικαιούστε  

✓ Μία αποσκευή καμπίνας και μία μικρή τσάντα ,συνολικού βάρους 10 κιλών✔ Μία 
μικρή τσάντα διαστάσεων 40x20x25εκ. 

 
Στην πτήση επιστροφής με την Enter Air δικαιούστε  

✓ Μία μεγάλη αποσκευή έως 20 κιλά  
✓ Μία χειραποσκευή έως 8 κιλά  
✓ Μία μικρή τσάντα διαστάσεων 40x20x25εκ. 

 
Περιλαμβάνονται: 

✓ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Ryanair για το δρομολόγιο 
Θεσσαλονίκη-Παρίσι & της Enter Air για το δρομολόγιο Παρίσι-Θεσσαλονίκη 

✓ Πρωινό καθημερινά 
✓ Μία αποσκευή καμπίνας και μία μικρή τσάντα ,συνολικού βάρους 10 κιλών. 
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας,  
✓ Πρωινό καθημερινά 
✓ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 
✓ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
✓ Έμπειρος αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
✓ Φ.Π.Α. 

 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται 
x Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 165€ 

 
 
Σημειώσεις: 

- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή 
 
Προαιρετικές παροχές : 

- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid): 20€/άτομο 
- Paris by night: 50€/ενήλικα & 30€/παιδί 
- Disneyland (μεταφορά & εισιτήριο) : 125€/ενήλικα & 115€/παιδί έως 10 ετών 

(εισιτήριο και μεταφορά) (Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής με την κράτηση) 
- Νορμανδία: 70€/ ενήλικα & 45/€ παιδί 
- Ξενάγηση στο Λούβρο με επίσημο Ελληνόφωνο ξεναγό και ακουστικά: 50€/ενήλικα 

& 35€/παιδί  (Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής με την κράτηση) 
 

 
  


