
 
            

 
 

EΟΡΣΑΣΙΚΟ ΠΑΡΙΙ  5ημ.  
 

Αναχωρήςεισ: 22,23,24,26,27,29,30,31 Δεκεμβρίου ‘22 &  
2,3,4 Ιανουαρίου ‘23    
                         

  Mουςείο Λοφβρου, Disneyland, υνοικία Μαραί ,  
πλατεία Βαςτίλησ, ςυνοικία Λατίνων (Quartier Latin) 

 
1η μζρα: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΙ  (ξενάγηςη πόλησ)  
υγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ για το κοςμοπολίτικο Παρίςι. Μετά από ολιγόωρθ πτιςθ, άφιξθ ςτθν 
πόλθ του φωτόσ. Ακολουκϊντασ τθ χρονολογικι και καλλιτεχνικι εξζλιξθ του Παριςιοφ κα ξεκινιςουμε τθν 
πανοραμικι ξενάγθςθ, όπου κα δοφμε το Σροκαντερό, τον Πφργο του Άιφελ, τθν μεγαλφτερθ αψίδα του κόςμου, 
τθν Αψίδα του Θριάμβου, τθν διάςθμθ λεωφόρο των Θλυςίων Πεδίων, το μικρό και το μεγάλο παλάτι, τθν 
πλατεία Ομονοίασ (το ςθμείο που διαδραματίςτθκαν τα ςθμαντικότερα γεγονότα τθσ ιςτορίασ τθσ Γαλλικισ 
επανάςταςθσ), τθν εκκλθςία τθσ Αγίασ Μαγδαλθνισ, τα πολυςφχναςτα Μπουλεβάρτα, το εντυπωςιακό κτίριο 
τθσ Όπερασ, τισ φθμιςμζνεσ πυραμίδεσ του Λοφβρου, τθν Γαλλικι Ακαδθμία, τθν πλατεία του ατλζ, το Δικαςτικό 
Μζγαρο, τθν νζα γζφυρα Ποντ Νεφ, το Δθμαρχείο τθσ πόλεωσ, τθν Παναγία των Παριςίων, το περίφθμο 
Πανεπιςτιμιο τθσ ορβόννθσ , το Πάνκεον, τουσ πανζμορφουσ και με γαλλικι φινζτςα κιπουσ του 
Λουξεμβοφργου, τθν Εκκλθςία του Αγίου ουλπίκιου, τισ καλλιτεχνικζσ γειτονιζσ γφρω από το αν Ηερμαίν ντε 
Πρε με τα διάςθμα καφζ, τθν χολι Καλϊν Σεχνϊν, τον παλιό ςιδθροδρομικό ςτακμό που ςιμερα ζχει 
μετατραπεί ςτο μουςείο Ορςζ και τζλοσ το περίφθμο πολεμικό μουςείο, όπου είναι καμμζνοσ ο Ναπολζων, 
γνωςτό ωσ το μζγαρο των Απομάχων. Εν ςυνεχεία μεταφορά ςτο ξενοδοχείο, τακτοποίθςθ ςτα δωμάτια και 
χρόνοσ ελεφκεροσ ςτθν διάκεςι ςασ.  Διανυκτζρευςθ. 
 
2η μζρα: ΠΑΡΙΙ – ΛΟΤΒΡΟ (ξενάγηςη) - ΟΠΕΡΑ -  ΜΟΤΕΙΟ ΑΡΩΜΑΣΩΝ FRAGONARD  
Πρωινό και αναχϊρθςθ για ξενάγθςθ ςτο μουςείο του Λοφβρου, όπου κα δοφμε τθν Σηοκόντα, τθν Αφροδίτθ τθσ 
Μιλου, τθν Νίκθ τθσ αμοκράκθσ, όπωσ επίςθσ τθν ελλθνικι, τθν ρωμαϊκι, και ζνα μζροσ τθσ αιγυπτιακισ 
πτζρυγασ. Επίςθσ κα καυμάςουμε τουσ μοναδικοφσ πίνακεσ του “David” και του “De la Croix”. τθν  ςυνζχεια 
επίςκεψθ  ςε  ζνα από τα  πιο εμβλθματικά κτίρια του Παριςιοφ τθν Όπερα. Θ  καταςκευι τθσ  ξεκίνθςε το 1861  
μετά από εντολι του Ναπολζοντα του ΙΙΙ. Αρχιτζκτονασ ιταν  ο άρλ  Γκαρνιζ . Είναι  θ πιο παλιά  λυρικι ςκθνι 
του Παριςιοφ και ςφραγίςτθκε με τθν παρουςία  τθσ  Μαρίασ  Κάλλα και  του Ροφντολφ Νουρζγιεφ. Θ είςοδοσ 
με τθν τεράςτια ςκάλα , θ οροφι με το  ζργο  του διάςθμου ηωγράφου Μάρκ αγκάλ και του φουαγιζ  
εμπνευςμζνο από τθν αίκουςα των κατόπτρων ςτισ  Βερςαλλίεσ  κα  ςασ  εντυπωςιάςουν.  Ακολοφκωσ, κα 
μεταφερκοφμε ςτο Μουςείο Αρωμάτων Fragonard, όπου κα ζχουμε τθν ευκαιρία να περιθγθκοφμε ςτθν ιςτορία 
των αρωμάτων και να δοκιμάςουμε τα πιο αντιπροςωπευτικά από κάκε κατθγορία τουσ. Σο απόγευμα χρόνοσ 
ελεφκεροσ για αγορζσ και βόλτα ςτθν πανζμορφθ πόλθ. Για το βράδυ θ πρόταςθ μασ είναι να διαςκεδάςετε 
(προαιρετικά) ςτα περίφθμα καμπαρζ του Παριςιοφ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ. 
 



 

 Για ηην ξενάγηζη ζηο Μοςζείο ηος Λούβπος θα ππέπει ππιν ηην ανασώπηζη ζαρ να δηλώζεηε 

ζςμμεηοσή. Το κόζηορ ειζόδος είναι 30€ για ενήλικερ και 10€ για παιδιά  

 (δικαίυμα κπάηηζηρ). Σηιρ ηιμέρ πεπιλαμβάνεηαι ζύζηημα ενοικίαζηρ ακοςζηικών. Υποσπευηική 

κπάηηζη και πποπληπυμή ειζόδος ππιν ηην επίζκετη. Σε άλλη πεπίπηυζη δεν ςπάπσει δςναηόηηηα 

να εξαζθαλίζοςμε ηην είζοδό ζαρ με επίζημο ξεναγό ζηο Μοςζείο ηος Λούβπος.   
 
3η μζρα: ΠΑΡΙΙ – (ΠΕΡΙΠΑΣΗΣΙΚΟ ΓΤΡΟ  ΣΟ   ΑΙΝ ΖΕΡΜΑΙΝ ΝΣΕ ΠΡΕ/ ΚΑΡΣΙΕ ΛΑΣΕΝ)   
Πρωινό  ςτο  ξενοδοχείο. ιμερα  κα περπατιςουμε  ςτθν  πιο κομψι περιοχι του Παριςιοφ  το αιν Ηερμαίν 
Ντε Πρζ με πολυτελι καταςτιματα και εςτιατόρια και τθν πιο παλιά εκκλθςία ου Παριςιοφ.  Θ  γειτονιά  αυτι  
ιταν και είναι πόλοσ  ζλξθσ  για καλλιτζχνεσ , λογοτζχνεσ και ηωγράφουσ. Εκει υπάρχουν τα πιο εμβλθματικά  
καφζ όπωσ  το  καφζ  Ντε Φλόρ, καφζ Ντε Μόγκοτι που ςφχναηε και θ ιμόν Ντε Μπωβουάρ . Από τα υπζροχα 
ςτενά  του αιν Αντρζ ντ Αρτσ κα  βρεκοφμε  ςτθν καρδιά  τθσ  λατινικισ  ςυνοικίασ ςτο ςυντριβάνι του Αγιου 
Μιχαιλ . Θα  περάςουμε ςτο νθςάκι Λα ιτζ  για να βρεκοφμε ςτθν Παναγία Παριςίων και  κα  καταλιξουμε ςτο 
Δθμαρχείο όπου κα  επιβιβαςτοφμε ςτο ποφλμαν που  κα μασ  μεταφζρει κζντρο τθσ  πόλθσ. Σο απόγευμα κα 
ζχουμε χρόνο ελεφκερο για αγορζσ και ατελείωτεσ βόλτεσ ςτθν πανζμορφθ πόλθ. Σο βράδυ (προαιρετικά) κα 
πραγματοποιιςουμε   Κρουαηιζρα ςτο θκουάνα με τα περίφθμα μπατϊ μουσ και βραδινι βόλτα ςτθ μαγευτικι 
Μονμάρτθ, ςτθν Πλατεία των καλλιτεχνϊν. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ. 
 
4η μζρα: ΠΑΡΙΙ – DISNEYLAND 

Πρωινό και θ μζρα ςασ είναι αφιερωμζνθ ςτο υπζροχο Βαςίλειο του 
DISNEY , ζνα από τα δθμοφιλζςτερα πάρκα διαςκζδαςθσ. Είναι ζνα 
τεράςτιο κεματικό πάρκο με ποικίλλων μορφϊν δραςτθριότθτεσ. 
Αποτελείται από πολλά λοφνα παρκ, παιδικζσ χαρζσ και πίςτεσ ενϊ 
ςτινονται τεράςτια κτίρια, ξεπεταγμζνα από παραμφκια του Walt 
Disney. Ανικει ςτθν εταιρεία Walt Disney και λειτοφργθςε για πρϊτθ 
φορά ςτισ 17 Ιουλίου του 1955.Επιςκεφκείτε τον Πφργο τθσ Ωραίασ Κοιμωμζνθσ, ταξιδζψτε ςτθν χϊρα 
του Πιτερ Παν και του Πινόκιο, ηιςτε τθν περιπζτεια ςτθν Άγρια Δφςθ, ςτο Βουνό των Κεραυνϊν και 
περπατιςτε ςτα βιματα του Ιντιάνα Σηόουνσ. Αργά το απόγευμα επιςτροφι ςτο Παρίςι. 
Διανυκτζρευςθ. 
 
5η μζρα:  ΠΑΡΙΙ – ΑΘΗΝΑ   
Πρωινό και ςιμερα αποχαιρετάμε τθν πόλθ του φωτόσ, χρόνοσ ελεφκεροσ για μια ςφντομθ βόλτα ι 
ζναν απολαυςτικό καφζ !  τθν ςυνζχεια μεταφορά ςτο αεροδρόμιο του Παριςιοφ, απϋ όπου 
ακολουκεί θ πτιςθ τθσ επιςτροφισ μασ. 

 
 
 
 
 

                                                                                                 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                   
                            
                                                                                                 Novotel La Defense 4* 
 
                                                                 (22,23,24,26,27/12 & 2,3,4/1)                          (29,30,31/12) 
                                                                Early Booking      Κανονική Σιμή          Early Booking      Κανονική 
Σιμή 
     
Σιμή κατ’άτομο ςε δίκλινο                       575€                      625€                             595€                     645€ 
  
Σιμή ςε μονόκλινο                                      755€                      805€                            775€                      825€ 
 
Παιδική τιμή ςε τρίκλινο                             
(ζωσ 12 ετών)                                               435€                      485€                            435€                      485€ 
 
 
Παιδική τιμή ςε δίχωρο  
Οικογενειακό δωμάτιο                              435€                      485€                             435€                     485€  
(1ο & 2ο παιδί ωσ 16 ετών) 
 
Φόροι αεροδρομίων                                  205€                      205€                             205€                      205€ 
 

 
                                                                                                 Hotel Le Meridien Etoile 4*  
 
                                                                 (22,23,24,26,27/12 & 2,3,4/1)                          (29,30,31/12) 
                                                                Early Booking      Κανονική Σιμή          Early Booking      Κανονική 
Σιμή 
     
Σιμή κατ’άτομο ςε δίκλινο                       655€                      705€                             755€                     805€ 
  
Σιμή ςε μονόκλινο                                     935€                       985€                            1035€                  1085€ 
 
Παιδική τιμή ςε τρίκλινο                             
(ζωσ 12 ετών)                                                 -€                           -€                                    -€                          -€ 
  
 
Παιδική τιμή ςε δίχωρο  
Οικογενειακό δωμάτιο                                -€                           -€                                     -€                           -€  
(1ο & 2ο παιδί ωσ 16 ετών) 
 
Φόροι αεροδρομίων                                 205€                       205€                             205€                      205€ 
 
 
                                                                                                      
 
 
 



 
 
 
                                                                                                     Hyatt Regency Etoile 4*lux. 
 
                                                                 (22,23,24,26,27/12 & 2,3,4/1)                          (29,30,31/12) 
                                                                Early Booking      Κανονική Σιμή          Early Booking      Κανονική 
Σιμή 
     
Σιμή κατ’άτομο ςε δίκλινο                       695€                      745€                             795€                     845€ 
  
Σιμή ςε μονόκλινο                                    1015€                     1065€                          1095€                  1145€ 
 
Παιδική τιμή ςε τρίκλινο                             
(ζωσ 12 ετών)                                              395€                       445€                             395€                     445€ 
 
 
Παιδική τιμή ςε δίχωρο  
Οικογενειακό δωμάτιο                              535€                      585€                             575€                     625€  
(1ο & 2ο παιδί ωσ 16 ετών) 
 
Φόροι αεροδρομίων                                 205€                       205€                             205€                      205€ 
 

 
 
 
 
Περιλαμβάνονται:  

 Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ με απευκείασ πτιςεισ  Ακινα – Παρίςι – Ακινα με τα 
υπερςφγχρονα αεροςκάφθ Airbus Neo τθσ Sky Express.  

 Διαμονι ςε ξενοδοχείο τθσ επιλογισ ςασ (Novotel La Defense, Le Meridien Etoile,  Hyatt 
Regency Etoile Paris 4* lux.)      Εσείς επιλέγετε! 

 Πρωινό μπουφζ κακθμερινά.  

 Περιθγιςεισ, εκδρομζσ, ξεναγιςεισ, όπωσ αναφζρονται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα τθσ 
εκδρομισ.  

 Μεταφορζσ, μετακινιςεισ με ποφλμαν του γραφείου μασ.  

 Ζμπειροσ αρχθγόσ - ςυνοδόσ του γραφείου μασ. 

 Αςφάλεια αςτικισ/επαγγελματικισ ευκφνθσ.  

 Φ.Π.Α.  

 Μια χειραποςκευι μζχρι 8 κιλά  

 Μια βαλίτςα μζχρι 20 κιλά  
 

Δεν περιλαμβάνονται :  

 Φόροι αεροδρομίων (205,00€ κατ’ άτομο). 

 Δθμοτικοί φόροι ξενοδοχείων & checkpoints (35€).  

 Ποτά, γεφματα, φιλοδωριματα, αχκοφορικά.  

 Είςοδοι ςε μουςεία, παλάτια, κεματικά πάρκα και γενικά όπου απαιτείται. 

 Ότι ρθτά αναφζρεται ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο.  

 Είςοδοσ ςτο Πάρκο τθσ Disney.    

 Είςοδοσ ςτο Μουςείο του Λοφβρου.  

 Προαιρετικι αςφάλεια Covid-19 (20€). 
 



 
      ημειώςεισ:  

 Οι ξεναγιςεισ, εκδρομζσ, περιθγιςεισ είναι ενδεικτικζσ και υπάρχει περίπτωςθ  να αλλάξει θ 
ςειρά που κα πραγματοποιθκοφν. 

 Αναχωριςεισ από όλθ τθν Ελλάδα. Πτιςεισ εςωτερικοφ από/προσ Θεςςαλονίκθ, Θράκλειο, 
Χανιά, Ρόδο, Κζρκυρα, Αλεξανδροφπολθ από μόνο 90€. 

 Για τθν ξενάγθςθ ςτο Μουςείο του Λοφβρου κα πρζπει πριν τθν αναχϊρθςθ ςασ να δθλϊςετε 
ςυμμετοχι και να προπλθρϊςετε το κόςτοσ ειςόδου που είναι 30€ για ενιλικεσ και 10€ για 
παιδιά (δικαίωμα κράτθςθσ). τισ τιμζσ περιλαμβάνεται ςφςτθμα ενοικίαςθσ ακουςτικϊν. 

  

 

 

Πτήσεις  

 

Αναχώρηση : GQ 900 Αθήνα – Παρίσι  10.45 – 13.05 

Επιστρουή  :  GQ 901 Παρίσι – Αθήνα   14.00 – 18.00 


