
Περιγραφή Ταξιδιού 
Paris, je t’ aime! 

Αν δεν ήταν πόλη, θα ήταν έργο τέχνης. Ρομαντικό, ιστορικό, 
φιλότεχνο, γκουρμέ, κινηματογραφικό, ρετρό και συνάμα μοντέρνο, μα 
πάνω απ’ όλα, ζωντανό, το Παρίσι διατηρεί αναλλοίωτο τον 
κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του. Με τα μουσεία, τις πλατείες, τους 
κήπους, τα αρχοντικά, αλλά και τις μικρές γωνιές και τα στέκια που 
ύμνησαν οι μεγάλοι λογοτέχνες, η Πόλη του Φωτός σάς συστήνεται 
μέσα από το εξαιρετικό πρόγραμμα που ετοιμάσαμε. Ελάτε να 
ανακαλύψουμε την πιο αβανγκάρντ πόλη της Ευρώπης σε ένα υπέροχο 
ταξίδι που θα ανανεώσει την πίστη σας για τον ρομαντισμό και την 
ομορφιά της ζωής! 

Το ταξίδι περιλαμβάνει 

• Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση): Πτήσεις με Sky Express / Air 
France, Αθήνα Παρίσι Αθήνα. 

• Διαμονή: Eπιλεγμένo ξενοδοχείo 4*: Novotel Tour Eiffel ή παρόμοιο. 
• Γεύματα: Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Μεταφορές: Όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα. 
• Ξεναγήσεις και εκδρομές: Όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα. 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
• Αντιπρόσωπο/Συνοδό: Ελληνόφωνο τοπικό ξεναγό/συνοδό. 
• Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες. 
• Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις και για Covid-19. 

Διάρκεια ταξιδιού 
5 ημέρες. 

Φυσική κατάσταση 
Κατάλληλο για όλους 

Διανυκτερεύσεις 
Συνολικά: 4 

Αναλυτικά: 
Χώρα: Γαλλία 
Πόλη: Παρίσι (4) 

Παρίσι, Λούβρο, Ντίσνεϋλαντ 

Από: 545€ +230 Φόροι 



Το ταξίδι με μια 
ματιά… σχεδιασμένο από τους πιο έμπειρους 
διοργανωτές της αγοράς 

• Πτήσεις με Sky Express / Air France 
• Διαμονή σε ξενοδοχείo 4* Novotel Tour Eiffel / Mercure 

Paris La Defense 
• Μεστή ξενάγηση της πόλης του Παρισιού 
• Ξενάγηση στο παγκοσμίου φήμης μουσείο του Λούβρου 
• Επίσκεψη στο μουσείο των Αρωμάτων Fragonard 
• Προαιρετική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα 
• Περιήγηση στη γραφική Μονμάρτη 
• Δυνατότητα εκδρομής στη μαγευτική Ντίσνεϋλαντ 
• Επίσημος ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός / αντιπρόσωπος 

Ημερήσιο Πρόγραμμα 
ξενάγηση) 

Καφές και ζεστά κρουασάν στην Πόλη του Φωτός  

Υπάρχει άραγε καλύτερος τρόπος για να αρχίσει μια ξενάγηση στο 
Παρίσι, από μια επίσκεψη στο σήμα κατατεθέν της πόλης; Στη ρητορική 
αυτή ερώτηση απαντάμε φυσικά, όχι. Ο Πύργος του Άιφελ και το 
Τροκαντερό θα μας δώσουν μια πρώτη παριζιάνικη γεύση. Την ίδια 
στιγμή, η Αψίδα του Θριάμβου, η λεωφόρος των Ηλυσίων 
Πεδίων που το βράδυ είναι γιορτινά φωτισμένη, το Μικρό και το 
Μεγάλο Παλάτι, η Πλας ντε λα Κονκόρντ, το εντυπωσιακό κτίριο 
της Όπερας, οι πολυσύχναστες λεωφόροι Grands Boulevards, 
το Μουσείο του Λούβρου με τις φημισμένες πυραμίδες του, 
η Γαλλική Ακαδημία, το Δικαστικό Μέγαρο, η νέα γέφυρα Ποντ 
Νεφ, το Δημαρχείο, δίνουν το στίγμα της πόλης καθώς περνάμε 
μπροστά τους αφήνοντας επιφωνήματα θαυμασμού. 
Μπορεί η πυρκαγιά του 2019 να έπληξε σοβαρά τη στέγη του 
αγαπημένου καθεδρικό ναό της πόλης, όμως η Notre Dame (Παναγία 
των Παρισίων) δεν έχασε τίποτα από το στάτους της, συνεχίζοντας να 
στέκει αγέρωχη μπροστά στα αστραφτερά φλας που την 
απαθανατίζουν. Το Πάνθεον, οι πολύχρωμοι κήποι του 
Λουξεμβούργου, η καλλιτεχνική περιοχή Σαιν Ζερμαίν και η 
Σχολή Καλών Τεχνών θα απογειώσουν την παριζιάνικη αύρα της 
ξενάγησής μας προτού μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο. Το Παρίσι, 
στολισμένο με κάθε λογής φώτα, μας συστήνεται μέσα από τα μπαρ, τα 
εστιατόρια, τα καφέ και μας καλεί για μια ρομαντική έξοδο. 



Ημέρα 2η: Παρίσι (Λούβρo Κήποι Κεραμεικού – μουσείο αρωμάτων 
Fragonard) 

Προαιρετική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα  

Ανάμεσα στο Λούβρο και την Πλατεία Κονκόρντ, βρίσκεται ο πιο 
γνωστός δημόσιος κήπος της Γαλλίας. Με ένα σωρό πανύψηλα δέντρα 
και υπέροχες ποικιλίες λουλουδιών, οι Κήποι του Κεραμεικού μας 
δίνουν την ευκαιρία για μια εξαιρετική πρωινή βόλτα που θα μας βγάλει 
ακριβώς μπροστά από την πόρτα του μεγαλύτερου μουσείου του 
κόσμου. Με περισσότερα από 30 χιλιάδες εκθέματα, το Λούβρο είναι 
από μόνο του μια Μέκκα τουριστικής προσέλευσης μέσα στο οποίο η 
Αφροδίτη της Μήλου και η Νίκη της Σαμοθράκης εκθέτουν όλο το 
μεγαλείο του ελληνικού πνεύματος, ενώ η Μόνα Λίζα του Ντα Βίντσι 
χαμογελά αινιγματικά ως αδιαφιλονίκητη ντίβα. Την ίδια στιγμή, 
διάσημοι πίνακες της Αναγέννησης, έργα του νεοκλασικισμού και του 
ρομαντισμού περιμένουν να πάρουν το μερίδιο θαυμασμού που τους 
αναλογεί στην ξενάγησή μας. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να 
παρατείνετε το χρόνο παραμονής σας στο μουσείο. 
Στη συνέχεια (εάν έχει ανοίξει καθώς είναι προσωρινά κλειστό λόγω 
μέτρων covid) θα μεταβούμε με το μετρό στο Μουσείο Αρωμάτων 
Φραγκονάρ κοντά στην Όπερα, όπου 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. Το ολοζώντανο 
Παρίσι σας περιμένει στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί να το 
εξερευνήσετε βήμα βήμα. Είτε επιλέξετε να περάσετε τη μέρα στις 
υπέροχες αγορές, είτε αποφασίσετε να ανεβείτε στο Παλαί ντε Σαγιώ 
για μια μοναδική φωτογραφία του Πύργου του Άιφελ, η πόλη με τους 
μεγάλους πολυσύχναστους δρόμους και τα μικρά δρομάκια είναι γεμάτη 
εκπλήξεις. Σχετικά κοντά βρίσκεται το Μουσείο d’ Orsay, στο οποίο 
στεγάζονται εκθέματα γλυπτικής, ζωγραφικής, αρχιτεκτονικής, 
φωτογραφίας και γραφικών τεχνών. 
Εναλλακτικά προτείνουμε κρουαζιέρα στον Σηκουάνα όπου μέσα 
στα γραφικά bateaux θα κυλήσετε απαλά κάτω από θρυλικές γέφυρες 
θαυμάζοντας τις πιο όμορφες γωνιές της πόλης. Κάνοντας τον γύρο 
του Ιλ ντε λα Σιτέ, η Παναγία των Παρισίων φαίνεται ομορφότερη από 
ποτέ! 

Ημέρα 3η: Παρίσι ( Ελεύθερο πρωινό – απογευματινή βόλτα στη 
Μονμάρτη) 

Το άρωμα του ονείρου  



Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε τη μέρα, αλλά και τις 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 αξιοποιώντας τις 
εκπτωτικές κάρτες που σας έχουμε δώσει, ή απλά, window shopping. 
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. 
Το απόγευμα θα μεταβούμε με το μετρό στη γειτονιά του Βαν Γκονγκ, 
του Τουλούζ Λωτρέκ και του Πικάσο. Η γραφική Μονμάρτη με 
τη Βασιλική της Sacre Coeur, τα γραφικά σοκάκια και την πλατεία με 
τους ζωγράφους, μας δίνει μια αρκούντως καλλιτεχνική γεύση του 
Παρισιού που παρά την τουριστική απήχηση, μπορεί και κρατά ακόμα 
ζωντανό το μποέμ πνεύμα που το χαρακτηρίζει. Περιήγηση της περιοχής 
και ελεύθεροι στη συνέχεια να επιστρέψετε ότι ώρα σας εξυπηρετεί στο 
ξενοδοχείο. 
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! 

Ημέρα 4η : Παρίσι (Ημέρα ελεύθερη - προαιρετική εκδρομή 
Ντίσνεϋλαντ) 

Γινόμαστε πάλι παιδιά σ’ έναν κόσμο ξέφρενης φαντασίας  

Η Ωραία Κοιμωμένη κοιμάται ανενόχλητη ενώ ένας δράκος αναπνέει 
φωτιές, ο Τζακ Σπάροου μας απαγάγει σε ένα μαγικό ταξίδι με τους 
«Πειρατές της Καραϊβικής», ο Ιντιάνα Τζόουνς αναζητά ίχνη αρχαίων 
θησαυρών στη «Χώρα της Περιπέτειας», ενώ η Χιονάτη και οι Επτά 
Νάνοι θα μας ξεναγήσουν στην «Χώρα της Φαντασίας». Τα πάντα 
στην Ντίσνεϋλαντ είναι εφικτά! Δίπλα από το πάρκο της 
Ντίσνεϋλαντ, ένας άλλος, εξίσου μαγικός κόσμος, αυτός του 
κινηματογράφου και της τηλεόρασης μας περιμένει να τον 
ανακαλύψουμε. Το Πάρκο Walt Disney Studios αποτελείται από 4 
θεματικές ενότητες που προτείνουν υπέροχα θεάματα όπως τα 
Crush’s Coaster, το Stitch, το Rock n’ Roller Coaster κ.ά. Στην 



αποφώνηση της μέρας, ο Μίκυ και οι φίλοι του προσφέρουν 
ένα φαντασμαγορικό φινάλε γεμάτο λάμψη, χρώμα και 
ομορφιά και μας χαρίζει την αίσθηση πως -έστω και για λίγο- 
ξαναγίναμε και οι ίδιοι παιδιά. Επιστροφή το βράδυ στο Παρίσι. 

  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Η δήλωση συμμετοχής στην προαιρετική εκδρομή συνοδεύεται από 
προαγορά του εισιτηρίου εισόδου και είναι απαραίτητη από την 
Ελλάδα μαζί με την εγγραφή σας στο ταξίδι. 
Κόστος ανά ενήλικα 132€ για 1 πάρκο  / 156€ για 2 πάρκα. 
Κόστος ανά παιδί 125€ για 1 πάρκο / 148€ για 2 πάρκα. 
Περιλαμβάνεται μεταφορά προς/από το πάρκο. 
Δίπλα στο πάρκο υπάρχει σταθμός RER τραίνου για την περίπτωση που 
θέλετε να επιστρέψετε νωρίτερα στο Παρίσι με δικά σας έξοδα. 

Ημέρα 5η : Παρίσι – Αθήνα ή Θεσσαλονίκη 

Θα έχουμε πάντα το Παρίσι!  

Γεμάτοι όμορφες εικόνες παίρνουμε την πτήση για την Ελλάδα. Μπορεί 
να φεύγουμε από την Πόλη του Φωτός, όμως η ανανέωση της πίστης 
στον ρομαντισμό και την ομορφιά της ζωής είναι αρκετή για να ξέρουμε 
πως μέσα μας «θα έχουμε πάντα το Παρίσι». 

• Στην αναχώρηση 21/4 η ξενάγηση της πόλης θα γίνει στις 
22/4. 

• Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων ενδέχεται να τροποποιηθεί 
χωρίς να παραλείπεται τίποτα. 

• Παιδί έως 11 ετών στο ίδιο δωμάτιο με δύο (2) ενήλικες = -100€ 
• Αναχωρήσεις και από Θεσσαλονίκη. Ρωτήστε μας για τις τιμές. 
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