Αψίδα του Θριάμβου

1η ημέρα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ - ΟΠΕΡΑ ΓΚΑΡΝΙΕ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για Παρίσι. Άφιξη
στο αεροδρόμιο και γνωριμία με τους συνοδούς μας Σοφία, Γιώργο και Αλέξανδρο,
οι οποίοι εκτός της ιστορίας της πόλης, γνωρίζουν τα μέρη, τις παραδόσεις, αλλά
και τις συνήθειες των Παριζιάνων. Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο θα πάρουμε τις
πρώτες απαραίτητες πληροφορίες και θα έχουμε την ευκαιρία για μια πρώτη γνωριμία
με την πόλη. Θα θαυμάσουμε το πανεπιστήμιο της Σορβόννης, στην περιοχή Quartier
Latin και θα καταλήξουμε στο ιστορικό κτίριο της όπερας Garnie, η οποία κτίστηκε
από το 1861 μέχρι το 1875, προορισμένη να γίνει η έδρα της Όπερας του Παρισιού. Η
όπερα έγινε γνωστή ως Palais Garnier (Παλάτι του Γκαρνιέ) σε αναγνώριση της χλιδής
και του αρχιτέκτονά του, Σαρλ Γκαρνιέ. Το θέατρο ήταν η πρωταρχική λυρική σκηνή
στο Παρίσι, αλλά και έδρα του Μπαλέτου της Όπερας του Παρισιού μέχρι το 1989.
Η αίθουσα χρησιμοποιείται πλέον κυρίως για παραστάσεις μπαλέτου. Το περίκομψο
κτίριο είναι διακοσμημένο με πολύχρωμο μάρμαρο, ενώ και το εσωτερικό του είναι
επίσης πλούσιο με βελούδο και χρυσό φύλλο. Ο κεντρικός πολυέλαιος της αίθουσας
συνεδριάσεων ζυγίζει πάνω από έξι τόνους και θα σας εντυπωσιάσει. Χρόνος ελεύθερος
για φωτογραφίες. Τελειώνοντας, μετάβαση στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα
δωμάτια. Για το βράδυ σας προτείνουμε μια ονειρεμένη κρουαζιέρα στον ποταμό
Σηκουάνα. Στη συνέχεια για όσους επιθυμούν προαιρετικά, συνεχίζουμε με επίσκεψη
στον λόφο της Μονμάρτης, μια από τις πιο γραφικές γειτονιές του Παρισιού και 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 και την Αψίδα
του Θριάμβου

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΙΦΕΛ - MACARONS COOKING CLASS
Μετά το πρόγευμά μας θα ξεκινήσουμε περιήγησή στα αναρίθμητα αξιοθέατα της
πόλης του Φωτός. Θα δούμε την εκκλησία της Μαρίας της Μαγδαληνής, τη γέφυρα
του Αλέξανδρου του 3ου, που μοιάζει με έργο τέχνης χάρη στα πολλά μπρούτζινα
αγάλματα που διαθέτουν χρυσές λεπτομέρειες και ενώνει τις δύο πλευρές του
Σηκουάνα και θεωρείται μια από τις πιο περίτεχνες γέφυρες του Παρισιού, την
Παναγία των Παρισίων, που είναι χτισμένη στη νοτιοανατολική άκρη του Ιλ ντε λα
Σιτέ και με τις αρμονικές τις αναλογίες αποτελεί ένα από τα ωραιότερα μνημεία
της γοτθικής τέχνης του Μεσαίωνα. Έχει χωρητικότητα 9000 ατόμων. Ξεχωριστό
ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα θαυμάσια βιτρό με το έντονο μπλε και κόκκινο χρώμα.
Συνεχίζοντας, θα δούμε την Αψίδα του Θριάμβου, που χτίστηκε μεταξύ του 1806
και του 1936 με πρωτοβουλία του μεγάλου Ναπολέοντα και αποτελεί σήμερα το
κατ’εξοχήν εθνικό μνημείο της Γαλλίας, συνδεδεμένο με τα μεγαλύτερα γεγονότα
του Παρισιού του 20ου αιώνα, την πλατεία Ομονοίας με τον οβελίσκο του Λούξορ,
το Τροκαντερό με το παλάτι Σαγιό, των πύργο του Άιφελ, το πιο χαρακτηριστικό
μνημείο της πόλης του Παρισιού με ύψος 320 μέτρα μαζί με τις κεραίες της γαλλικής
τηλεόρασης και στηρίζεται σε τέσσερα κτίσματα που χρησιμεύουν σαν βάσεις
των ποδιών του πύργου, το μέγαρο των Απομάχων, την γειτονιά των Λατίνων,
το Πάνθεον, που στεγάζει την τέφρα διακεκριμένων ανθρώπων της εποποιίας
της γαλλικής ιστορίας. Μεταξύ άλλων υπάρχουν εδώ η τέφρα του Μιραμπώ, του
Βολταίρου, του Ρουσσώ, του Ουγκώ και πολλά άλλα. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος
για αγορές. Το απόγευμα σας προτείνουμε να γνωρίσετε την γαλλική κουλτούρα και
στο φαγητό! Γι’ αυτό λοιπόν για όσους επιθυμούν, θα μάθουμε να φτιάχνουμε βήμα
– βήμα τα αυθεντικά macarons, παρακολουθώντας ένα μάθημα ζαχαροπλαστικής
υπό την καθοδήγηση πάντα ενός local chef! Φοράμε τις ποδιές μας, πιάνουμε τα
απαραίτητα εργαλεία και «ριχνόμαστε» στη δουλειά! Φυσικά στο τέλος θα έχουμε την
ευκαιρία να απολαύσουμε τους καρπούς του κόπου μας. To βράδυ σας προτείνουμε
μια βόλτα στα περίφημα Ηλύσσια πεδία. Περπατήστε στην πιο διάσημη λεωφόρο του
κόσμου και βγείτε φωτογραφίες στην Αψίδα του Θριάμβου!

3η ημέρα: ΛΟΥΒΡΟ - ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ
Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου, ένα από τα
μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο που
εκθέτει 35.000 έργα τέχνης. Στην ξενάγησή μας θα δούμε την
Τζοκόντα από τους πιο γνωστούς πίνακες ζωγραφικής, στην
ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη της μήλου που προσφέρθηκε
από τον μαρκήσιο ντε Ριβιέρ στον Λουδοβίκο το 1821, τη Νίκη της
Σαμοθράκης, τις “Εργαστίνες”, τμήμα της ζωοφόρου του Παρθενώνα
που χρονολογείται στο 447-438 π.Χ., το οποίο κάποιοι θεωρούν
έργο του Φειδία, την “Κενταυρομαχία”, κομμάτι από μετόπη του
Παρθενώνα, αρχαιότητες από τη Σάμο που αποκτήθηκαν το 1881,
το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς ύψους 2,60μ. κ.α. Ακόμη, στην
αιγυπτιακή πτέρυγα θα θαυμάσουμε την αιγυπτιακή ιστορία από την
φαραωνική εποχή μέχρι τους Κόπτες, τους Πτολεμαίους και τους
Ρωμαίους. Πολλά από τα έργα που εκτίθονται αποκτήθηκαν από
τον Ναπολέοντα το 1798 στην εκστρατεία που είχε κάνει έχοντας
μαζί του τον Ντομινίκ Βιβάντ, που λίγο αργότερα ανέλαβε τη
διεύθυνση του Λούβρου. Θα δούμε πολλούς παπύρους, μούμιες,
ρουχισμό, κοσμήματα, παιχνίδια, μουσικά όργανα και όπλα των
αρχαίων Αιγυπτίων. Θα ξεχωρίσουμε ακόμη στην ξενάγησή μας τη
μεγάλη Σφίγα που βρέθηκε στο δέλτα του Νείλου και χρονολογείται
στο 2.600 π.Χ., το άγαλμα του φαραώ Σέσωστρι Γ΄, τα αγαλματίδια
Νεφερτίτη και Ακενατόν από ψαμμίτη, την σαρκοφάγο του
Ιμενεμινέτ. Τελειώνοντας, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον Κήπο
του Κεραμεικού, που περικλείεται από το Λούβρο (ανατολικά),
τον Σηκουάνα (νότια), την Πλατεία Ομονοίας (Place de la Concorde) (δυτικά) και την οδό Ριβολί (βόρεια). Ελεύθερος χρόνος και
στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα περίφημα ανάκτορα των
Βερσαλλιών, όπου έλαμψε ο βασιλιάς ήλιος ο Λουδοβίκος ο 14ος.
Αξίζει να επισκεφθείτε το παλάτι, τα βασιλικά διαμερίσματα στην
αίθουσα των κατόπτρων και οπωσδήποτε τους φανταστικούς
κήπους του αλά γαλλικά. Τι καλύτερο για μια ρομαντική βόλτα
ανάμεσα στα σιντριβάνια και τους ροδόκηπους! Επιστροφή αργά το
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση
στα διεθνούς φήμης καμπαρέ Λίντο.

Macarons Cooking Class
Μάθετε τη γαλλική κουλτούρα και στο
φαγητό! Φτιάξτε τα αυθεντικά Macarons!
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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 που έχει ταυτίσει
το όνομά της με τις έννοιες κομψότητα,
πολιτισμός, αλλά και αισθητική, αποτελώντας
μια από τις λαμπρότερες πρωτεύουσες του
κόσμου. Το κέντρο της πολιτικής πρωτοπορίας,
της ελεύθερης έκφρασης των ιδεών, αλλά και
του έρωτα! Η πόλη που θα σας εντυπωσιάσει!

4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY
Τη σημερινή ημέρα σας μεταφέρουμε στον κόσμο των ονείρων της Disney.
Η Disneyland δεν είναι απλά ένα μεγάλο πάρκο ψυχαγωγίας για παιδιά. Είναι
μία μοναδική εμπειρία για όλους, είναι ένα όνειρο! Χωρίζεται σε 4 «χώρες»,
όπου η κάθε μία φιλοξενεί διαφορετικά φανταστικά παιχνίδια. 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.

5η ημέρα: ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ (ΝΤΟΒΙΛ - ΟΝΦΛΕΡ) Η΄ ΚΑΣΤΡΟ ΣΑΝΤΙΓΥ
Γαλλία δεν είναι μόνο το Παρίσι. Για τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε
2 εκδρομές. Η πρώτη, κοντά στο Παρίσι, στις νορμανδικές ακτές, πρώτο
τουριστικό θέρετρο των Παριζιάνων. Η Νορμανδία που έχει συνδεθεί
άρρηκτα με τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μετά την περίφημη
απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στις ακτές της θα σας εντυπωσιάσει.
Θα ανακαλύψετε μέσα από μια μοναδική διαδρομή την πανέμορφή και
κοσμοπολιτική Ντοβίλ, την Τρουβίλ και το παραδοσιακό και πολλή γραφικό
ψαροχώρι Ονφλέρ. Η δεύτερη προτεινόμενη εκδρομή ειναι στο κάστρο
Σαντιγύ. Είναι χτισμένο μέσα σε ένα μεγάλο δάσος και περιτριγυρισμένο
από λίμνη και τάφρο, κάνει τον επισκέπτη να νιώθει ότι βρίσκεται στον 18ο
αιώνα. Η βιβλιοθήκη του Κάστρου φιλοξενεί μία μεγάλη συλλογή αυθεντικών
χειρόγραφων βιβλίων, ενώ θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να θαυμάσουμε
πίνακες μεγάλης αξίας. Εδώ, ο μεγάλος μάγειρας Βιτέλ έκανε την περίφημη
Σαντιγύ. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι.

Ονφλερ

6η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για την τελευταία βόλτα στο Παρίσι. Σας
προτείνουμε να περιπλανηθείτε στην πλατεία της Βαστίλης, όπου δεσπόζει η
ομώνυμη όπερα. Ακόμη, να περπατήσετε στη συνοικία Μαραί, που περικλείει
την πλατεία την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκό, το μουσείο
Πικάσο, τον Άγιο Ευστάθιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε μια βόλτα
στο κέντρο Ζωρζ Πομπιντού. Το κτίριο, ένα σύνολο από ατσάλι και γυαλί,
χωρίζεται σήμερα σε τέσσερα μέρη: τη βιβλιοθήκη δημοσίων πληροφοριών,
το κέντρο βιομηχανικού σχεδιασμού, το ινστιτούτο μουσικής και ακουστικής
έρευνας και το εθνικό μουσείο μοντέρνας τέχνης. Αξίζει να δείτε ακόμη
τους πάσης φύσεως καλλιτέχνες, μίμους, ζογκλέρ, μουσικούς, φακίρηδες
που δείχνουν το ταλέντο τους στο προαύλιο του κέντρου. Στη συνέχεια
μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με
τις καλύτερες εντυπώσεις.

Στην 5νθήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 5η ημέρα του προγράμματος. Η σειρά των περιγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί για την καλύτερη εkτέλεση του προγράμματος

Λούβρο

Στον ελεύθερο χρόνο σας, με την
καθοδήγηση του συνοδού μας προτείνουμε…
να περιπλανηθείτε στην πλατεία της Βαστίλης, όπου
δεσπόζει η ομώνυμη όπερα. Ακόμη, να περπατήσετε
στη συνοικία Μαραί, που περικλείει την πλατεία την
πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκό, το
μουσείο Πικάσο, τον Άγιο Ευστάθιο. Εναλλακτικά,
μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στο εμπορικό κέντρο
Val d’Europe με τα πολλά επώνυμα καταστήματα,
εστιατόρια και χώρους αναψυχής, όπου ο κάθε
επισκέπτης ζει την απόλαυση και την ικανοποίηση
σε κάθε του δραστηριότητα. Ανακαλύψτε όλους
τους επώνυμους οίκους μόδας και κάνετε τις
αγορές σας στις χαμηλότερες τιμές.

1η ημέρα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ - ΟΠΕΡΑ ΓΚΑΡΝΙΕ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για Παρίσι. Άφιξη στο αεροδρόμιο και
γνωριμία με τη συνοδό μας. Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο θα πάρουμε τις πρώτες απαραίτητες
πληροφορίες και θα έχουμε την ευκαιρία για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Θα θαυμάσουμε το
πανεπιστήμιο της Σορβόννης, στην περιοχή Quartier Latin και θα καταλήξουμε στο ιστορικό κτίριο της
όπερας Garnie, η οποία κτίστηκε από το 1861 μέχρι το 1875, προορισμένη να γίνει η έδρα της Όπερας
του Παρισιού. Η όπερα έγινε γνωστή ως Palais Garnier (Παλάτι του Γκαρνιέ) σε αναγνώριση της χλιδής και
του αρχιτέκτονά του, Σαρλ Γκαρνιέ. Το θέατρο ήταν η πρωταρχική λυρική σκηνή στο Παρίσι, αλλά και
έδρα του Μπαλέτου της Όπερας του Παρισιού μέχρι το 1989. Η αίθουσα χρησιμοποιείται πλέον κυρίως για
παραστάσεις μπαλέτου. Το περίκομψο κτίριο είναι διακοσμημένο με πολύχρωμο μάρμαρο, ενώ και το
εσωτερικό του είναι επίσης πλούσιο με βελούδο και χρυσό φύλλο. Ο κεντρικός πολυέλαιος της αίθουσας
συνεδριάσεων ζυγίζει πάνω από έξι τόνους και θα σας εντυπωσιάσει. Χρόνος ελεύθερος για φωτογραφίες.
Τελειώνοντας, μετάβαση στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το απόγευμα σας προτείνουμε να
δείτε μαζί μας 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 και την Αψίδα του Θριάμβου.

Disney

2η ημέρα: ΛΟΥΒΡΟ - ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ

5&6 ημέρες
23,28/12
& 2/1
Για
μεγάλους
και
μικρούς
ταξιδιώτες..είναι τόσα αυτά που
μπορείτε να κάνετε στο Παρίσι με
την οικογένεια σας που θα έπρεπε
να μετακομίσετε! Εμείς δοκιμάσαμε
και επιλέξαμε για εσάς τις καλύτερες
εμπειρίες που μπορείτε να ζήσετε
στην χρονική διάρκεια αυτού του
ταξιδιού. Συνδυάζοντας τα καλύτερα
αξιοθέατα της φημισμένης πόλης
με επισκέψεις και δραστηριότητες
που συναρπάζουν και τους μικρούς
μας φίλους είμαστε σίγουροι πως
θα δημιουργήσετε μια μοναδική
οικογενειακή ανάμνηση..

Grevin Wax Museum

Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου, ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία
τέχνης στον κόσμο που εκθέτει 35.000 έργα τέχνης. Στην ξενάγησή μας θα δούμε την Τζοκόντα από τους
πιο γνωστούς πίνακες ζωγραφικής, στην ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη της μήλου που προσφέρθηκε
από τον μαρκήσιο ντε Ριβιέρ στον Λουδοβίκο το 1821, τη Νίκη της Σαμοθράκης, τις “Εργαστίνες”, τμήμα
της ζωοφόρου του Παρθενώνα που χρονολογείται στο 447-438 π.Χ., το οποίο κάποιοι θεωρούν έργο
του Φειδία, την “Κενταυρομαχία”, κομμάτι από μετόπη του Παρθενώνα, αρχαιότητες από τη Σάμο
που αποκτήθηκαν το 1881, το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς ύψους 2,60μ. κ.α. Ακόμη, στην αιγυπτιακή
πτέρυγα θα θαυμάσουμε την αιγυπτιακή ιστορία από την φαραωνική εποχή μέχρι τους Κόπτες, τους
Πτολεμαίους και τους Ρωμαίους. Πολλά από τα έργα που εκτίθονται αποκτήθηκαν από τον Ναπολέοντα
το 1798 στην εκστρατεία που είχε κάνει έχοντας μαζί του τον Ντομινίκ Βιβάντ, που λίγο αργότερα
ανέλαβε τη διεύθυνση του Λούβρου. Θα δούμε πολλούς παπύρους, μούμιες, ρουχισμό, κοσμήματα,
παιχνίδια, μουσικά όργανα και όπλα των αρχαίων Αιγυπτίων. Θα ξεχωρίσουμε ακόμη στην ξενάγησή
μας τη μεγάλη Σφίγα που βρέθηκε στο δέλτα του Νείλου και χρονολογείται στο 2.600 π.Χ., το άγαλμα
του φαραώ Σέσωστρι Γ’, τα αγαλματίδια Νεφερτίτη και Ακενατόν από ψαμμίτη, την σαρκοφάγο του
Ιμενεμινέτ. Τελειώνοντας, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον Κήπο του Κεραμεικού, που περικλείεται από το
Λούβρο (ανατολικά), τον Σηκουάνα (νότια), την Πλατεία Ομονοίας (Place de la Concorde) (δυτικά) και
την οδό Ριβολί (βόρεια). Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα περίφημα ανάκτορα
των Βερσαλλιών, όπου έλαμψε ο βασιλιάς ήλιος ο Λουδοβίκος ο 14ος. Αξίζει να επισκεφθείτε το παλάτι, τα
βασιλικά διαμερίσματα στην αίθουσα των κατόπτρων και οπωσδήποτε τους φανταστικούς κήπους του
αλά γαλλικά. Τι καλύτερο για μια βόλτα ανάμεσα στα σιντριβάνια και τους ροδόκηπους! Επιστροφή αργά
το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

3η ημέρα: GREVIN WAX MUSEUM - MOYΣΕΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ - FLYVIEW VIRTUAL PARIS FLIGHT - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ
ΣΗΚΟΥΑΝΑ
Παίρνουμε το πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την σημερινή μας ημέρα με επίσκεψη στο Μουσείο
κέρινων ομοιωμάτων Grevin στο κέντρο του Παρισιού. Περισσότερες από 200 προσωπικότητες καλλιτέχνες σας περιμένουν. Τραγουδήστε με την Katy Perry, τον Michael Jackson και τον Elvis και πείτε
ένα γεια στον Barack Obama και τον George Clooney! Περπατήστε στο red carpet του Hollywood,
εξερευνήστε την ιστορία της Γαλλίας και δοκιμάστε το δωμάτιο με τους καθρέπτες. Σε κοντινή απόσταση
βρίσκεται το μουσείο σοκολάτας για να σας μάθει πως οι Aζτέκοι παρουσίασαν στην ανθρωπότητα τους
κόκκους σοκολάτας. Σε μια έκταση 850τμ οι δραστηριότητες για παιδιά θα τα κρατήσουν χαρούμενα..
δείτε την δημιουργία της σοκολάτας δοκιμάστε τα διάφορα είδη (προτείνουμε την milky Costa Rican)
και απολαύστε το ζεστό ρόφημα σοκολάτας που σας αρέσει. Αν το περπάτημα σας έχει κουράσει
μπορείτε να γνωρίσετε το Παρίσι “πετώντας”. Φορέστε το jetpack, μην δίνετε σημασία σε πιθανούς
“κραδασμούς” και απολαύστε μια 15λεπτη Virtual πτήση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Είναι
μια ιδιαίτερη εμπειρία για όσους δεν έχουν δοκιμάσει κάτι παρόμοιο, με πραγματικές εικόνες. Θα έχουμε
χρόνο στην καρδιά της πόλης για βόλτα και φαγητό. Στο Παρίσι βέβαια δεν μπορούμε να παραλείψουμε
μια (προαιρετική) βόλτα με τα περίφημα bateaux σε μια κρουαζιέρα στον Σηκουάνα.

4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μαγικό κόσμο των ονείρων της Disney. Η Disneyland δεν είναι απλά ένα
μεγάλο πάρκο ψυχαγωγίας για παιδιά. Είναι μία μοναδική εμπειρία για όλους, είναι ένα όνειρο! Χωρίζεται
σε 4 «χώρες», όπου η κάθε μία φιλοξενεί διαφορετικά φανταστικά παιχνίδια. Αφήστε τις ημέρες διαμονής
σας στο Πάρκο 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.

5η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ

Μουσείο Σοκολάτας

Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη σε βόλτες στην πόλη του Φωτός σε μέρη που εσείς επιθυμείτε
με την καθοδήγηση της συνοδού μας. Σας προτείνουμε να απολαύσετε τη μοναδική θέα από το
καμπαναριό της Νοτρ Νταμ, οη οποία εντυπωσιάζει ενώ οι εκκολαπτόμενοι φωτογράφοι θα μπορέσουν
να τραβήξουν εξαιρετικές πανοραμικές απόψεις. Λίγο πιο μακριά, στα ανατολικά, βρίσκεται, το τεράστιο
και εντυπωσιακότατο Πάρκο της Βιλέτ (Parc de la Villette), όπου σίγουρα όχι μόνο θα περάσετε πολλές
ευχάριστες ώρες, αλλά θα μπορέσετε να ταξιδέψετε ίσα με τα άστρα, χάρη στις πολύ μοντέρνες
τεχνολογικές εφαρμογές. Επισκεφτείτε τον Βοτανικό Κήπο (Jardin des plantes), μια έκταση 23,5 εκταρίων
γεμάτη ζώα και φυτά. Πρόκειται για το πάρκο και τον ζωολογικό κήπο του Μουσείου της Φυσικής Ιστορίας
με τα σπάνια επιστημονικά εκθέματα. Αν θέλετε, βγαίνοντας από το μουσείο, μπορείτε να πιείτε ένα τσάι
και να φάτε ένα ανατολίτικο γλυκό στο μεγάλο τζαμί του Παρισιού. Ένας όμορφος, φιλόξενος και μεγάλος
κήπος για παιδιά είναι ο κήπος του Μουσείου Ροντέν. Αν οι μικροί δεν έχουν διάθεση να ακολουθήσουν
τους μεγάλους στο εσωτερικό του μουσείου για να θαυμάσουν τα έργα του μεγάλου γλύπτη, μπορούν να
τρέξουν και να παίξουν υπό το βλέμμα του Σκεπτόμενου. Τέλος η μέρα σας προτείνουμε να κλείσει με
βόλτα στα περίφημα Χριστουγεννιάτικα φωταγωγημένα Ηλύσια Πεδία.

6η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Την τελευταία ημέρα μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο έχετε λίγο χρόνο στη διάθεσή σας πριν τη μεταφορά
μας στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.
Στην 5ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 5η ημέρα του προγράμματος
Το πρόγραμμα εκτελέιται και αντίστροφα

ΠΑΡΙΣΙ 5,6ημέρες
Ημ.

Αναχ.

Σελ. 6

Δώρο εκδρομή στις Βερσαλλίες & περιήγηση στην όπερα Garnier
Τιμή
παιδιού

Τιμή σε
Μονόκλ.

IBIS DEFENSE COURBEVOIR 3*

365

150

515

IBIS PARIS 17 CLICHY 3* (ex Berthier)

395

150

570

KYRIAD PARIS EST 3*

450

150

680

HOLIDAY INN CLICHY 4* / Ημικεντρικό

485

1ο: 150ε
2ο: 345ε

705

LE MERIDIEN ETOILE 4* / Κεντρικό

560

150

815

IBIS DEFENSE COURBEVOIR 3*

435

215

620

IBIS PARIS 17 CLICHY 3* (ex Berthier)

465

215

640

ASTRA AIRLINES

KYRIAD PARIS EST 3*

550

215

790

HOLIDAY INN CLICHY 4*

585

1ο: 215ε
2ο: 460ε

ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 10.00 - 12.45
ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ 14.30 - 18.45

849

LE MERIDIEN ETOILE 4* / Κεντρικό

635

215

925

IBIS DEFENSE COURBEVOIR 3*

379

110

549

IBIS PARIS 17 CLICHY 3* (ex Berthier)

415

110

575

IBIS OPERA GRAND BOULEVARDS 3*

585

110

810

KYRIAD PARIS EST 3*

589

110

819

HOLIDAY INN CLICHY 4*

595

1ο: 110ε
2ο: 395ε

815

670

110

899

355

150

495

IBIS PARIS 17 CLICHY 3* (ex Berthier)

385

150

550

IBIS OPERA GRAND BOULEVARDS 3*

439

150

660

KYRIAD PARIS EST 3*

445

150

660

HOLIDAY INN CLICHY 4* / Ημικεντρικό

480

1ο: 150ε
2ο: 345ε

685

HOLIDAY INN OPERA GRAND
BOULEVARDS 4* / Κεντρικό

549

150

795

Ξενοδοχείο /Τοποθεσία

Περιφερειακό

5

22/12

*

Ημικεντρικό
Κεντρικό

Περιφερειακό
Ημικεντρικό

23/12

*

Κεντρικό

Ημικεντρικό

6

Περιφερειακό
Ημικεντρικό

28/12

*

Κεντρικό
Κεντρικό

Ημικεντρικό

HOLIDAY INN OPERA GRAND
BOULEVARDS 4* / Κεντρικό
IBIS DEFENSE COURBEVOIR 3*
Περιφερειακό
Ημικεντρικό

5

2/1

*

Κεντρικό
Κεντρικό

Σύνολο
Φόρων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΕΚΔΡΟΜΩΝ

Τιμή σε
δίκλινο

Αερ. Εταιρία Ωράρια πτήσεων

ASTRA AIRLINES
ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 13.40 - 15.40
ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ 16.00 - 20.00

160

Βeauvais Airport

ASTRA AIRLINES
ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 11.00 - 13.45
ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ 19.30 - 23.45
Βeauvais Airport

ASTRA AIRLINES
ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 15.30 - 18.15
ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ 13.30 - 17.30

Στις πτήσεις της Astra Airlines περιλαμβάνεται 1χειραποσκευή έως 8kg και 1 αποσκευή έως 20kg ανά άτομο.
Στις πτήσεις της Ryanair περιλαμβάνεται 1χειραποσκευή 40x20x25 ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 20kg ανά 2 άτομα.
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά Στo ξενοδοχείo ΗΟLIDAΥ INN CLICHY υπάρχουν τετράκλινα δωμάτια.
- Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών - ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 90ευρω ανά άτομο.
Προαιρετικές εκδρομές: Νορμανδία-Ντοβίλ-Ονφλέρ 50ε ενήλικας & 30ε παιδί, Κάστρο Σαντιγύ 30ε ενήλικας & 15ε παιδί

Με συνοδεία ειδικού παιδαγωγού

ΠΑΡΙΣΙ - FAMILY TRIP
Ημ.

5

6

6

5

Αναχ.

22/12

*

23/12

*

28/12

*

2/1

*

Δώρο εκδρομή στις Βερσαλλίες & περιήγηση στην όπερα Garnier

5&6 ΗΜΕΡΕΣ Σελ. 8

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Τιμή σε
Μονόκλ.

Σύνολο
Φόρων

HOLIDAY INN CLICHY 4*

529

1ο: 150
2ο: 345

695

ASTRA AIRLINES

NOVOTEL DEFENSE 4*

549

1ο: 170
2ο: 365

715

ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 13.40 - 15.40
ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ 16.00 - 20.00

HOLIDAY INN CLICHY 4*

625

1ο: 215
2ο: 460

840

ASTRA AIRLINES

NOVOTEL DEFENSE 4*

645

1ο: 235
2ο: 480

860

ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 10.00 - 12.45
ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ 14.30 - 18.45

HOLIDAY INN CLICHY 4*

595

1ο: 110
2ο: 395

795

ASTRA AIRLINES

NOVOTEL DEFENSE 4*

615

1ο: 130
2ο: 415

815

ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 11.00 - 13.45
ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ 19.30 - 23.45

HOLIDAY INN CLICHY 4*

495

1ο: 150
2ο: 345

685

ASTRA AIRLINES

NOVOTEL DEFENSE 4*

515

1ο: 170
2ο: 365

705

ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 15.30 - 18.15
ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ 13.30 - 17.30

Αερ. Εταιρία Ωράρια πτήσεων

160

Στις πτήσεις περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή ανά άτομο & μια αποσκευή έως 20kg ανά άτομο
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά

Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Αεροπορικές εκδρομές:

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή
στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον
τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα,
5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής
ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης

3

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΑΠΟ ΒΟΛΟ,ΛΑΡΙΣΑ,ΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΚΑΒΑΛΑ,ΣΕΡΡΕΣ
ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 10 ΕΥΡΩ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΑΝΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων,
θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι
πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών (εκτός αν αναγράφεται
δια- φορετικά) σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. Επιβάρυνση μονοκλίνου 35% στην τιμή ενήλικα σε δίκλινο, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά. Βρέφος εως 2ετών ταξιδευει ως
infant και πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο φόρων» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων και
λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων, check point κλπ), περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν την
ώρα της κράτησης. Στις πτήσεις της Ryanair οι θέσεις είναι τυχαία επιλεγμένες, υπάρχει δυνατότητα προκάθησης με επιπλέον κόστος. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους
συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low cost αεροπορικών εταιριών. 3. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης.
4. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας. Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών
θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη. 5. Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών έχουν ευθύνη να είναι δυο ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο
από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή. 6. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων

