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ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΠΤΗΣΕΙΣ
ELLINAIR ΓΙΑ
ΠΑΡΙΣΙ

ΛΟΥΒΡΟ, ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ,
DISNEYLAND ,ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ

ΠΑΡΊΣΙ ‘ΑLL TIME CLASSIC’
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ (Ξενάγηση πόλης) - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ – PARIS BY
NIGHT TOUR
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα
της Γαλλίας. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα
δωμάτια. και ξεκινάμε την ξενάγηση πόλης. Θα ξεκινήσουμε από τον
ομφαλό της πόλης όπου θα επισκεφθούμε την Παναγία των Παρισίων, ένα
από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της γοτθικής αρχιτεκτονικής με
τα περίφημα βιτρώ, το μεγαλύτερο εκκλησιαστικό όργανο της Γαλλίας και
τη μοναδική Παναγία της Αποκαθήλωσης. Θα συνεχίσουμε με το ιστορικό
πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να φθάσουμε στο Πάνθεον, σημείο ταφής
των επιφανέστερων Γάλλων, όπως ο Βίκτωρ Ουγκώ, ο Εμίλ Ζολά και
το ζεύγος Κιουρί. Ακολούθως θα θαυμάσουμε τους κήπους, αγαπημένο
σημείο των καλλιτεχνών και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, χτισμένα στα
πρότυπα της ιταλικής αναγέννησης, όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας.
Έπειτα θα οδηγηθούμε στη γειτονιά Σαιν Ζερμαίν με τα δημοφιλή καφέ ντε
Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά και το ναό του Αγίου Γερμανού . Στη συνέχεια
θα περάσουμε από το μουσείο Ορσαί με την πλουσιότερη συλλογή έργων
της περιόδου του Ιμπρεσιονισμού, την πανέμορφη γέφυρα του Αλεξάνδρου
Γ’, σύμβολο της Γαλλορωσικής φιλίας, το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο
του Ναπολέοντα Α’ για να ολοκληρώσουμε την πορεία μας στη νότια όχθη
του Σηκουάνα με το σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ, τον
οποίο θα αποθανατίσουμε από το Τροκαντερό. Συνεχίζοντας τη ξενάγησή
μας στη βόρεια πλέον όχθη του ποταμού θα θαυμάσουμε την Πλατεία του
Αστέρα, όπου κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον κόσμο
και αποτελεί αφετηρία της πολυτραγουδισμένης λεωφόρου των Ηλυσίων
Πεδίων. Στην Πλατεία Ομονοίας θα δούμε το Γαλλικό Κοινοβούλιο, τον
οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους κήπους του
Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας το εμπορικό κέντρο της
πόλης θα περάσουμε από το Ναό της Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα
Γκαρνιέ, Εθνική Ακαδημία της Μουσικής και την Πλατεία Βαντόμ έχοντας
πάρει μόνο μια μικρή γεύση της απερίγραπτης ομορφιάς της Πόλης του
Φωτός. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, όπου και θα ξεναγηθούμε
στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. Εκεί μαζί με τα άλλα εκθέματα, μας
περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες του παλατιού, η Αφροδίτη της Μήλου, η
Νίκη της Σαμοθράκης και η αινιγματική Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Για το
απόγευμα για όσους επιθυμούν προαιρετικά, μπορούν να συμμετέχουν στο
Paris By Night Τour για να θαυμάσουμε τη μοναδική πόλη, φωταγωγημένη.
Θα απολαύσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα στο Σηκουάνα και στη συνέχεια
θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης και θα ανακαλύψουμε τη
μυστηριακή ατμόσφαιρα στο εορταστικό βραδινό Παρίσι . Μεταξύ άλλων,
θα δούμε το στολισμένο Δημαρχείο της πόλης, την φωταγωγημένη λεωφόρο
των Ηλυσίων Πεδίων και φυσικά τον μοναδικό Πύργο του Άιφελ , όπου από
το Τροκαντερό θα έχουμε τη δυνατότητα να τον φωτογραφίσουμε, καθώς
εκατομμύρια φωτάκια λαμπυρίζουν επάνω του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει
ανάβαση στο ψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, το λόφο της Μονμάρτης,
όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ Κερ, η πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων
και η οικία του Σαλβατόρ Νταλί, γνωρίζοντας ένα μέρος της νυχτερινής ζωής
της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ
ΛΑΤΙΝΩΝ (QUARTIER LATIN) – ΑΓΙΟΣ ΣΟΥΛΠΙΚΙΟΣ – ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ
(50+50 χλμ.)
Πρωινό και σήμερα θα γνωρίσουμε ένα πολύ όμορφο και σημαντικό κομμάτι
της ιστορίας της πόλης , την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο της αυθαιρεσίας
και της καταπίεσης, κατελήφθη από τον επαναστατημένο λαό του Παρισιού
στις 14 Ιουλίου 1789. Ο διοικητής της, Λονέ, είχε διατάξει να πυροβολήσουν
κατά του πλήθους που την πολιορκούσε. Η ημερομηνία της πτώσης της
Βαστίλης, που σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος της βασιλικής αυθαιρεσίας,
καθιερώθηκε από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια θα
περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που περικλείει την πλατεία
Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στην συνοικία
των Λατίνων. Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητες μπιστρώ και καφετέριες
συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ σύνολο. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους
μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής η οποίοι απολάμβαναν τον καφέ
τους στα διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στον
φημισμένο ναό του Αγίου Σουλπικίου. Η κατασκευή του ναού χρονολογείται
από το 13ο αιώνα, ενώ το νέο κτίριο θεμελιώθηκε το 1646 και μετά από
εργασίες 140 ετών ολοκληρώθηκε, με τη διώροφη πρόσοψη και τις τρεις
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κιονοστοιχίες να συνιστούν το επίκεντρο της προσοχής στη συνολική
αισθητική. Ο Μαρκήσιος ντε Σαντ και ο ποιητής, Κάρολος Μποντλέρ
βαφτίστηκαν εδώ ενώ έγινε κι ο γάμος του Βίκτωρος Ουγκώ με την Αντέλ
Φουσέ. Το 1727 ο Languet de Gergy, ιερέας του ναού, έδωσε εντολή στον
Henry Sully, κατασκευαστή ωρολογίων και αστρονόμο, να φτιάξει ένα ηλιακό
ρολόι ώστε να μπορεί να υπολογίζει το Πάσχα και τις ισημερίες. Αυτή η
μεσημβρινή γραμμή από ορείχαλκο τοποθετήθηκε κατά μήκος του δαπέδου
και έφτασε μέχρι επάνω σε ένα λευκό μαρμάρινο οβελίσκο, περίπου
έντεκα μέτρα ύψος, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται μια σφαίρα με ένα
σταυρό. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα ανάκτορα των Βερσαλλιών
(επίσκεψη), που αποτέλεσαν το πρότυπο των περισσοτέρων Βασιλικών
Οίκων της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε την Αίθουσα των Κατόπτρων όπου
υπογράφηκε η συνθήκη των Βερσαλλιών, τα ιδιαίτερα διαμερίσματα του
Λουδοβίκου του 14ου του Βασιλιά Ήλιου, της Μαρίας Αντουανέτας και θα
περπατήσουμε στους καταπληκτικούς κήπους των ανακτόρων, που θα μας
μεταφέρουν σε άλλες εποχές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα σας
προτείνουμε μια βόλτα στην πανέμορφη, φωταγωγημένη με εκατομμύρια
φωτάκια, Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων η προαιρετική διασκέδαση σε ένα
από τα διεθνούς φήμης καμπαρέ Λίντο η Μουλέν Ρουζ.
3η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ DISNEYLAND (32+32
χλμ.)
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε, για τη χώρα του παραμυθιού, την
εξωπραγματική Disneyland. Εκεί θα ζήσουμε στιγμές χαράς στα θεάματα
και στα διάφορα παιχνίδια του πάρκου. Ελευθερώστε το μικρό παιδί που
κρύβετε μέσα σας απολαμβάνοντας τα χρώματα και τις φιγούρες που μας
μεγάλωσαν. Ζήστε για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια
και τα φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους θησαυρούς και
τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε σε ένα από τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε
τον μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της Χιονάτης και των 7 νάνων,
του Πινόκιο και του Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε στο Visionarium, με τον Ιούλιο
Βερν, ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο
STAR TOUR. Αργά το απόγευμα αναχώρηση και επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας.
4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ (Honfleur , Deauville, Trouville) (240
+ 240 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την υπέροχη Νορμανδία για όσους το
επιθυμούν προαιρετικά. Πρώτος μας σταθμός η παραμυθένια Ντoβίλ,
παλιό αριστοκρατικό θέρετρο όπου σώζονται εξαίσια σπίτια. Περπατήστε
στα γραφικά σοκάκια της πόλης και επισκεφθείτε την σκεπαστή αγορά της
Ντοβίλ όπου κανείς μπορεί να βρει τοπικά προϊόντα . Τέλος σας συνιστούμε
μια φωτογραφία στην διάσημη παραλία της πόλης όπου έχουν γυριστεί
πολλές γαλλικές και διεθνής ταινίες . Στην συνέχεια επιβίβαση στο πούλμαν
και διασχίζοντας την Τρουβίλ , αγαπημένη πόλη των ιμπρεσιονιστών ,
θα πάρουμε την Cote Fleurie , μέσα από μια καταπράσινη διαδρομή και
θα φθάσουμε στο παλιό ψαράδικό χωριό των Βίκινγκς , την Honfleur .
Χρόνος ελεύθερος για αγορές , φαγητό και καφέ . Επιστροφή στο Παρίσι.
Διανυκτέρευση.
5η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – ΠΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και απολαύστε την ελεύθερη ημέρα σας στο Παρίσι. Ξεκινήστε
από το μουσείο Πικάσο έπειτα στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της πόλης
Φόρουμ ντες Αλ, ακολούθως στον Άγιο Ευστάθιο για να καταλήξετε στη
Βασιλική πλατεία, μια ανεξερεύνητη γωνιά της πόλης όπου βρίσκονταν τα
διαμερίσματα του Καρδινάλιου Ρισελιέ. Προτείνουμε να γευματίσετε στο
εστιατόριο Κονγκ, παρέα με διάσημους θαμώνες, αλλά και στο παραδοσιακό
εστιατόριο λε Μπουκρές, στην πλατεία της αγοράς της Αγίας Αικατερίνης.
Σας συνιστούμε επίσης να κινηθείτε στην περιοχή της Όπερας, όπου
βρίσκονται τα πολυκαταστήματα Γκαλερί λα Φαγέτ και Πρεντάμπ και να δείτε
τις μικρές και πολυτελείς μπουτίκ των διασημότερων. Αποχαιρετώντας το
Παρίσι θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο και την πτήση της επιστροφής.
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας.
Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου
μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. Check points (όπου
απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο
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ibis Paris Berthier

H

Holiday Inn Paris Opéra - Grands Boulevards

Το ibis Paris Berthier βρίσκεται στη συνοικία
Batignolles στο Παρίσι και προσφέρει
γυμναστήριο, 3 εστιατόρια και δωμάτια με
δωρεάν Wi-Fi. Απέχει μόλις 300μ. από το
σταθμό Brochant του μετρό (γραμμή 13).
Όλα τα δωμάτια του ibis Paris Berthier
περιλαμβάνουν
επιφάνεια
εργασίας,
δορυφορική τηλεόραση και ιδιωτικό μπάνιο
με μπανιέρα ή ντους. Αυτό το ξενοδοχείο
της αλυσίδας ibis απέχει 3χλμ. από τη
Μονμάρτη και 4χλμ. από το σιδηροδρομικό
σταθμό Gare du Nord. Το πολυκατάστημα
Galeries Lafayettes και το Palais des
Congres είναι προσβάσιμα σε μόλις 20
λεπτά με το μετρό.

Το Holiday Inn Paris Opéra Grands Boulevards βρίσκεται στο 9ο
διαμέρισμα του Παρισιού, δίπλα στο σταθμό Grands Boulevards του
μετρό και σε απόσταση 10 λεπτών με τα πόδια από την Όπερα Garnier
και το πολυκατάστημα Galeries Lafayette. Προσφέρει κλιματιζόμενα
καταλύματα με δορυφορική τηλεόραση και ηχομόνωση.Το ξενοδοχείο
απέχει 20 λεπτά με τα πόδια από τη Sacré Coeur και τη Μονμάρτρη. Η
διαδρομή με το μετρό για τον Πύργο του Άιφελ διαρκεί 20 λεπτά.

HOTEL DU PLAT D’ ETAIN

Mercure Paris Saint-Ouen
Το Mercure Paris Saint-Ouen απέχει 5 λεπτά με τα πόδια από τη στάση
Porte-de-Saint-Ouen του μετρό, που παρέχει άμεση πρόσβαση στα Ηλύσια
Πεδία των Παρισίων. Προσφέρει δωμάτια εξοπλισμένα με κλιματισμό και
δωρεάν Wi-Fi.
Τα δωμάτια στο Mercure Paris Saint-Ouen διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση
και εξυπηρετούνται με ανελκυστήρα. Το ξενοδοχείο απέχει 2χλμ. Από τη
Μονμάρτρη και το Moulin Rouge. Ο σταθμός Saint-Ouen RER απέχει 15
λεπτά με τα πόδια από το Μανχάταν και προσφέρει άμεση σύνδεση με τις
Βερσαλλίες.

Το Hôtel Du Plat d’Etain βρίσκεται στο κέντρο του Παρισιού, ανάμεσα
στις συνοικίες Λε Μαραί και Μπομπούρ, σε απόσταση 10 λεπτών με
τα πόδια από το Κέντρο Πομπιντού. Τα δωμάτια του Hôtel Du Plat
d’Etain διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση και μίνι μπαρ. Το Hôtel Du
Plat d’Etain απέχει 170μ. από το σταθμό Strasbourg Saint-Denis του
μετρό, ο οποίος παρέχει άμεση πρόσβαση στον Πύργο του Άιφελ και
την περιοχή της Μονμάρτρης. Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί Gare de l’Est
και Gare du Nord είναι προσβάσιμοι σε 9 και 10 λεπτά αντίστοιχα με
το μετρό.

ibis Paris Grands Boulevards Opéra
Το ibis Paris Grands Boulevards Opéra βρίσκεται στο 9ο δημοτικό
διαμέρισμα του Παρισιού, σε απόσταση μόλις 400μ. από τον σταθμό
Grands Boulevards του μετρό (γραμμές 8 και 9). Το ξενοδοχείο προσφέρει
24ωρη ρεσεψιόν και απέχει 750μ. από το πολυκατάστημα Galeries
Lafayette.
Με μοντέρνα διακόσμηση, όλα τα κλιματιζόμενα δωμάτια διαθέτουν
επιφάνεια εργασίας, τηλεόραση επίπεδης οθόνης και δωρεάν Wi-Fi.
Το ιδιωτικό μπάνιο περιλαμβάνει δωρεάν προϊόντα περιποίησης, ντους
και στεγνωτήρα μαλλιών.Καθημερινά σερβίρεται μπουφές πρωινού
στο κοινόχρηστο lounge με τη γυάλινη οροφή. Το ibis Paris Grands
Boulevards Opéra διαθέτει 24ωρο σνακ μπαρ.Το ξενοδοχείο βρίσκεται
σε απόσταση 850μ. από την Όπερα Γκαρνιέ και 200μ από το Θέατρο
Φολί Μπερζέρ. Το Μουσείο του Λούβρου είναι προσβάσιμο σε 20 λεπτά
με τα πόδια.

Holiday Inn Paris - Porte De Clichy
Tο ξενοδοχείο Holiday Inn βρίσκεται μόλις 500μ. μακριά από το Porte
de Clichy, στο βόρειο τμήμα του Παρισιού. Προσφέρει καταλύματα με
ηχομόνωση, κλιματισμό και πρόσβαση στο γυμναστήριο. Όλα τα δωμάτια
στο Holiday Inn Paris-Porte De Clichy διαθέτουν τηλεόραση επίπεδης
οθόνης με δορυφορικά και beIN Sports κανάλια. Περιλαμβάνουν επίσης
ηλεκτρικό βραστήρα και θυρίδα ασφαλείας μεγέθους φορητού υπολογιστή.
Από το σταθμό Porte de Clichy του μετρό μπορείτε να μεταφερθείτε
απευθείας στον σταθμό Saint-Lazare και τη λεωφόρο Champs Elysees.
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ΠΑΡΙΣΙ “ALL TIME CLASSIC” 5 ηµέρες σελ. 03

Απευθείας πτήσεις για Παρίσι

Λούβρο, Βερσσαλίες, Disneyland, Νορµανδία
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ*
Ηµ

Αναχ.

5

24/12

5+1

5

28/12

02/01

Ξενοδοχείο

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Early Booking
Offer

Κανονική Τιµή
σε δίκλινο

Παιδική Τιµή
σε 2-12 ετών

Επιβάρυνση
µονο/νου

IBIS BERTHIER 3*SUP

ΠΡΩΙΝΟ

359 €

389 €

1ο ΠΑΙΔΙ
175 €,
2ο ΠΑΙΔΙ
319 €

145 €

MERCURE PARIS SAINT
OUEN 4*

ΠΡΩΙΝΟ

369 €

399 €

-

140 €

IBIS OPERA GRANDS
BOULEVARDS 3*

ΠΡΩΙΝΟ

419 €

449 €

-

170 €

190 €

HOLIDAY INN PORTE
CLICHY 4* (ΤΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΙΝΑΙ 2
CONNECTING ROOMS)

ΠΡΩΙΝΟ

429 €

459 €

1ο ΠΑΙΔΙ
175 €,
2ο ΠΑΙΔΙ
319 €

HOTEL PERREYVE 3*

ΠΡΩΙΝΟ

499 €

529 €

175 €

275 €

HOTEL DU PLAT D’ETAIN 3*

ΠΡΩΙΝΟ

509 €

539 €

175 €

275 €

HOLIDAY INN OPERA
GRANDS BOULEVARDS 4*

ΠΡΩΙΝΟ

519 €

549 €

175 €

270 €

IBIS BERTHIER 3*SUP

ΠΡΩΙΝΟ

249 €

279 €

1ο ΠΑΙΔΙ
99 €,
2ο ΠΑΙΔΙ
199 €

180 €

MERCURE PARIS SAINT
OUEN 4*

ΠΡΩΙΝΟ

279 €

309 €

-

175 €

IBIS OPERA GRANDS
BOULEVARDS 3*

ΠΡΩΙΝΟ

359 €

389 €

-

210 €

240 €

HOLIDAY INN PORTE
CLICHY 4* (ΤΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΙΝΑΙ 2
CONNECTING ROOMS)

ΠΡΩΙΝΟ

329 €

359 €

1ο ΠΑΙΔΙ
99 €,
2ο ΠΑΙΔΙ
279 €

HOTEL PERREYVE 3*

ΠΡΩΙΝΟ

429 €

459 €

99 €

340 €

HOTEL DU PLAT D’ETAIN 3*

ΠΡΩΙΝΟ

439 €

469 €

99 €

340 €

HOLIDAY INN OPERA
GRANDS BOULEVARDS 4*

ΠΡΩΙΝΟ

469 €

499 €

99 €

310 €

150 €

IBIS BERTHIER 3*SUP

ΠΡΩΙΝΟ

299 €

329 €

1ο ΠΑΙΔΙ
119 €,
2ο ΠΑΙΔΙ
269 €

MERCURE PARIS SAINT
OUEN 4*

ΠΡΩΙΝΟ

309 €

339 €

-

140 €

IBIS OPERA GRANDS
BOULEVARDS 3*

ΠΡΩΙΝΟ

359 €

389 €

-

170 €

HOLIDAY INN PORTE
CLICHY 4* (ΤΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΙΝΑΙ 2
CONNECTING ROOMS)

ΠΡΩΙΝΟ

369 €

399 €

1ο ΠΑΙΔΙ
119 €,
2ο ΠΑΙΔΙ
329 €

190 €

HOTEL PERREYVE 3*

ΠΡΩΙΝΟ

449 €

479 €

119 €

275 €

HOTEL DU PLAT D’ETAIN 3*

ΠΡΩΙΝΟ

459 €

489 €

119 €

275 €

HOLIDAY INN OPERA
GRANDS BOULEVARDS 4*

ΠΡΩΙΝΟ

479 €

509 €

119 €

270 €

Αεροπορική Εταιρία / Πτήσεις /
Φόροι

ELLINAIR
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΡΙΣΙ
ELB 260 10.00-11.50
ΠΑΡΙΣΙ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ELB 261 16.00-20.00
ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
170 €

ELLINAIR
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΡΙΣΙ
ELB 260 13.00-14.50
ΠΑΡΙΣΙ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ELB 261 16.00-20.00
ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
170 €

ELLINAIR
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΡΙΣΙ
ELB 260 13.00-14.50
ΠΑΡΙΣΙ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ELB 261 18.30-22.30
ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
170 €

*Περιλαμβάνεται μια αποσκευή 20kg & μια χειραποσκευή 8kg ανά άτομο
*Στο πακέτο ατομικών ταξιδίων περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή &
μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
*Συμμετοχή στο εκδρομικό πρόγραμμα όπως στη σελίδα 03 του εντύπου: ΕΝΗΛΙΚΑΣ 85 €, ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ: 70 €
* Στην αναχώρηση 28/12 πραγματοποιείται μια επιπλέον νύχτα στο Παρίσι.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ PARKING ΣΤΟ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
4 ηµέρες 12 €, 5 ηµέρες 15 €,
6 ηµέρες 17 €, 7 ηµέρες 20 €, 8 ηµέρες 24 €

Οδική µεταφορά από Βόλο, Λάρισα, Κατερίνη, Αλεξανδρούπολη, Κοµοτηνή, Ξάνθη,
Καβάλα από & προς το αεροδρόµιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 10 € ανά άτοµο / ανά διαδροµή για τις
εκδροµές, µε *αστερίσκο στην ηµεροµηνία αναχώρησης
Σημειώσεις τιμοκαταλόγου : - Oλες οι τιμές είναι κατά άτομο. - Τα τρίκλινα δωμάτια , είναι δίκλινα με προσθήκη μιας επιπλέον
κλίνης. - Οι τιμές των αεροπορικών ναύλων και φόρων αεροδρομίων, έχουν υπολογιστεί με σημερινή ημερομηνία, και άπτονται της
αποκλειστικής ευθύνης των αεροπορικών εταιριών για την αναπροσαρμογή τους. - Το γραφείο δεν ευθύνεται για τυχόν αύξηση ή
διαφοροποίηση τιμών , λόγω διεθνών καταστάσεων. Σε περίπτωση αύξησης των τιμών των ξενοδοχείων , αεροπορικών εταιρειών,
φόρων αεροδρομίων, προσαύξηση καυσίμων, οι τιμές θα αναπροσαρμοστούν. - Οι παιδικές τιμές ισχύουν όταν τα παιδιά είναι 2-12
ετών και μοιράζονται το ίδιο δωμάτιο με δύο (2) ενήλικες. - Τα ωράρια των πτήσεων που αναγράφονται είναι ενδεικτικά και υπάρχει
ενδεχόμενο αναπροσαρμογής τους - Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει το ξενοδοχείο, με κάποιο άλλο ίδιας
κατηγορίας. - Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς τα δωμάτια παραλαμβάνονται την ημέρα της άφιξης στις 14.00-15.00 και
παραδίδονται στην αναχώρηση στις 11.00-12.00 - Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της αεροπορικής εταιρείας, εάν αυτό
κριθεί αναγκαίο. - Ο πελάτης υποχρεούται να υπογράφει την ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ. - Η παρούσα
έκδοση τιμοκαταλόγου Α' EKΔΟΣΗ 10/11/17, αναιρεί κάθε προηγούμενη. - Στις ναυλωμένες πτήσεις της κάθε επιβάτης δικαιούται
μια αποσκευή 20 kg και μια χειραποσκευή 8 kg.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑΣ

