Παρίσι - Disney
 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:

 ΠΑΡΙΣΙ

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

6 ημέρες

 ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Πρόγραμμα Εκδρομής

Παρίσι - Disney
Αεροπορικώς

6 ημέρες

1η Μέρα | Θεσσαλονίκη – Πτήση για Παρίσι.
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα
της Γαλλίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας
προτείνουμε ένα νυχτερινό γύρο πόλης (προαιρετικά) όπου θα
θαυμάσουμε φωτισμένα τα κυριότερα μνημεία της πόλης και στη
συνέχεια θα ακολουθήσει ανάβαση στο ψηλότερο φυσικό σημείο της
πόλης, το λόφο της Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ
Κερ, η πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων και η οικία του Σαλβατόρ
Νταλί, γνωρίζοντας ένα μέρος της νυχτερινής ζωής της πόλης που
δεν κοιμάται ποτέ.
2η Μέρα | Παρίσι - Πανοραμική ξενάγηση πόλης – Μουσείο
Λούβρου – Κρουαζιέρα στον Σηκουάνα.
Πρωινό και ξεκινάμε τη ξενάγηση πόλης από την Παναγία των
Παρισίων, ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της γοτθικής
αρχιτεκτονικής με τα περίφημα βιτρώ, το μεγαλύτερο εκκλησιαστικό
όργανο της Γαλλίας και τη μοναδική Παναγία της Αποκαθήλωσης.
Θα συνεχίσουμε με το ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόννης για να
φτάσουμε στο Πάνθεον, σημείο ταφής των επιφανέστερων Γάλλων,
όπως ο Βίκτωρ Ουγκώ, ο Εμίλ Ζολά και το ζεύγος Κιουρί.
Ακολούθως θα θαυμάσουμε τους κήπους, αγαπημένο σημείο των
καλλιτεχνών και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, χτισμένα στα
πρότυπα της ιταλικής αναγέννησης, όπου στεγάζεται η Γερουσία της
Γαλλίας. Έπειτα θα οδηγηθούμε στη γειτονιά Σαιν Ζερμαίν με τα
δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά και το ναό του Αγίου
Γερμανού. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το μουσείο Ορσέ με την
πλουσιότερη συλλογή έργων της περιόδου του Ιμπρεσιονισμού, την
πανέμορφη γέφυρα του Αλεξάνδρου Γ’, το Μέγαρο των Απομάχων,
τον τάφο του Ναπολέοντα Α’ για να ολοκληρώσουμε την πορεία μας
στη νότια όχθη του Σηκουάνα με το σήμα κατατεθέν της πόλης, τον
Πύργο του Άιφελ, τον οποίο θα αποθανατίσουμε από το
Τροκαντερό. Συνεχίζοντας τη ξενάγησή μας, στη βόρεια πλέον όχθη
του ποταμού θα θαυμάσουμε την Πλατεία του Αστέρα, όπου
κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον κόσμο και

αποτελεί αφετηρία της πολυτραγουδισμένης λεωφόρου των
Ηλυσίων Πεδίων. Στην Πλατεία Ομονοίας θα δούμε το Γαλλικό
Κοινοβούλιο, τον οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του
Μπερνίνι, τους κήπους του Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα.
Προσεγγίζοντας το εμπορικό κέντρο της πόλης θα περάσουμε από
το Ναό της Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, Εθνική
Ακαδημία της Μουσικής και την Πλατεία Βαντόμ έχοντας πάρει μόνο
μια μικρή γεύση της απερίγραπτης ομορφιάς της Πόλης του Φωτός.
Μετά ακολουθεί η προαιρετική ξενάγηση στο πιο λαμπρό μουσείο
του κόσμου, το Λούβρο. Εκεί μαζί με τα άλλα εκθέματα, μας
περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες του παλατιού, η Αφροδίτη της
Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης και η αινιγματική Τζοκόντα του
Λεονάρντο Ντα Βίντσι. . Το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε
μια μαγική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα και να απολαύσετε την
φωταγωγημένη πόλη.
3η Μέρα | Παρίσι – Ολοήμερη επίσκεψη στην Disney.
Πρωινό. Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε (προαιρετικά) για τη
χώρα του παραμυθιού, την εξωπραγματική Disney. Εκεί θα ζήσουμε
στιγμές χαράς στα θεάματα και στα διάφορα παιχνίδια του πάρκου.
Ελευθερώστε το μικρό παιδί που κρύβετε μέσα σας
απολαμβάνοντας τα χρώματα και τις φιγούρες που μας μεγάλωσαν.
Ζήστε για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα
φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους θησαυρούς
και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε σε ένα από τα 29 εστιατόρια και
επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της
Χιονάτης και των 7 νάνων, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε
στο Visionarium, με τον Ιούλιο Βερν, ζήστε την εμπειρία ενός
αστρικού ταξιδιού, μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο
STAR TOUR. Αργά το απόγευμα αναχώρηση και επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας.
4η Μέρα | Παρίσι - Ρομαντικές συνοικίες (Πλατεία Βαστίλης Μαραί - Καρτιέ Λατέν – Μονμάρτη) – Προαιρετική επίσκεψη στις
Βερσαλλίες.
Πρωινό και μέρα ελεύθερη για να περπατήσετε στη μοναδική αυτή
πόλη, να επισκεφτείτε τα μοναδικά ‘’καφέ’’ και τα εκπληκτικά
πολυκαταστήματα της. Για τους υπόλοιπους προτείνουμε να
γνωρίσετε ένα πολύ όμορφο και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της
πόλης, την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο της αυθαιρεσίας και της
καταπίεσης, κατελήφθη από τον επαναστατημένο λαό του Παρισιού
στις 14 Ιουλίου 1789. Ο διοικητής της, Λονέ, είχε διατάξει να
πυροβολήσουν κατά του πλήθους που την πολιορκούσε. 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 που περικλείει την πλατεία Βοζ με το
σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στην συνοικία των
Λατίνων. Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητες μπιστρό και καφετέριες
συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ σύνολο. Ύστερα θα ακολουθήσει
ανάβαση στο ψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, το λόφο της
Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ Κερ, η πλατεία των
υπαίθριων ζωγράφων και η οικία του Σαλβατόρ Νταλί. Τέλος θα
αναχωρήσουμε για τα ανάκτορα των Βερσαλλιών, που αποτέλεσαν
το πρότυπο των περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης. Θα
θαυμάσουμε την Αίθουσα των Κατόπτρων όπου υπογράφηκε η

συνθήκη των Βερσαλλιών, τα ιδιαίτερα διαμερίσματα του
Λουδοβίκου του 14ου του Βασιλιά Ήλιου, της Μαρίας Αντουανέτας
και θα περπατήσουμε στους καταπληκτικούς κήπους των
ανακτόρων, που θα μας μεταφέρουν σε άλλες εποχές.
5η Μέρα | Παρίσι – Νορμανδία (Όνφλερ, Ντοβίλ, Tροβίλ).
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Για όσους το επιθυμούν σας προτείνουμε
μία ολοήμερη εκδρομή στην υπέροχη Νορμανδία. Πρώτος μας
σταθμός η παραμυθένια Ντoβίλ, γνωστή ως «Μονακό του Βορρά»,
παλιό αριστοκρατικό θέρετρο όπου σώζονται εξαίσια σπίτια.
Περπατήστε στα γραφικά σοκάκια της πόλης και επισκεφθείτε την
σκεπαστή αγορά της Ντοβίλ όπου κανείς μπορεί να βρει τοπικά
προϊόντα . Τέλος σας συνιστούμε μια φωτογραφία στην διάσημη
παραλία της πόλης όπου έχουν γυριστεί πολλές γαλλικές και διεθνής
ταινίες . Στην συνέχεια επιβίβαση στο πούλμαν και διασχίζοντας την
Τρουβίλ , αγαπημένη πόλη των ιμπρεσιονιστών , θα πάρουμε την
Cote Fleurie , μέσα από μια καταπράσινη διαδρομή και θα
φθάσουμε στο παλιό ψαράδικό χωριό των Βίκινγκς, την Honfleur,
μία ιστορική περιοχή αμφιθεατρικά χτισμένη γύρω από το λιμανάκι,
σημείο εκκίνησης όλων των μεγάλων θαλασσοπόρων της Γαλλίας.
Χρόνος ελεύθερος για αγορές , φαγητό και καφέ. Επιστροφή στο
Παρίσι.
6η Μέρα | Παρίσι – Shopping - Πτήση επιστροφής.
Πρωινό και λίγος ελεύθερος χρόνος για την αγορά αναμνηστικών και
αρωμάτων. Στην συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την
πτήση της επιστροφής.
Σημείωση: Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να
διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης του
COVID-19 την περίοδο της εκδρομής.
Ειδική Ασφάλεια από την νόσο Covid-19
Η εταιρεία μας έχει ετοιμάσει ένα πακέτο ασφάλισης ειδικά για
την περίοδο των εορτών με σκοπό να σας προστατέψει από
τον Covid-19 και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο ταξίδι
σας.
Σας παροτρύνουμε να κλείσετε την ασφάλειά σας μαζί με την
δήλωση συμμετοχής σας στην εκδρομή. Η ασφάλεια που σας
προτείνουμε σας καλύπτει εκτός των άλλων και με τα
ακόλουθα:
Με πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας , εάν νοσήσετε
πριν την ημέρα αναχώρησης
Σε περίπτωση που αρρωστήσετε από Covid-19 , σας
καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας, διαμονής και του κόστους
επιστροφής πίσω στη πόλη μας .
Τιμή ασφάλειας κατά άτομο: 15€
Χρήσιμες Πληροφορίες και Παρατηρήσεις :

Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για το ταξίδι σας από τον πωλητή
που σας εξυπηρέτησε

Μην ξεχάσετε πρίν αναχωρήσετε από το σπίτι σας, να
ελέγξετε ότι έχετε πάρει μαζί σας , όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για το ταξίδι σας ( διαβατήριο / ταυτότητα ,
πιστοποιητικά εμβολιασμού , ενημερωτικό εκδρομής κ.λ.π )
Σας προτείνουμε να επιλέγετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας
και να υπολογίζετε ότι όσο πιο κοντά στο κέντρο βρίσκεται το
ξενοδοχείο τόσο ακριβότερο είναι . Θα πρέπει λοιπόν να
υπολογίσετε το κόστος μετακίνησης εάν θα έχετε σε
μετακινήσεις εκτός προγράμματος εκδρομής
Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες
Mastercard και Visa. Για προμήθειες τραπεζών
συμβουλευτείτε την τράπεζα σας.
Ο χρόνος μετάβασης από πόλη σε πόλη είναι πάντα σχετικώς
και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες ,την κίνηση στο
δρόμο και τις καθυστερήσεις στα σύνορα
Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους, η τιμή
αναφέρεται και στα δύο.
Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις
απαραίτητες κρατήσεις ,σας προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο
κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να διευκολύνεται
η εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων –
περιηγήσεων
Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και
αποτελούν απλώς μια πρόταση και δεν είστε υποχρεωμένοι
να συμμετέχετε. Απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετοχής για
την πραγματοποίηση τους.
Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις (βάσει σχετικής
νομοθεσίας για τα ωράρια των οδηγών) σε τακτά διαστήματα
(ανά 2 μιση ώρες περίπου) για καφέ, φαγητό και τουαλέτα. Τα
σημεία στάσεις είναι τα σύνορα καθώς και μαγαζιά πάνω στο
δρόμο. Δυστυχώς η ποιότητά τους δεν είναι πάντα η
καλύτερη. Σε πολλά σημεία ζητούνται 50 λεπτά από τις
καθαρίστριες στις τουαλέτες
Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας
στο λεωφορείο, καθώς δεν είναι δυνατή η απολύμανση της
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αποτελεί εστία μολύνσεων.
Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους
υγειονομικούς κανόνες της χώρας που επισκεπτόμαστε και να
φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Το γραφείο λειτουργεί μόνο
συμβουλευτικά.

Τιμοκατάλογος
 ΠΑΡΙΣΙ - 2 Αναχωρήσεις
Αναχώρηση


08 Ιουν 2022

Πακέτο
Ξενοδοχείο
 Παρίσι - Disney 6 ΗΜ
 Ibis Berthier 3* - πρωϊνό
Τιμή: 549,00 € 499,00 €
Παιδί: 1° Παιδί: 379,00 €
Επιβάρυνση μονόκλινου: 210,00 €
 Κάντε κράτηση ONLINE
 Παρίσι - Disney 6 ΗΜ
 Holiday Inn Clichy 4* - πρωϊνό
Τιμή: 575,00 € 525,00 €
Παιδί: 1° Παιδί: 395,00 €
2° Παιδί: 395,00 €
Επιβάρυνση μονόκλινου: 230,00 €
 Κάντε κράτηση ONLINE


10 Ιουν 2022

 Παρίσι - Disney 6 ΗΜ
 Ibis Berthier 3* - πρωϊνό
Τιμή: 549,00 € 499,00 €
Παιδί: 1° Παιδί: 379,00 €
Επιβάρυνση μονόκλινου: 210,00 €
 Κάντε κράτηση ONLINE
 Παρίσι - Disney 6 ΗΜ
 Holiday Inn Clichy 4* - πρωϊνό
Τιμή: 575,00 € 525,00 €

Παιδί: 1° Παιδί: 395,00 €
2° Παιδί: 395,00 €
Επιβάρυνση μονόκλινου: 230,00 €
 Κάντε κράτηση ONLINE
Φόροι: 145,00 €

Παροχές

Περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια μετ'επιστροφής με Transavia.
Χειραποσκευή + 1 αποσκευή 10kg ανά άτομο (συνολικά).
Πέντε (5) διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία της επιλογής σας όπως
αναφέρονται στον αναλυτικό μας τιμοκατάλογο.
Πρωινό καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.

Δεν περιλαμβάνονται

Φόρος διαμονής.
Φόροι αεροδρομίου, ΦΠΑ και άλλοι φόροι: 145€.
Προαιρετική επίσκεψη στις Ρομαντικές συνοικίες: 25€.
Προαιρετική εκδρομή στην Νορμανδία: 50€.
Παρίσι by Night & κρουαζιέρα στον Σηκουάνα: 30€.
Προαιρετική επίσκεψη στο Λούβρο: 30€ (Συμπεριλαμβάνεται εισιτήριο
και ξεναγός).
Μεταφορά στις Βερσαλλίες, minimum συμμετοχή 20 ατόμων: 20€
(Εισιτήριο εισόδου: 20€).
Συμμετοχή στην προαιρετική επίσκεψη στην Disneyland: 94€
ενήλικας/86€ παιδί κάτω των 12 ετών το ένα πάρκο.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά όπου απαιτείται.
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.
Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδίου λόγω ασθένειας
COVID19. (επιστροφή όλου του ποσού της εκδρομής) και κάλυψη
όλων των εξόδων διαμονής και επιστροφής σε περίπτωση παραμονής
στο προορισμό λόγω θετικού test. ( 15€ κατά άτομο).
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