
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ :   
1)    * Όλες  οι αναχωρήσεις  του Αυγούστου  έχουν   διαφορά ναύλου επιπλέον  + 30 €  το  άτοµο.   
2) Οι αναχωρήσεις του Σεπτεµβρίου λόγω πολλών εκθέσεων στο Παρίσι ενδέχεται να γίνουν σε παρόµοια ξενοδοχεία µε 
κάποια επιβάρυνση. 
3) Οι παιδικές τιµές αναφέρονται σε παιδιά κάτω  των 12 ετών, που µοιράζονται το δωµάτιο µαζί µε 2 ενήλικες, σε έξτρα  
κρεβάτι.    
4) Στις παραπάνω τιµές δεν περιλαµβάνονται και είναι επιπλέον :  Φόροι αεροδροµίων Ελλάδας και Γαλλίας € 145. 
5) Ο αριθµός των  ενηλίκων  στο  δωµάτιο, καθορίζει  την  τιµή  του πακέτου *** , δυνατότητα  αναβάθµισης ξενοδοχείου στο       
    Πάρκο της  Ντίσνευλαντ  σε 3* & 4* µε  διαφορά  επιπλέον.    
∆εν περιλαµβάνονται: Οι είσοδοι σε µουσεία, αξιοθέατα, στη Ντίσνευλαντ (πληρώνονται επιτόπου), γεύµατα, φιλοδωρήµατα, 
ποτά και οτιδήποτε  δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαµβανόµενα. 
Είσοδος στη Ντίσνευλαντ: € 61 κατ’ άτοµο  Παιδική τιµή: € 55. Είσοδος στο Λούβρο : € 17 κατ΄ άτοµο. 
Βερσαλλίες: € 17 κατ΄ άτοµο (τα παιδιά κάτω των 12 ετών δεν πληρώνουν είσοδο στο Λούβρο & στις Βερσαλλίες). 
 
 

     

     ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΣΤΟ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΡΙΣΙ  

                                ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ    Ιούλιος- Αύγουστος - Σεπτέµβριος  2013                                                                   
ΤΑΞΙ∆Ι 

 
ΑΝΑΧΩ 
ΡΗΣΕΙΣ             ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

 

ΚΑΤ’ 
ΑΤΟΜΟ ΣΕ 
∆ΙΚΛΙΝΟ 

 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 
 
 

ΠΑΙ∆Ι 2-11 
ΕΤΩΝ (ΜΑΖΙ 
ΜΕ 2 ΕΝΗΛ) 

ΠΑΡΙΣΙ  Libre  4 µέρες 
Αεροπορικά εισιτήρια 
Αθήνα-Παρίσι-Αθήνα 

∆ιαµονή σε ξενοδοχείο 3* ή 4* 
Πρόγευµα καθηµερινά 
Μεταφορές από&προς 
αεροδρόµιο/ξενοδοχείο  

∆ΩΡΑ !   
�  Πανοραµική ξενάγηση πόλης 
�  Εισιτήριο για κρουαζιέρα 
           στον Σηκουάνα 
� Εκπτωτικά κουπόνια αγορών 
για πολυκατάστηµα ‘’Galleries 

Lafayette’’ 

 
        4ΗΜΕΡΑ  
 

22, 29/07 
 

09, 20/08* 
 

13, 20/09 

Οι αναχ. του 
Αυγούστου έχουν 

επιβ. +€30 
κατ’άτοµο λόγω 

ναύλου 

 
Best Western  Ronceray  

Opera 3*  κεντρικό ή 
παρόµοιο 

 
 

 
 

€ 428 

 
 

€ 650 

 
 

€ 298 

Νovotel Tour Eiffel  4* 
ή παρόµοιο 

 
€ 498 

 
€ 750 

 
€ 348 

 
Millenium Opera Paris 4* 

κεντρικό ή παρόµοιο 

 
€ 558 

 
€  800 

 
€ 428 

ΠΑΡΙΣΙ Complete  
5 &  6  µέρες 

Αεροπορικά εισιτήρια 
Αθήνα-Παρίσι-Αθήνα 

∆ιαµονή σε ξενοδοχείο 3* ή 4* 
Πρόγευµα καθηµερινά 

Μεταφορές από&προς το  
αεροδρόµιο/ξενοδοχείο 

Πανοραµική ξενάγηση πόλης 
Ξενάγηση στο Μουσείο του 

Λούβρου  
& Επίσκεψη στις Βερσαλλίες 

∆ΩΡΑ !  
����  Εκδροµή στη Disneyland  

 �  Εισιτήριο µίνι κρουαζιέρας 
στον Σηκουάνα 

� Εκπτωτικά κουπόνια αγορών 
για πολυκατάστηµα ‘’Galleries 

Lafayette’’ 
 

Στο 6 ήµερο πρόγραµµα 
προαιρετική η  Εκδροµή στη 
Νορµανδία € 75 το άτοµο 

 

 
5ΗΜΕΡΑ   

 
05,12,19,26/07 

 

09,23/08* 
 

06,13,20/09 
 

Οι αναχ. του 
Αυγούστου έχουν 

επιβ. +€30 
κατ’άτοµο λόγω 

ναύλου 

Best Western  Ronceray  
Opera 3*  κεντρικό   ή 

παρόµοιο 

 
€ 568 

 
€ 830 

 
€ 398 

Νovotel Tour Eiffel  4* 
ή παρόµοιο 

 
€ 628 

 
€ 940 

 
€ 448 

Νovotel Tour Eiffel  4* 
ή παρόµοιο     05/07 

€  698 € 1.080 € 498 

Millenium Opera Paris 4*   
κεντρικό ή παρόµοιο 

 
€ 698 

 
€ 998 

 
€ 458 

 6ΗΜΕΡΑ   
 

16/07 
 

02,12,20 
& 29/08 * 

 

Οι αναχ. του 
Αυγούστου 
έχουν επιβ. 

+€30 κατ’άτοµο 
λόγω ναύλου 

 
Best Western Ronceray  

Opera 3*   κεντρικό   
Ή παρόµοιο 

 
€ 628 

 
€ 950 

 
€ 398 

Νovotel Tour Eiffel  4* 
ή παρόµοιο 

 
€ 698 

 
€ 1.098 

 
€  448 

 
Millenium Opera Paris 4* 

κεντρικό   ή παρόµοιο 

 
€ 738 

 
€ 1.160 

 
€ 458 

 
 

      ΠΑΡΙΣΙ & DISNEYLAND  
5 µέρες 

Αεροπορικά εισιτήρια  
Αθήνα – Παρίσι – Αθήνα  

∆ιαµονή 2 διαν/σεις σε ξενοδ. 4* 
στο Παρίσι και 2 διαν/σεις σε 

ξενοδ. 2 * στη Disney 
Πρόγευµα καθηµερινά 

Πανοραµική ξενάγηση πόλης 
Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα 
Είσοδος στο πάρκο της 
Ντίσνεϊ για 3 µέρες 

  
12,19,26/07 

 

09,23/08* 
 

06,13,20/09 
 

Οι αναχ. του 
Αυγούστου 
έχουν επιβ. 

+€30 κατ’άτοµο 
λόγω ναύλου 

 
 

Novotel Tour Eiffel 4* (Paris) 
& Santa Fe/Cheyenne 2* 

(Disneyland) 

 
 

€ 978 (2κλ) 
€ 948 (3κλ) 
€ 868 (4κλ) 

*** 

 
 
 

€  1.258 

 
€ 368 (2-7 ετ)  

€ 568 (7-11 ετ)   
1παiδί+2 ενηλ 
 ------------------- 
€ 438 (2-7 ετ)   

€ 578 (7-11 ετ)  
2παιδιά+2 

ενηλ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Παρακαλούµε να συµβουλευτείτε τους Γενικούς Όρους Συµµετοχής σε Οργανωµένα Ταξίδια που αναφέρονται στο έντυπο  πρόγραµµά µας και 
στο site µας  Η συµµετοχή σε οποιαδήποτε από τα αναφερόµενα ταξίδια, σηµαίνει αυτόµατη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
Όρων Συµµετοχής.  
1)  Οι κοστολογήσεις έγιναν στις 20/05/13  µε βάση τους ισχύοντες αεροπορικούς ναύλους οικονοµικής θέσης  και φόρους και τη  
συµµετοχή 10 τουλάχιστον ατόµων. Συνεπώς κάθε αλλαγή στους πιο πάνω παράγοντες κόστους µέχρι την πραγµατοποίηση του ταξιδιού 
θα επιφέρει ανάλογη διαφοροποίηση στα έξοδα συµµετοχής. Για την πραγµατοποίηση των εκδροµών απαιτείται η συµµετοχή 
τουλάχιστον 10 ατόµων. 
2)  Σε όλες τις πιο πάνω τιµές έχουν υπολογιστεί αεροπορικά εισιτήρια ειδικών οικονοµικών ναύλων που δεν δίνουν τη δυνατότητα 
αλλαγής ηµεροµηνίας επιστροφής και ενδιαµέσων σταθµών παρά µόνο µε χρήση άλλου ακριβότερου αεροπορικού  ναύλου.  
3)  Τα δωµάτια στα ξενοδοχεία παραλαµβάνονται γενικά µετά τις 15.00  (σε περιόδους αιχµής και αργότερα) και παραδίδονται πριν τις 
11:00  την ηµέρα της αναχώρησης. 
4)  Όλα τα ξενοδοχεία ζητούν µε την άφιξή σας, κάποιο ποσό εγγύηση για τη χρήση του τηλεφώνου, βίντεο κλπ. από το δωµάτιό σας 
(περίπου €50- €100). Μπορείτε   να  χρησιµοποιήσετε  την πιστωτική σας κάρτα. 
5) Στην µισής µέρας εκδροµή Βερσαλλίες – Λούβρο, παρακαλούµε να σηµειώσετε ότι στις Βερσαλλίες δεν περιλαµβάνεται εσωτερική  
ξενάγηση. Επίσης στο Μουσείο του Λούβρου µετά την ξενάγησή σας (στην Ελληνική πτέρυγα) δεν περιλαµβάνεται η µεταφορά 
επιστροφής σας προς τα ξενοδοχεία.  
6)  Το τρίτο κρεβάτι στα τρίκλινα δωµάτια είναι πρόσθετο στον χώρο του δίκλινου δωµατίου και συνήθως δίδεται για τακτοποίηση των 
παιδιών, οπότε η άνεση του δωµατίου δεν είναι ανάλογη του δίκλινου. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα τετράκλινα δωµάτια. Επίσης τα τρίκλινα 
δωµάτια είναι δίκλινα µε έξτρα πτυσσόµενο µικρότερο κρεβάτι ή καναπέ. 
7) Στις τιµές δεν περιλαµβάνονται: Φόροι αεροδροµίων, άλλοι έκτακτοι φόροι και κυρίως οι επίναυλοι καυσίµων θα επιβεβαιώνονται 2 
µέρες πριν την αναχώρησή σας γιατί µεταβάλλονται συνεχώς λόγω συνεχούς αυξήσεις του πετρελαίου, φιλοδωρήµατα, είσοδοι σε 
µουσεία και άλλους συναφείς χώρους που προβλέπεται εισιτήριο, και οτιδήποτε άλλο δεν αναφέρεται ως περιλαµβανόµενο. , 
8) Για την εγγραφή σας στα ταξίδια µας , θα πρέπει να µας προσκοµίσετε φωτοτυπίες των διαβατηρίων σας ή καινούριου τύπου 
ταυτότητες µε  λατινικά στοιχεία. Για τα παιδιά κάτω των 12 ετών απαιτείται έκδοση διαβατηρίου!  
Για τα ανήλικα παιδιά που δεν ταξιδεύουν µε τους γονείς τους, χρειάζεται συγκατάθεση και των δύο γονιών για το ταξίδι τους. 
9)  Οι  παιδικές τιµές αναφέρονται σε 1 ή 2  παιδιά κάτω των 12 ετών, που µοιράζονται το δωµάτιο µαζί µε 2 ενήλικες, σε έξτρα  
κρεβάτι.  
10)  Στο ξενοδοχείο Novotel Tour Eiffel  για 2 γονείς µε 2 παιδιά κάτω των 12 ετών, δίδεται  family  room δίκλινο µε έξτρα  
καναπέ για  τα 2 παιδιά. 

 
 

 
 
 

OI ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ AIR FRANCE 
Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέµβριος 2013 

ΟΙ  ΠΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  ΕΙΝΑΙ: 
AΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ  AF1033 : 07.00 - 09.25 
ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ  AF1032 : 18.30 - 22.45 

 
ΙΟΥΛΙΟΣ 

  
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ            ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

     
 

05-09 /07 
 

5 ηµέρες 
  

09-13 / 08 
 

5 ηµέρες   
 

 
06-10 / 09 

 
5 ηµέρες   

 
 

12-16 / 07 
 

5 ηµέρες 
 

 
12-17 / 08 

 

 
6 ηµέρες   

 

 
13-17 /09 

 
5 ηµέρες   

 
 

16-21 / 07 
 

6 ηµέρες 
 

20-25 / 08 
 

 
6 ηµέρες   

 

 
20-24 /09 

 
5 ηµέρες   

 
 

19-23 / 07 
 

5 ηµέρες 
 

 
29/08 – 03/09 

 
6 ηµέρες   

 

  

 
22-25 / 07 

 

 
4 ηµέρες 

    

 
26-30 / 07 

 
5 ηµέρες 

 

 

02-07 / 08 6 ηµέρες AΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ  AF1033    07.05 -09.25 
ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ  AF1332   14.05 -18.20 

 

23-27 / 08 5 ηµέρες AΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ AF 1233   12.20-14.45 
ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ AF 1032   18.30 -22.45 



 
 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ  ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ :  
 

Προαιρετική βραδυνή διασκέδαση στο διάσηµο ‘PARADIS LATIN’    
Το βράδυ, για να θυµάστε για πάντα τη βραδινή ζωή του Παρισιού, σας προτείνουµε το φαντασµαγορικό σώου του Paradis 

Latin µε σαµπάνια, στο θέατρο που το έχει σχεδιάσει ο Άιφελ, µε πρωταγωνίστριες καλλίγραµµες χορεύτριες, µε 
παραδοσιακό γαλλικό χορό καν-καν, ζογκλέρ, και διασκεδαστικό showman. 

 
 

 
 

 
 

Show και  φαγητό :  € 105 κατ’ άτοµο, Παιδική τιµή: € 60 (02-12 ετών). Το µενού περιλαµβάνει: Apéritif,  σαλάτα  
Νιcoise, ψητό entrecote µε τηγανιτές πατάτες, Sorbet, 1/2  µπουκάλι κρασί Bordeaux, 1/4 µπουκάλι σαµπάνια, 1/2 µπουκάλι 

εµφιαλωµένο νερό. Το παιδικό µενού περιλαµβάνει αναψυκτικά απεριόριστα (αντί κρασιών και σαµπάνιας). 
 

Show µε ποτό : € 85  (show στις 21.30 µµ. + 1/2 µπουκάλι σαµπάνια). Παιδική τιµή : € 65 (02-12 ετών ) µε 
αναψυκτικά  µόνο.  

  
       Προσοχή ! Oι παραπάνω τιµές για το Paradis Latin είναι ειδικές και ισχύουν µόνο µε προ-αγορά από το Γραφείο 

µας µε την κράτησή σας. 
 

 
Ολοήµερη  εκδροµή  στην Νορµανδία   

( δεν περιλαµβάνονται οι είσοδοι σε µουσεία και αξιοθέατα) 
Τιµή  κατ’ άτοµο :  € 75 

 
 

 Oλοήµερη  εκδροµή στο Πάρκο  του Αστερίξ  
( η είσοδος πληρώνεται  επί τόπου )   

Τιµή  κατ’ άτοµο :  30 € 
Tιµή  εισόδου :  € 44  για ενήλικες  και  €33 για τα παιδιά  03-11χρονών. 

( οι τιµές ισχύουν µε µίνιµουµ  συµµετοχή  8 ατόµων )   
 
 

 
 

: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

1.  ΑΘHNA – ΠΑΡΙΣΙ  (ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο 2 ώρες πριν την πτήση σας και αναχώρηση για την πόλη του Φωτός. Άφιξη στο αεροδρόµιο του Παρισιού 
και µετά τον έλεγχο των διαβατηρίων και την παραλαβή των αποσκευών σας, θα σας περιµένει ο αντιπρόσωπος του Γραφείου µας.  
Μεταφορά στην πόλη και ξεκινάτε την ηµέρα σας µε µια πανοραµική ξενάγηση στα αξιοθέατα του Παρισιού, όπου µεταξύ άλλων θα δείτε 
την Πλας Βαντόµ, Πλας Κονκόρντ, Ηλύσια Πεδία, Ενβαλίντ, ∆ηµαρχείο, Νοτρ Νταµ, Οπερά, Πάνθεον, Πύργο του Άϊφελ, Σαιν Ζερµαίν και 
άλλα αξιοθέατα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο σας. Απόγευµα ελεύθερο. Για το βράδυ σας προτείνουµε να κάνετε µια βόλτα στη διάσηµη 
Σανζελιζέ. Επίσης πολύ ξεχωριστά µπορείτε να περάσετε το βράδυ σας στη γραφική Μονµάρτη, την αγαπηµένη περιοχή των καλλιτεχνών 
µε την οµώνυµη εκκλησία της Σακρ – Κερ. Τα σοκάκια της Μονµάρτης προσφέρονται για περιπλάνηση και είναι πληµµυρισµένα από µικρά 
µπιστρό και καφέ για ποτό, φαγητό και διασκέδαση.  
2. ΠΑΡΙΣΙ (ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ)  
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο σας. Σήµερα θα επισκεφτούµε τις Βερσαλλίες και στη συνέχεια θα ξεναγηθούµε στο Μουσείο του Λούβρου. Τα 
ανάκτορα πρότυπο των περισσοτέρων παλατιών στην Ευρώπη σας περιµένουν. Αφού σας δοθούν όλες οι χρήσιµες πληροφορίες για την 
ιστορία του παλατιού µπορείτε αν θέλετε να το επισκεφθείτε πληρώνοντας τη σχετική είσοδο ή να περιηγηθείτε στους κήπους του. Στη 
συνέχεια επιστρέφοντας στην πόλη θα επισκεφθούµε το µουσείο του Λούβρου. Εκεί σας περιµένουν µαζί µε άλλα εκθέµατα, οι τρεις 
Βασίλισσες του Λούβρου, η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαµοθράκης και η αινιγµατική Τζοκόντα του Ντα Βίντσι. Πριν φύγετε 
φωτογραφήστε τις πολυσυζητηµένες γυάλινες Πυραµίδες που ‘φυτεύθηκαν’ µάλλον επιτυχώς για να δεχτούν τα  εκατοµµύρια των 
επισκεπτών του τεράστιου Μουσείου. ∆εν περιλαµβάνεται η µεταφορά της επιστροφής σας από το Μουσείο στο ξενοδοχείο. Επίσης 
σηµειώσατε ότι δεν περιλαµβάνονται οι είσοδοι στα µουσεία και στα αξιοθέατα και πληρώνονται επί τόπου. Συνεχίστε αν θέλετε και στις 
άλλες πτέρυγες του µουσείου. Υπόλοιπη ηµέρα ελεύθερη για µια γνωριµία µε τη γοητευτική αγορά του Παρισιού. Αξίζει να επισκεφθείτε 
τα πολυκαταστήµατα Galleries Lafayette αξιοποιώντας και τις εκπτωτικές κάρτες που σας έχουµε δώσει.  
3. ΠΑΡΙΣΙ ( ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ  &  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΣΤΟ  ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΞ )  
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο σας. Για µια διαφορετική άποψη του Παρισιού, σας προτείνουµε να χρησιµοποιήσετε σήµερα τα εισιτήρια που 
σας δώσαµε για τα Bateaux Parisiens, για µια µικρή κρουαζιέρα στον Σηκουάνα (χωρίς µεταφορές προς/από τις προβλήτες). Θα κυλήσετε 
απαλά κάτω από θρυλικές γέφυρες και θα δείτε γωνιές ιστορικές που δεν βλέπονται, παρά µόνο µε πλοιάριο. Ανεβείτε και στο Παλαί ντε 
Σαγιώ για µια µοναδική φωτογραφία του Πύργου του Αϊφελ και αν θέλετε περπατήστε µέχρι το µεγαλοπρεπές αλλά και κοµψό ατσάλινο 
δηµιούργηµα. Σχετικά κοντά βρίσκεται το Μουσείο Ντορσέ, µε έργα Ιµπρεσιονιστών ζωγράφων. Η ακολουθήστε µας στην ολοήµερη 
προαιρετική  επίσκεψη στο Πάρκο του Αστεριξ. Είναι γνωστό για τα πολλά παιχνίδια που έχουν σχέση µε το νερό και την Ευρωπαϊκή 
Ιστορία. Μη χάσετε το µοναδικό σώου µε τα δελφίνια. Εκεί θα ξεχαστούµε µε τον Αστερίξ, τον Οβελίξ και τους Ρωµαίους λεγεωνάριους, 
θα απολαύσουµε πρωτότυπα θεάµατα και θα διασκεδάσουµε στο µεγαλύτερο “roller coaster” της Ευρώπης.Το βράδυ, για να θυµάστε για 
πάντα τη βραδινή ζωή του Παρισιού, κάνετε κράτηση για το φαντασµαγορικό σώου του Paradis Latin, στο θέατρο που το έχει σχεδιάσει  
ο Άιφελ. 
4. ΠΑΡΙΣΙ (ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ)  
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο σας. Ακολουθήστε µας στην ολοήµερη εκδροµή στην παιχνιδούπολη της Ντίσνεϋλαντ, που δηµιουργήθηκε σ' 
ένα απέραντο χώρο µε λίµνες, δάση και κανάλια, σε λιγότερο από µια ώρα από το Παρίσι. Εντυπωσιακές παρελάσεις, παραµυθένια  
παλάτια  και  ολοζώντανες φιγούρες του Ντίσνεϋ σας µεταφέρουν στον κόσµο της φαντασίας. Ταξιδέψτε µε τους Πειρατές της Καραϊβικής 
ή τον Ιντιάνα Τζόουνς στην Χώρα της Περιπέτειας, χαθείτε στο άπειρο µ' ένα διαστηµόπλοιο στο ‘Βουνό του ∆ιαστήµατος’. Ανεβείτε στα 
άλογα του ‘Καρουσέλ του Λάνσελοτ’, συναντήστε τον Πινόκιο, το Ντάµπο το ελεφαντάκι, τη Χιονάτη και τους εφτά νάνους στη Χώρα της 
Φαντασίας. ∆ίπλα στο πάρκο της Ντίσνευλαντ, ανακαλύψτε το µαγεµένο κόσµο του κινηµατογράφου και της τηλεόρασης στο Πάρκο Walt 
Disney Studios, το οποίο αποτελείται από 4 θεµατικές ενότητες που προτείνουν υπέροχες ατραξιόν και θεάµατα που κόβουν την ανάσα. 
Από τα top θεάµατα είναι τα Crush’s Coaster, Stitch, Rock’n’Roller Coaster, κ.ά. 
5. ΠΑΡΙΣΙ  (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΟΡΜΑΝ∆ΙΑ) ή  ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ  
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο. Αξιοποιείστε τον ελεύθερο χρόνο σας µέχρι την αναχώρηση σας για αγορές ή για επισκέψεις στο Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης Ζώρζ Ποµπιντού µε τους καλύτερους Ιµπρεσιονιστές και την πολυσύχναστη πλατεία του ή για να ανακαλύψετε και να 
φωτογραφίσετε το δικό σας Παρίσι. Για όσους έχουν το 5νθήµερο πρόγραµµα µεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για την 
Αθήνα. Για τους ταξιδιώτες που έχουν το 6ήµερο πρόγραµµα προαιρετικά, αναχωρούν για την εκδροµή στη Νορµανδία 
όπου θα  δείτε τα µαγευτικά τοπία των παραλιών της Νορµανδίας: πρώτα θα επισκεφθούµε τη Ντοβίλ, την πιο κοσµική λουτρόπολη της 
Νορµανδίας, µε πολλούς όµορφους κήπους και πλούσια τουριστική υποδοµή. ∆ίπλα της η δίδυµή της πόλη Τρουβίλ, που τις χωρίζει ο 
ποταµός Τουκ και τις ενώνει γέφυρα. Aναχώρηση κατόπιν για τη γραφική Oνφλέρ, όπου γεννήθηκε  το κύµα των ιµπρεσιονιστών 
ζωγράφων, ο χρόνος µοιάζει  σαν να έχει σταµατήσει  στην εποχή πού  οι ζωγράφοι  αποθανάτιζαν το γραφικό της λιµάνι. Γευµατίστε και 
απολαύστε την  οµορφιά  του µικρού χωριού. Αργά το µεσηµέρι επιστροφή για το Παρίσι. Σηµειώσατε ότι δεν περιλαµβάνονται οι είσοδοι 
στα µουσεία και στα αξιοθέατα και πληρώνονται επί τόπου. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο σας. 
6. ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ 
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο. Ετοιµάζετε τα πράγµατά σας (πριν τις 12) και τα τοποθετείτε στον ειδικό χώρο φύλαξης αποσκευών του 
ξενοδοχείου σας. Μην ξεχάσετε να επιβεβαιώσετε την ώρα συγκέντρωσής σας για τη µεταφορά στο αεροδρόµιο. Πτήση για την Αθήνα και 
τέλος του όµορφου ταξιδιού σας.  
 

Το πρόγραµµα είναι ενδεικτικό. Η σειρά των υπηρεσιών µπορεί να αλλάξει λόγω αργιών ή για την καλύτερη διεξαγωγή του ταξιδιού.   
 

Στις τιµές περιλαµβάνονται:      
� Αεροπορικά εισιτήρια ειδικού οικονοµικού  ναύλου Αθήνα - Παρίσι - Αθήνα  �  ∆ιαµονή  4/5  διαν/σεις στο Παρίσι σε ξενοδοχεία   
3* ή 4* , σε δωµάτια µε τηλεόραση, τηλέφωνο � Πρόγευµα καθηµερινά  � Μεταφορές από και προς το αεροδρόµιο του Παρισιού τις 
ηµέρες άφιξης και επιστροφής του γκρουπ  � Πανοραµική ξενάγηση πόλης µε Ελληνόφωνο ξεναγό  � Επίσκεψη στις Βερσαλλίες και στο 
Μουσείο  του  Λούβρου ( Ελληνικά εκθέµατα )  � Ολοήµερη  εκδροµή στην Ντίσνευλαντ ( δεν περιλαµβάνεται η είσοδος)  
� Εισιτήριο για µίνι κρουαζιέρα στο Σηκουάνα µε τα πλοιάρια Μπατώ Παριζιέν ( χωρίς µεταφορές στις αποβάθρες  ) � Εκπτωτικό κουπόνι 
για αγορές από τα πολυκαταστήµατα Galleries Lafayette � Tαξιδιωτικά έντυπα, χάρτης πόλης �  Υπηρεσίες τοπικού  αντιπρόσωπου µας  
� ΦΠΑ �  Οµαδική ταξιδιωτική ασφάλεια καλής εκτέλεσης και αστικής ευθύνης ταξιδιού 

 
Στις παραπάνω τιµές δεν περιλαµβάνονται και είναι επιπλέον :  
Φόροι αεροδροµίων Ελλάδας και Γαλλίας  € 145, είσοδοι σε µουσεία, αξιοθέατα, η είσοδος στη Disneyland, γεύµατα, φιλοδωρήµατα, ποτά 
και οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαµβανόµενα.    



 
 
 
 
 
 
 
 

1. ΑΘHNA - ΠΑΡΙΣΙ (ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο 2 ώρες πριν την πτήση σας και αναχώρηση για την πόλη του Φωτός. Άφιξη στο αεροδρόµιο του 
Παρισιού και µετά τον έλεγχο των διαβατηρίων και την παραλαβή των αποσκευών σας, θα σας περιµένει ο αντιπρόσωπος του 
Γραφείου µας.  Μεταφορά στην πόλη και ξεκινάτε την ηµέρα σας µε µια πανοραµική ξενάγηση στα αξιοθέατα του Παρισιού, όπου 
µεταξύ άλλων θα δείτε την Πλας Βαντόµ, Πλας Κονκόρντ, Ηλύσια Πεδία, Ενβαλίντ, ∆ηµαρχείο, Νοτρ Νταµ, Οπερά, Πάνθεον, 
Πύργο του Αϊφελ, Σαιν Ζερµαίν, κ.ά. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο σας. Το απόγευµα και το βράδυ είναι ελεύθερο. 
Σας προτείνουµε µια βόλτα στην διάσηµη Σανζελιζέ. Επίσης πολύ ξεχωριστά θα περάσετε το βράδυ σας στη Μονµάρτη, ένα µέρος 
που ενέπνευσε όλους τους διάσηµους ζωγράφους που βρέθηκαν στην πόλη του Φωτός.  Αξιοσηµείωτης οµορφιάς η εκκλησία της 
Σακρέ-Κερ που είναι αφιερωµένη στην Ιερή Καρδιά του Χριστού και δεσπόζει στην κορυφή του Λόφου. Τα σοκάκια της Μονµάρτης 
είναι πληµµυρισµένα από µικρά µπιστρό για κάθε λογής φαγητό, διασκέδαση και περιπλάνηση. 
 
2. ΠΑΡΙΣΙ (ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ)   
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο σας. Για µια άλλη διαφορετική άποψη του Παρισιού, σας προτείνουµε σήµερα να χρησιµοποιήσετε τα 
εισιτήρια που σας δώσαµε για τα Μπατώ Παριζιέν. Θα σας κυλήσουν για µία ώρα απαλά κάτω από τις πιο θρυλικές γέφυρες  και θα 
δείτε γωνιές ιστορικές που δεν βλέπονται, παρά µόνο µε πλοιάριο και µαζί µε τον παφλασµό των νερών του πολυτραγουδισµένου 
Σηκουάνα. Όταν βγείτε, ανεβείτε για λίγο στο Παλαί ντε Σαγιώ για µια µοναδική φωτογραφία του Πύργου του Αϊφελ, και αν δεν 
έχετε κουραστεί, περπατήστε µέχρι το µεγαλειώδες αλλά απίστευτα κοµψό ατσάλινο δηµιούργηµα, φτάνοντας  σε κάποιον από 
τους 3  ορόφους του. Mπορείτε να χρησιµοποιήσετε για τις αγορές σας τα εκπτωτικά κουπόνια για τα πολυκαταστήµατα Galleries 
Lafayette. Το βράδυ σας ελεύθερο για να κλείσετε µία βραδιά στο ξεχωριστό σώου του Paradis Latin.  
 
3. ΠΑΡΙΣΙ - ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ ΤΗΣ ΞΕΝΟΙΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ 
Μετά το πρόγευµα στο ξενοδοχείο σας, ετοιµαστείτε για τη µεταφορά σας στην παραµυθένια Ντίσνεϋλαντ, που δηµιουργήθηκε σ' 
ένα απέραντο χώρο µε λίµνες, δάση και κανάλια, σε λιγότερο από µια ώρα από το Παρίσι. Εντυπωσιακές παρελάσεις, παραµυθένια 
παλάτια  και ολοζώντανες φιγούρες του Ντίσνεϊ σας µεταφέρουν στον κόσµο της φαντασίας. Ταξιδέψτε µε τους Πειρατές της 
Καραϊβικής ή τον Ιντιάνα Τζόουνς στην Χώρα της Περιπέτειας, χαθείτε στο άπειρο µ' ένα διαστηµόπλοιο στο Βουνό του 
∆ιαστήµατος, ή οδηγήστε το δικό σας διαστηµόπλοιο µε τον εξοµοιωτή στο Σταρ Τουρς στη Χώρα της Ανακάλυψης. Για κάτι πιο 
ενδιαφέρον για τους µεγαλύτερους, προτείνουµε τα θεάµατα µέσα στη Χώρα της Ανακάλυψης. Πάρα πολλά τα καφέ, τα  
εστιατόρια και τα σινεµά για να γευµατίσετε και να περάσετε το βράδυ σας. 
 
4. ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ 
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο. Συνεχίστε σήµερα την περιπλάνηση στη µαγική Ντίσνεϋλαντ απολαµβάνοντας τα θεάµατα και τα 
παιχνίδια που δεν προλάβατε την προηγουµένη. ∆είτε το πιο καινούργιο Πάρκο, το Walt Disney Studios, όπου µεταξύ άλλων θα 
ανεβείτε στο θεαµατικό σταθµό του ∆ιαστήµατος, στο ταχύτατο τρένο Rock & Roller Coaster, κ.ά. Αγοράστε αναµνηστικά δώρα, 
γευµατίστε σ' ένα από τα πολλά καφέ-εστιατόρια και πιτσαρίες και το βράδυ αποχαιρετήστε τη χώρα του παραµυθιού και της 
φαντασίας στην παραδοσιακή Αµερικάνικη ντίσκο ‘Hurricane’. 
 
5. ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ 
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο. Ετοιµάστε και δώστε τα πράγµατά σας (πριν τις 12) στον ειδικό χώρο φύλαξης αποσκευών του 
ξενοδοχείου σας. Έχετε ακόµα αρκετό χρόνο για παιχνίδι στο πάρκο, αγορές και εξερεύνηση. Στη συνέχεια µεταφορά στο 
αεροδρόµιο και αναχώρηση για την  Αθήνα.   
 
Το πρόγραµµα µπορεί να γίνει και αντίστροφα. 
 

Στις τιµές περιλαµβάνονται : 
���� Αεροπορικό εισιτήριο µε απ’ ευθείας πτήσεις Aθήνα-Παρίσι-Αθήνα σε οικονοµικό ναύλο   
� 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της Ντίσνευλαντ 2* η 3 *, σε δωµάτια µε λουτρό/ ντους, τηλέφωνο, τηλεόραση  
� 2 διανυκτερεύσεις στο Παρίσι σε ξενοδοχείo 4*, σε δωµάτια µε λουτρό/ ντους, 
τηλέφωνο, τηλεόραση  
� Πρόγευµα καθηµερινά στα ξενοδοχεία   
� Πανοραµική ξενάγηση της πόλης µε Ελληνόφωνο ξεναγό  
� Είσοδος για  τρεις ηµέρες σε όλα τα θεάµατα του πάρκου της Ντίσνευλαντ  
� Εισιτήριο για µίνι-κρουαζιέρα στο Σηκουάνα µε τα πλοιάρια Μπατώ Παριζιέν  
� Φόροι ξενοδοχείων  
� Μεταφορές αεροδρόµιο – Ντίσνευλαντ – Παρίσι – αεροδρόµιο   
� Εκπτωτικά κουπόνια για αγορές στα Galleries Lafayette 
� Ταξιδιωτικά έντυπα και χάρτης της πόλης  
� Υπηρεσίες τοπικού µας αντιπροσώπου µας 
� Οµαδική ταξιδιωτική ασφάλεια καλής εκτέλεσης και αστικής ευθύνης ταξιδιού 
� ΦΠΑ 
 
Στις παραπάνω τιµές δεν περιλαµβάνονται και είναι επιπλέον :  Φόροι αεροδροµίων Ελλάδας και Γαλλίας  € 145, είσοδοι σε 
µουσεία, αξιοθέατα,  γεύµατα, φιλοδωρήµατα, ποτά και οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαµβανόµενα                      
  



 
 

 
 

Tα  Ξενοδοχεία  µας 

 
Hotel Best Western Ronceray  Opera  3***   10 Boulevard Montmartre, 75009, Paris 

   
Το Best Western Ronceray Opéra βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία, κοντά στην Όπερα Garnier και σε κοντινή απόσταση µε 
τα πόδια από το χωριό της Μονµάρτρης. Το ξενοδοχείο προσφέρει δωµάτια µε θέα στην εκκλησία Sacre Coeur και δωρεάν 
Wi-Fi πρόσβαση στο internet. Αυτό το κτήριο του 19ου αιώνα προσφέρει ηχοµονωµένα και κλιµατιζόµενα δωµάτια. Μερικά 
δωµάτια διαθέτουν µπαλκόνι.Τα αξιοθέατα του Παρισιού, όπως ο Πύργος του Άιφελ και το Λούβρο είναι εύκολα προσβάσιµα 
χάρη στις πολλές στάσεις του µετρό που περιβάλλουν το Ronceray Opéra. Το Best Western Ronceray Opéra διαθέτει επίσης 

ένα κοκτέιλ µπαρ. ∆ωµάτια: 130.  Ξενοδοχειακή αλυσίδα : Best Western. 

 
Millennium Hotel Paris Opéra  4****  12 Boulevard Haussmann, 75009, Paris 

   
Σε ένα αριστοκρατικό κτήριο στη λεωφόρο Haussman, αυτό το Millennium Hotel απέχει µόλις 500µ. από την όπερα Garnier 

και το διάσηµο εµπορικό κέντρο Galleries Lafayette. Προσφέρει ηχοµονωµένα καταλύµατα και µία γαλλική µπρασερί µε 
γυάλινο τρούλο. Τα κλιµατιζόµενα δωµάτια στο Millennium Hotel Paris Opera διαθέτουν ντεκόρ περιόδου µε πολυελαίους και 

έπιπλα αντίκες. Όλα περιλαµβάνουν παροχές για τσάι και καφέ. Η µπρασερί του ξενοδοχείου σερβίρει κλασική γαλλική 
κουζίνα. Τα γεύµατα µπορούν να σερβιριστούν στη βεράντα µε θέα στη λεωφόρο Haussmann. Οι επισκέπτες µπορούν 

επίσης να απολαύσουν ένα ποτό δίπλα στο τζάκι στο lounge bar La Bibliothèque. Από το Millennium Hotel Paris Opera έχετε 
πρόσβαση στο µουσείο του Λούβρου σε 17 λεπτά µε τα πόδια. Μπορείτε να επισκεφθείτε αξιοθέατα σε µεγαλύτερη 

απόσταση µε τη δηµόσια συγκοινωνία. 

 
         

Novotel Paris Tour Eiffel 4****   61 Quai De Grenelle, 75015, Paris 

   
Το Novotel Paris Tour Eiffel βρίσκεται σε κοντινή απόσταση µε τα πόδια από τον Πύργο του Άιφελ, στην καρδιά του Παρισιού. 

∆ιαθέτει γυµναστήριο και δύο εστιατόρια που σερβίρουν γαλλική και γιαπωνέζικη κουζίνα. Τα ευρύχωρα δωµάτια έχουν ιδιωτικό 
µπάνιο και σύγχρονο στιλ. Το Novotel διαθέτει 2 εστιατόρια, το Novotel Café και το Benkay. Το Novotel Café σερβίρει 

παραδοσιακή γαλλική κουζίνα και προσφέρει θέα στο Σηκουάνα. Το Benkay σερβίρει γιαπωνέζικα πιάτα. Το κέντρο ευεξίας Blue 
Fitness Eiffel διαθέτει εσωτερική θερµαινόµενη πισίνα, σάουνα και γυµναστήριο. Το Novotel Paris Tour Eiffel προσφέρει εύκολη 

πρόσβαση σε όλη την πόλη χάρη στο κοντινό δίκτυο δηµόσιων συγκοινωνιών. 




