
 
ΠΑΡΙΣΙ – DISNEYLAND  

MARRIOTT ZURICH 

1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι με την AEGEAN. Άφιξη και 
μεταφορά στο κέντρο της πόλης για την ξενάγηση μας. Θα δούμε την Παναγία των Παρισίων, το Καρτιέ Λατέν, τους 
κήπους του Λουξεμβούργου, το Πάνθεον, την Πλας ντε λα Κονκόρτ, τον τάφο του Ναπολέοντα, τα Ηλύσια Πεδία, 
την Όπερα, την πλατεία Ομονοίας, την Αψίδα του Θριάμβου, το Τροκαντερό, τον πύργο του Άιφελ. Μεταφορά και 
τακτοποίηση σε ένα από τα κεντρικά ξενοδοχεία , όπως το W PARIS OPERA 5* ( www.wparisopera.com ) ή το 
CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* ( www.ihg.com ) . Χρόνος ελεύθερος για την πρώτη γνωριμία μας με την πόλη. 
Ακολουθείστε προαιρετικά την βραδινή κρουαζιέρα με τα περίφημα μπατώ που θα μας κυλίσουν απαλά στα νερά 
του Σηκουάνα δίνοντας μας την ευκαιρία να δούμε το φωταγωγημένο Παρίσι από διαφορετική σκοπιά καθώς και την 
άνοδο μας στο υψηλότερο σημείο της πόλης τον λόφο της Μοντμάρτρης με την μοναδική Σακρ Κερ το σπίτι του 
Σαλβατόρ Νταλί και την πλατεία με τους υπαίθριους ζωγράφους. Στον ελεύθερο σας χρόνο απολαύστε γευστική 
κρεμμυδόσουπα σε κάποιο από τα παραδοσιακά μπιστρό που κοσμούν τα στενά σοκάκια της περιοχής.  
 
 
2η μέρα: Βερσαλλίες - Λούβρο 
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την σημερινή μας ξενάγηση στα πανέμορφα Ανάκτορα των Βερσαλλιών. Θα 
δούμε τα Βασιλικά διαμερίσματα, την αίθουσα των κατόπτρων όπου υπογράφηκε και η συνθήκη των Βερσαλλιών το 
1919. Χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθείτε τους απέραντους Βασιλικούς κήπους με τις πανέμορφες λίμνες 
Επόμενος σταθμός μας το περίφημο μουσείο του Λούβρου. Θα δούμε την Νίκη της Σαμοθράκης και την Αφροδίτη 
της Μήλου, την Ελληνική πτέρυγα, την πτέρυγα με τους πίνακες όπως και μοναδικό αριστούργημα του Ντα Βίντσι, η 
περίφημη Τζοκόντα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε να περπατήσετε στο περίφημο Σαν 
Ζερμεν με την ομώνυμη εκκλησία, τα αριστοκρατικά καφέ όπως το Le Deux Magots, το De Flore και να πιείτε το 
ποτό σας στο μπαρ Αλκαζάρ. 
 
3η μέρα: Παρίσι - (Νορμανδία) 
Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερη μέρα στη διάθεση σας. Απολαύστε την μητροπολιτική πλευρά της Γαλλικής 
Πρωτεύουσας, στις απαστράπτουσες μπουτίκ της Faubourg St. Honore και Avenue Montagne, ή αν θέλετε έναν 
ζεστό μυρωδάτο γαλλικό καφέ καθίστε στο “Avenue“ όπου θα συναντήσετε τους ομορφότερους ανθρώπους 
της πόλης. Επίσης επισκεφθείτε τα πασίγνωστα πολυκαταστήματα τη Gallerries Lafayette και Printemps. Οι 
μυρωδιές από τις πολυάριθμες Boulangerie με τις ολόφρεσκες μπαγκέτες και τα ζεστά κρουασάν όπως και το 
γνωστό Cafe dela Paix που λάτρευε ο Σατρ στην όπερα μας προκαλούν για μια στάση. Εναλλακτικά μπορείτε 
να συμμετάσχετε στην προαιρετική μας εκδρομή στην Νορμανδία (έξοδα ατομικά), με τις επισκέψεις μας στην 
μεσαιωνική Ονφλέρ μετο γραφικό της λιμανάκι και στην μεσαιωνική ειδυλλιακή Ντωβίλ με την δίδυμη της Τρουβίλ 
που αποτελούν το καμάρι της κοσμοπολίτικης ακτής. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ 
σας προτείνουμε βόλτα ίσως στη πιο αριστοκρατική γειτονιά της πόλης το Μαρέ όπου βρίσκεται η πλατεία των 
Βοσγίων χτισμένη σε απόλυτη συμμετρία, διάσημη για το σπίτι του Βικτορ Ουγκο. Εκεί μπορείτε να γευτείτε εκλεκτά 
εδέσματα σε μοντέρνα εστιατόρια όπως το Les Bougresses που βρίσκεται στη πλατεία της αγοράς της Αγίας 
Αικατερίνης. 
 
4η μέρα: Στο Βασίλειο της Disneyland 
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τη Disneyland. Στις γιορτές, το θεματικό αυτό Πάρκο γίνεται πιο μαγευτικό, 
γιατί ο καταπληκτικός Χριστουγεννιάτικος στολισμός με τα χιλιάδες λαμπιόνια να το φωτίζουν και οι ήρωες του 
παραμυθιού ντυμένοι γιορτινά, δίνουν μια άλλη φαντασμαγορία στον χώρο που ξετρελαίνει μικρούς και μεγάλους. 
Όσες φορές και να έχει κάποιος επισκεφθεί την Disneyland, είναι αδύνατον να φαντασθεί την ομορφιά, την 
επιβλητικότητα και την μοναδικότητα που παρουσιάζει ο χώρος τη περίοδο των Εορτών με τις παρελάσεις από τους 
Άγιους Βασίληδες και το παγοδρόμιο δίπλα στη λίμνη. Επιστροφή στο Παρίσι. Για απόψε το βράδυ η πρόταση 
μας είναι το Trois Mailletz που βρίσκεται στο Καρτιε Λατεν για μια νύχτα παρέα με μοναδικές μελωδίες απ΄ όλο τον 
κόσμο.  
 
5η μέρα: Παρίσι - Μουσείο αρωμάτων Fragonard - Αθήνα 
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων Φραγκονάρ που στεγάζεται σε ένα από 
τα πιο όμορφα κτίρια της πόλης του Φωτός που στο παρελθόν είχε φιλοξενήσει μεγάλες προσωπικότητες όπως η 
Μαρία Κάλλας. Μυηθείτε στα μυστικά της αρωματοποιίας και εμπιστευθείτε τη μύτη σας για τις αγορές σας. Χρόνος 
ελεύθερος και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής για την Ελλάδα.  
 
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραληφθεί κάτι. Το 6 ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα. Τελικό πρόγραμμα με το 
ενημερωτικό σας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΑΝΑΧ.  23,26,30 Δεκεμβρίου  & 2,3 Ιανουαρίου 5 μέρες  
             22,23,29 Δεκεμβρίου  6 μέρες 
 

               ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ/ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ                    ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ  
         CROWNE PLAZA         W OPERA 5*         CROWNE PLAZA  
         REPUBLIQUE 4*          REPUBLIQUE 4* 

                     5 μέρες    6 μέρες     5 μέρες    6 μέρες     5 μέρες    6 μέρες 
 
Τιμή Κατά άτομο        
Δίκλινο            665          735           1055         1195                                695           775 
3ο άτ έως 12 ετών      495          555             955         1135                    525           585 
Μονόκλινο                   895         1035          1555         1795                    965         1095 
 
 
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 150 AEGEAN  
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την AEGEAN. ( αναλόγως με τη διαθεσιμότητα ) 
 
Περιλαμβάνονται:  
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙ-ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN AIRLINES  
• Τέσσερις ή πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας  
• Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά  
• Μεταφορές,εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω πρόγραμμα  
• Ξενάγηση στα ανάκτορα των Βερσαλλιών & στο Μουσείο του Λούβρου με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό  
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας στο Παρίσι  
• Aσφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών  
• Φ.Π.Α. 
 
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων , φόροι πόλεων πληρωτέοι στο Παρίσι , 
είσοδοι σε μουσεία (Λούβρου € 19-24, Βερσαλλίες € 17-19 και Disneyland € 69-78 ενήλικας  € 61-68 παιδί κάτω 
των 12) μνημεία & λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς & ό,τι αναφέρεται ως 
προαιρετι κό ή προτεινόμενο κ.λ.π. 
 


