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Η σύγχρονη Γαλλική Πρωτεύουσα έχει χαρίσει τις ομορφιές της σαν φόντο των πιο λαμπερών ονείρων, έχει γίνει το σκηνικό για μεγάλους 
κινηματογραφικούς και μη έρωτες, έχει τραγουδηθεί και έχει αγαπηθεί όσο καμία πόλη στον κόσμο, για να γίνει σύμβολο και μύθος. Η πόλη 
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”. 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! Η πόλη που θα σας εντυπωσιάσει! Δεν είναι εύκολο σε αυτή την πόλη να επιλέξεις πως θα αξιοποιήσεις τον χρόνο σου ή σε ποια 
αξιοθέατα θα τον καταναλώσεις. Εμείς διοργανώνουμε ταξίδια στο Παρίσι από το 1988 και συνεχώς ανανεώνουμε το πρόγραμμά μας. Εσείς 
απλά ετοιμάστε βαλίτσα και απολαύστε..

Ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γιατί προσφέρουμε:
• Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα 
• Ιδανικό συνδυασμό πτήσεων και ωραρίων με αναχώρηση για Παρίσι και επιστροφή από Βρυξέλλες 
• διαμονή σε ένα ξενοδοχείο, το Mercure Gare De Lyon 4*, στο κέντρο του Παρισιού
• Δώρο είσοδος στον Πύργο του Άιφελ
• πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων και αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας 
• καθημερινές προτάσεις για επισκέψεις και δραστηριότητες
• ελληνόφωνο τοπικό συνοδό, επίσημο ξεναγό, μόνιμο κάτοικο Παρισιού 
• Paris walking tour..περπατήστε με τον τοπικό συνοδό στα σοκάκια της πόλης και νιώστε τον τρόπο ζωής των κατοίκων
• νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης του φωτός & κρουαζιέρα στο Σηκουάνα
• εξασφαλισμένη προκράτηση στο Λούβρο και άμεση είσοδο
• εκδρομή στην πρωτεύουσα της Ευρώπης, τις Βρυξέλλες 
• έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων

1η ημέρα: Πτήση για Παρίσι - Περιήγηση 
Πόλης - Notre Dame - Paris by night - La 
Defense
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο στις 08.30. Έλεγχος και πτήση για 
Παρίσι. Άφιξη στο αεροδρόμιο Beauvais, το πρωί και γνωριμία 
με τους τοπικούς σας φίλους, τον Γιώργο και τη Σοφία, οι οποίοι 
μένουν μόνιμα στο Παρίσι και θα σας ξεναγήσουν, φροντίζοντας 
να γνωρίσετε με τον καλύτερο τρόπο την φημισμένη πόλη και 
τις συνήθειες των Παριζιάνων. Η μέρα είναι μπροστά μας, οπότε 
δεν χάνουμε χρόνο, ξεκινάμε αμέσως την περιήγησή μας στα 
αναρίθμητα αξιοθέατα της πόλης του Φωτός. Θα θαυμάσουμε τα 
κοσμοπολίτικα Ηλύσια πεδία, το Γκραντ και το Πετί Παλαί χτισμένα 
ταυτόχρονα με την εντυπωσιακή γέφυρα του Τσάρου Αλεξάνδρου 
του 3ου, την πλατεία Ομονοίας, την όπερα Γκαρνιέ, ένα ακόμη 
εντυπωσιακό κτίριο, όπου θα δούμε την ξεχωριστή βασιλική 
είσοδο και τις προτομές των μεγάλων μουσικοσυνθετών, όπως του 
Μότσαρτ και του Μπετόβεν, την πολυτελή πλατεία Βαν Ντομ με την 
στήλη του Ναπολέοντα κατασκευασμένη από το μέταλλο κανονιών 
που ανατινάχτηκαν στη μάχη, το ξενοδοχείο RITZ, από όπου 
ξεκίνησε η μοιραία πορεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα, τη γέφυρα 
των ερωτευμένων (Πον Ντες Αρ), όπου συρρέουν οι ανά τον κόσμο 
ερωτευμένοι για να κλειδώσουν την αγάπη τους πετώντας το κλειδί 
στα νερά του Σηκουάνα και το νησάκι Ιλ Ντε Λα Σιτέ όπου “γεννήθηκε” 
το Παρίσι. Θα καταλήξουμε στους κήπους του Λουξεμβούργου, 
θα κατέβουμε από το λεωφορείο για  να τους απολαύσουμε, 
με το ομώνυμο παλάτι κτισμένο κατά παραγγελία της Μαρίας 
των Μεδίκων. Στη συνέχεια θα κατηφορίσουμε μπροστά από το 
πανεπιστήμιο της Σορβόννης και περνώντας μέσα από την γειτονιά 
των Λατίνων φτάνουμε στην Παναγία των Παρισίων, το σημείο 0 

της πόλης, η οποία συνεχίζει να αποτελεί την πιο γνωστή εκκλησία 
γοτθικού ρυθμού παγκοσμίως. Το μεσημέρι θα τακτοποιηθούμε 
στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και στη συνέχεια προτείνουμε για 
την πρώτη βραδιά σας στο Παρίσι να ανακαλύψουμε (προαιρετικά) 
μαζί τον λόφο της Μονμάρτης, μια από τις πιο γραφικές γειτονιές 
του Παρισιού και να κάνουμε μια μεγάλη βόλτα στα φωταγωγημένα 
μνημεία της πόλης. Θα δούμε το νοητό άξονα που συμπληρώνεται 
από τη Νέα αψίδα του Θριάμβου στην περιοχή La Defense, το κέντρο 
του Λούβρου, την αψίδα Καρουζέλ, τον Οβελίσκο του Λούξορ, την 
Αψίδα του Θριάμβου κ.α.

2η ημέρα: Πύργος του Άιφελ - 
Βερσαλλίες
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για 
επίσκεψη στον περίφημο πύργο του Άιφελ ο οποίος προφανώς 
δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Χιλιάδες ταξιδιώτες από κάθε 
γωνιά της γης επισκέπτονται κάθε χρόνο τον πιο γνωστό “πύργο” 
του κόσμου. Φυσικά γίνεται χαμός και υπάρχει μεγάλη αναμονή 
αλλά μην ανησυχείτε γιατί έχουμε φροντίσει και για αυτό. Έχουμε 
εξασφαλίσει για εσάς ειδική προκράτηση, με γρήγορη πρόσβαση, 
με τον ανελκυστήρα (όχι με τις σκάλες), στον 2ο όροφο του Πύργου 
στα 115 μέτρα από το έδαφος, και όλα αυτά δώρο από εμάς, χωρίς 
καμία επιπλέον χρέωση. Απίστευτη θέα σε όλο το Παρίσι, δείτε από 
ψηλά τον Σηκουάνα, το Λούβρο, το Grand Palais, τη Μονμάρτη, 
το Notre-Dame, τα Ηλύσια πεδία κα. Στη συνέχεια περπατήστε 
και φωτογραφηθείτε στους υπέροχους κήπους του Eiffel Tow-
er, champ de Mars. Τώρα μπορείτε να αξιοποιήσετε τον χρόνο 
σας με τον τρόπο που επιθυμείτε ή να μας ακολουθήσετε σε μια 
προαιρετική εκδρομή στα περίφημα ανάκτορα των Βερσαλλιών. 
Εδώ θα ακούσουμε με λεπτομέρεια την πορεία του Βασιλιά Ήλιου 
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• Δώρο εξασφαλισμένη είσοδος στον Πύργο του Άιφελ
• απευθείας πτήση για Παρίσι
• πλήρες πρόγραμμα περιηγήσεων
• την τελευταία ημέρα δώρο εκδρομή στις Βρυξέλλες
• επιστροφή με απευθείας βραδινή πτήση από Βρυξέλλες



και θα μάθουμε την ιστορία της δημιουργίας μιας ολόκληρης πόλης 
από το μηδέν. Αξίζει μια επίσκεψη στους απέραντους και μοναδικά 
σχεδιασμένους κήπους, ενώ στο ανάκτορο μπορείτε να δείτε 
μεμονωμένα τα βασιλικά διαμερίσματα και την περίφημη αίθουσα 
των κατόπτρων. Για το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στα 
Ηλύσια Πεδία. Θα ξεκινήσετε από την Αψίδα του Θριάμβου, όπου 
θα κατηφορίσετε τη φωταγωγημένη οδό με κατεύθυνση προς την 
πλατεία Ομονοίας. Όσοι το επιθυμούν μπορούν να ανηφορήσουν 
και πάλι, ή να κατευθυνθούν προς το παγκοσμίου φήμης Buddha 
bar. Συνεχίστε την βόλτα,  περνώντας από την εκκλησία της Αγίας 
Μαγδαληνής, κατευθυνθείτε προς την Όπερα Γκαρνιέ και καθίστε 
στο Καφέ της ειρήνης (Καφέ Ντε Λα Πε).

3η ημέρα: Παρίσι - Προαιρετική εκδρομή 
Κάστρο Σαντιγύ
Τη σημερινή μέρα έχετε ήδη πάρει μια καλή άποψη για την πόλη, 
οπότε θα έχετε ελεύθερο χρόνο για να τον αξιοποιήσετε με τον 
τρόπο που επιθυμείτε, πάντα με την καθοδήγηση των τοπικών σας 
φίλων. Μπορείτε επίσης να έρθετε μαζί μας σε μια επίσκεψη στο 
περίφημο ιστορικό κάστρο Σαντιγί, στο νομό Ουάζ, στα 43χλμ από 
το Παρίσι. Ο χώρος είναι χτισμένος μέσα σε ένα μεγάλο δάσος, 
περιτριγυρισμένος από λίμνη και τάφρο, και περιλαμβάνει δύο 
συνδεδεμένα μεταξύ τους κτήρια: το Πετί Σατώ (Μικρό κάστρο) που 
χτίστηκε γύρω στο 1560 για τον Αν ντε Μονμορανσί και το Γκραν 
Σατώ (Μεγάλο κάστρο), το οποίο καταστράφηκε κατά τη Γαλλική 
Επανάσταση και ξαναχτίστηκε το 1875. Το κάστρο ανήκει στο 
Ινστιτούτο της Γαλλίας, στο οποίο κληροδοτήθηκε με τη διαθήκη 
του Ερρίκου της Ορλεάνης, δούκα του Ωμάλ. Είναι ιστορικό μνημείο 
από το 1988 και στεγάζει το Μουσείο Κοντέ, που περιλαμβάνει μία 
από τις καλύτερες συλλογές πινάκων στη Γαλλία. Εδώ, ο μεγάλος 
μάγειρας Βιτέλ έκανε πρώτος την περίφημη Σαντιγύ.Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι.

4η ημέρα: Μουσείο Λούβρου - Κήπος 
Κεραμεικού -  Palais Royal - Vivienne/
Colbert - Opera Garnier - Ιστορικό 
Κέντρο - Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα
Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου, ένα από τα 
σημαντικότερα παγκοσμίως. Στον χρόνο που μας αναλογεί επιλέξαμε 
τα πιο ενδιαφέροντα για τους Έλληνες επισκέπτες.  Φυσικά θα 
δούμε στην ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη της Mήλου, τη Νίκη 
της Σαμοθράκης, τις “Εργαστίνες”, την “Κενταυρομαχία”, κομμάτι 
από μετόπη του Παρθενώνα,  το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς κ.α. 
Προχωρώντας θα δούμε τον πιο διάσημο πίνακα του Ντα Βίντσι, την 
περίφημη Τζοκόντα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τους Κήπους 
του Κεραμικού,  τον άλλοτε βασιλικό κήπο του Λούβρου. Από εκεί, 
θα κατευθυνθούμε περπατώντας προς το Palais Royal, ένα ακόμα 
πολύ σημαντικό και ιστορικό κτίριο του Παρισιού, χτισμένο από 
τον Καρδινάλιο Ρισελιε. Κατά την επίσκεψη αυτή θα περάσουμε το 
κτίριο από την εσωτερική του αυλή, όπου θα νιώσουμε πραγματικά 
πως βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή. Συνεχίζουμε την πορεία μας 
με μια επίσκεψη στις γκαλερί Vivienne και Colbert. Πρόκειται για 
ένα σύμπλεγμα από σκεπαστούς διαδρόμους, περιτριγυρισμένους 

από πολυτελείς boutique και καφέ. Η βόλτα μας θα καταλήξει στο 
ιστορικό κτίριο της όπερας Γκαρνιέ, την οποία σας προτείνουμε 
να επισκεφτείτε.Τελειώνοντας, χρόνος ελεύθερος για αγορές στα 
πολυκαταστήματα Galleries Lafayette και Printemps. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο εξ ιδίων όποια ώρα επιθυμείτε. Μια εμπειρία που 
συνηθίζουν οι επισκέπτες του Παρισιού είναι η κρουαζιέρα στο 
Σηκουάνα. Σήμερα έχουμε χρόνο για μια τέτοια όμορφη εμπειρία, 
οπότε εφόσον επιθυμείτε ελάτε μαζί μας!

5η ημέρα: Παρίσι - Disney - Νορμανδία
Τη σημερινή ημέρα μπορείτε να την αξιοποιήσετε με όποιο τρόπο 
επιθυμείτε. Οι τοπικοί σας φίλοι είναι εκεί για να σας δώσουν κάθε 
απαραίτητη πληροφορία. Παράλληλα σας έχουμε 2 μοναδικές 
προαιρετικές προτάσεις :

Επίσκεψη στην DISNEYLAND PARIS 
Με την καθοδήγηση του συνοδού, αφιερώστε την ημέρα στον κόσμο 
των ονείρων της Disney. 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. 

Ημερήσια εκδρομή στη Νορμανδία 
Εάν θέλετε να εξερευνήσετε την γαλλική επαρχία, σας προτείνουμε 
μια ολοήμερη  εκδρομή στην πανέμορφη, αρχοντική και ιστορική 
Νορμανδία, που βρίσκεται στις ακτές του Ατλαντικού. Συγκεκριμένα 
επισκεπτόμαστε την παραλιακή Ντοβίλ όπως και το μεσαιωνικό 
χωριουδάκι Ονφλέρ, απ΄όπου ξεκίνησαν όλοι οι μεγάλοι 
θαλασσοπόροι για τις εξερευνήσεις τους στην άλλη μεριά του 
Ατλαντικού.

6η ημέρα: Παρίσι - Βρυξέλλες, 
Περιήγηση - Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και άλλη μια μοναδική μέρα αρχίζει! Θα 
αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της Ευρώπης, τις Βρυξέλλες. 
Φθάνοντας στην πόλη, θα ξεκινήσουμε με μια πανοραμική 
ξενάγηση, όπου θα δούμε το Atomium, τα Βασιλικά Παλάτια του 
Λακεν με τον ομώνυμο Βασιλικό Ναό, τον Γιαπωνέζικο Πύργο με 
την Κινέζικη Παγόδα, την Πλατεία Grand Sablon με τον ομώνυμο 
Ναό της Παναγίας Γοτθικού ρυθμού, το Εθνικό Ωδείο, το Δικαστικό 
Μέγαρο, το Μουσείο Καλών Τεχνών, την Βασιλική πλατεία με 
τα Βασιλικά Ανάκτορα, την ‘Ευρωπαϊκή Γειτονιά’, την Αψίδα του 
Θριάμβου και θα καταλήξουμε στην Grand Place, μια από τις πιο 
όμορφες πλατείες της Ευρώπης με το Δημαρχείο και τα σπίτια των 
συντεχνιών.   Ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα στο κέντρο 
της Βελγικής πρωτεύουσας και μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε 
τις διάσημες βελγικές σοκολάτες. Στη συνέχεια μετάβαση στο 
αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της RYANAIR 
• Αποσκευές : 1 προσωπικό αντικείμενο (40x20x25cm) + 1 

χειραποσκευή 10κ (55x40x20cm) ανά άτομο
• Για τους εκδρομείς που ταξιδεύουν σε μονόκλινο 

περιλαμβάνεται 1 προσωπικό αντικείμενο (40x20x25cm) & μία 
χειραποσκευή 10κ (55x40x20cm)

• διαμονή για 5 διαν/σεις στο Mercure Gare De Lyon 4* 
• πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο 

• μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο σύμφωνα με 
το πρόγραμμα 

• εισιτήριο εισόδου για τον πύργο του Άιφελ με γρήγορη 
πρόσβαση. (2ο όροφος με ανελκυστήρα)

• τοπικός φίλος - συνοδός εκδρομής 
• ταξιδιωτική ασφάλιση

Δεν περιλαμβάνονται:
• εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα
• προαιρετικές δραστηριότητες

Ημ Αναχ. Ξενοδοχείο /Τοποθεσία
Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως

12 ετών

Tιμή
Μονοκ Αερ. Εταιρία

6 21/12 Mercure Gare De Lyon 4*
κεντρικό 560 375 880

 RYANAIR
ΘΕΣ-ΠΑΡΙΣΙ 10:25-12:35

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ) - ΘΕΣ
20:00-23:45

Σύνολο φόρων +145 ευρώ


