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1η ημέρα: Απευθείας πτήση για Παρίσι, Γνωριμία με την 
Πόλη, Πύργος Άιφελ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, έλεγχος και απευθείας πτήση για τη 
Γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι. Άφιξη και μετά την παραλαβή των 
αποσκευών θα συναντήσουμε τον αρχηγό της εκδρομής, που είναι 
μόνιμος κάτοικος του Παρισιού και απόλυτος γνώστης της ιστορίας και 
κουλτούρας της πόλης. Στη διαδρομή μας προς το κέντρο της πόλης και 
με την πρώτη γνωριμία μας με τα ωραιότερα αξιοθέατα της, θα 
αρχίσουμε να νοιώθουμε την γαλλική αύρα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας που βρίσκεται δίπλα από το πιο διάσημο σημείο της 
πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθούμε 
τον Πύργο, το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο του κόσμου.

2η ημέρα: Περιήγηση πόλης, Αψίδα του Θριάμβου, 
Μουσείο του Λούβρου
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας, όπου θα ξεκινήσουμε την 
πρώτη μας στάση στο Τροκαντερό, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
φωτογραφίσουμε τον απόλυτο Σταρ της πόλης, τον Πύργο του Άϊφελ, το 
πιο αναγνωρίσιμο μνημείο του κόσμου. Συνεχίζουμε με την μεγαλύτερη 
Θριαμβική Αψίδα του κόσμου, την Αψίδα του Θριάμβου, την διάσημη 
Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, αλλά και λεωφόρο υπερηφάνειας για 
την Γαλλική Δημοκρατία, το Γκραν Παλαί και Πτί Παλαί, εκθεσιακοί 
χώροι τέχνης, στη συνέχεια των οποίων βρίσκεται η πιο εντυπωσιακή 
γέφυρα του Αλέξανδρου του ΙΙΙ, το επιβλητικό Μέγαρο των Απομάχων, 
το υπουργείο Εξωτερικών και το Γαλλικό Κοινοβούλιο (Εθνοσυνέλευση). 
Συνεχίζουμε με την Place de la Concorde (πλατεία Ομονοίας), τον 
παλιό βασιλικό κήπο σήμερα γνωστό ως κήπο του Κεραμεικού, το 
μουσείο Ορσέ, την αριστοκρατική Place Vendome και το περίφημο 
ξενοδοχείο Ritz, την εντυπωσιακή Opera Garnier και την Πον Νεφ, την 
παλιότερη γέφυρα της πόλης. Θα διασχίσουμε το νησάκι Σιτέ, το 
ιστορικό κέντρο δηλαδή, αφού ουσιαστικά εκεί γεννήθηκε η πόλη, για να 
πλησιάσουμε – τον πιο γνωστό καθεδρικό Ναό του κόσμου, την Παναγία 
των Παρισίων (Notre Dame de Paris), την οποία και θα δούμε εξωτερικά 
λόγω της μεγάλης ζημιάς που υπέστη η οροφή της. Προχωρώντας θα 
δούμε τη γειτονιά του Καρτιέ Λατέν, το ιστορικό Πανεπιστήμιο της 
Σορβόνης και τους κήπους του Λουξεμβούργου – μια όαση ψυχικής και 
σωματικής ανάτασης με τα φοβερά σιντριβάνια και αγάλματα, αλλά και 
το ομώνυμο παλάτι της Μαρίας των Μεδίκων. Ακολουθεί το Πάνθεον, 
νεκρόπολη σημαντικών προσωπικοτήτων της χώρας, όπως του Βίκτωρος 
Ουγκώ, η καλλιτεχνική συνοικία του Σαιν Ζερμαίν με τα διάσημα καφέ 
les Deux magots και café de Flor, η πλατεία του Αγίου Σουλπικίου και η 
Σχολή Καλών Τεχνών. Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια γεμάτοι 
εικόνες θα επισκεφθούμε το πιο διάσημο μουσείο του κόσμου, το 
Λούβρο. Δεν είναι τυχαίο που το αποκαλούν «Ο παγκόσμιος Ναός της 
Τέχνης». Με την επίσημη Ελληνόφωνη ξεναγό μας θα περιπλανηθούμε 
στους μαγικούς χώρους αυτού του παλιού παλατιού και θα θαυμάσουμε 
τους θησαυρούς του. Θα την ακολουθήσουμε σε ένα ταξίδι 
εξερεύνησης, σε ένα ταξίδι στον χρόνο και στην ανθρώπινη δημιουργία. 
Φυσικά μεγάλος σταθμός αυτής της επίσκεψης θα είναι η ελληνική 
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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! Δεν είναι τυχαίο, 
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”.
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Παρίσι, η Πόλη του Φωτός

6



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

19/04 Novotel Eiffel City Center 4*

4 Ηµέρες

∆ιατροφή

569€ / 629€Πρωινό

Θεσ/νίκη-Παρίσι
17:35-19:40

Σαρλερουά-Θεσ/νίκη
16:30-20:15

299€ / 339€

Τιµή 2ου Παιδιού
329€ / 359€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
STORY PLACE

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Σύνολο φόρων 145€ κατ’ άτοµο
Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Mία χειραποσκευή διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο
και µία χειραποσκευή 10 κιλών κατ΄άτοµο

Πρόγραµµα διακοπών (χωρίς πρόγραµµα ξεναγήσεων) -90€ ανά άτοµο
 

Μη χάσετε σε αυτό το ταξίδι την ευκαιρία να 
βγάλετε τις πιο υπέροχες φωτογραφίες µπροστά 

στον υπέροχα φωτισµένο βραδινό Πύργο του 
Άϊφελ, στην παραµυθένια Disneyland και στους 

µαγικού Κήπους των Βερσαλλιών!

Αεροπορική Εταιρία
RYANAIR

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

πτέρυγα , πυλώνας του μουσείου, με τις δύο Ελληνίδες 
Σταρ, τη Νίκη της Σαμοθράκης και την Αφροδίτη της 
Μήλου, αλλά και το τμήμα της ζωφόρου του Παρθενώνα 
με τις Εργασθίνες και τις μετώπες από το ιερό της 
αρχαίας Ολυμπίας. Συνεχίζουμε στην γειτονική πτέρυγα 
με τη Μόνα Λίζα, και άλλα έργα τέχνης που είναι 
σταθμοί στην εξέλιξη της Ιταλικής Αναγέννησης. Θα 
σταθούμε επίσης στα αριστουργήματα της Γαλλικής 
Ζωγραφικής των ζωγράφων του 18ου και 19ου αιώνα που 
«φωτίζουν» τις μεγάλες πινακοθήκες του μουσείου. 
Τελειώνοντας, επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  Αργά το 
απόγευμα ελάτε να κάνουμε μαζί την πρώτη γνωριμία με 
την πόλη ακολουθώντας μας προαιρετικά στην βραδινή 
κρουαζιέρα στον Σηκουάνα με τα περίφημα καραβάκια 
για μια γεύση από το φωταγωγημένο Παρίσι την νύχτα, 
καθώς και την επίσκεψη στον γραφικό λόφο της 
Μονμάρτης με την μοναδική Σακρ Κερ και τους 
υπαίθριους ζωγράφους.

3η ημέρα: Εκδρομή στη Disney
Πρόγευμα και η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στον 
κόσμο των ονείρων της Disney. Με την καθοδήγηση του 
αρχηγού μας μεταβείτε στο θεματικό πάρκο – όνειρο. Το 
πάρκο 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. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

4η Ημέρα: Εκδρομή στο Βατερλό, Πτήση 
επιστροφής
Πρόγευμα και σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει μια 
έκπληξη! Θα  αναχωρήσουμε νωρίς το πρωί για το 
ιστορικό Βατερλό, εκεί που ο Αυτοκράτορας Ναπολέων 
υπέστη την πιο βαριά του ήττα, έχασε τα πάντα, 
συμπεριλαμβανομένης της φήμης και της εξουσίας του. 
Θα δούμε το πεδίο μάχης, θα φωτογραφίσουμε τον 
εντυπωσιακό λόφο με το άγαλμα του λιονταριού στην 
κορυφή και τελειώνοντας θα μεταβούμε στο 
αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής. 
Άφιξη στην πόλη μας το απόγευμα με τις καλύτερες 
εντυπώσεις.

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ 
ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ

MOULIN ROUGE

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ
ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ
ΣΗΚΟΥΑΝΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ
ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ

ΜΑΚΑΡΟΝ
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