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ΓΙΟΡΣΙΝΟ ΠΑΡΙΙ
5 ΖΜΔΡΔ
Αλαρώξεζε:01,02,08,09,15,16,17/12/2018
Η

1 ΗΜΔΡΑ: AΘΖΝΑ –ΠΑΡΗΗ (Ξελάγεζε πόιεο)
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ην θνζκνπνιίηηθν Παξίζη. Μεηά από νιηγόσξε
πηήζε, άθημε ζηελ πόιε ηνπ θσηόο. Αθνινπζώληαο ηε ρξνλνινγηθή θαη θαιιηηερληθή εμέιημε
ηνπ Παξηζηνύ ζα μεθηλήζνπκε ηελ παλνξακηθή μελάγεζε, όπνπ ζα δνύκε ην Σξνθαληεξό, ηνλ
Πύξγν ηνπ Άηθει, ηελ κεγαιύηεξε αςίδα ηνπ θόζκνπ, ηελ Αςίδα ηνπ Θξηάκβνπ, ηελ δηάζεκε
ιεσθόξν ησλ Ζιπζίσλ Πεδίσλ, ην κηθξό θαη ην κεγάιν παιάηη, ηελ πιαηεία Οκνλνίαο (ην
ζεκείν πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ηα ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα ηεο ηζηνξίαο ηεο Γαιιηθήο
επαλάζηαζεο), ηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο Μαγδαιελήο, ηα πνιπζύρλαζηα Μπνπιεβάξηα, ην
εληππσζηαθό θηίξην ηεο Όπεξαο, ηηο θεκηζκέλεο ππξακίδεο ηνπ Λνύβξνπ, ηελ Γαιιηθή
Αθαδεκία, ηελ πιαηεία ηνπ αηιέ, ην Γηθαζηηθό Μέγαξν, ηελ λέα γέθπξα Πνλη Νεθ, ην
Γεκαξρείν ηεο πόιεσο, ηελ Παλαγία ησλ Παξηζίσλ, ην πεξίθεκν Παλεπηζηήκην ηεο
νξβόλλεο , ην Πάλζενλ, ηνπο παλέκνξθνπο θαη κε γαιιηθή θηλέηζα θήπνπο ηνπ
Λνπμεκβνύξγνπ, ηελ Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ νπιπίθηνπ, ηηο θαιιηηερληθέο γεηηνληέο γύξσ από ην
αλ Εεξκαίλ ληε Πξε κε ηα δηάζεκα θαθέ, ηελ ρνιή Καιώλ Σερλώλ, ηνλ παιηό
ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό πνπ ζήκεξα έρεη κεηαηξαπεί ζην κνπζείν Οξζέ θαη ηέινο ην πεξίθεκν
πνιεκηθό κνπζείν, όπνπ είλαη ζακκέλνο ν Ναπνιέσλ, γλσζηό σο ην κέγαξν ησλ Απνκάρσλ.
Δλ ζπλερεία κεηαθνξά ζην μελνδνρείν, ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα θαη ρξόλνο ειεύζεξνο ζηελ
δηάζεζή ζαο. H δηθή καο πξόηαζε είλαη λα πξαγκαηνπνηήζεηε πξναηξεηηθή Κξνπαδηέξα ζην
εθνπάλα κε ηα πεξίθεκα κπαηώ κνπο θαη βξαδηλή βόιηα ζηελ καγεπηηθή Μνλκάξηε.
Γηαλπθηέξεπζε.
Η

2 ΗΜΔΡΑ: ΠΑΡΗΗ –ΛΟΤΒΡΟ –ΒΔΡΑΛΛΗΔ- ΜΟΤΔΗΟ FRAGONARD
Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα μελάγεζε ζην κνπζείν ηνπ Λνύβξνπ, όπνπ ζηελ μελάγεζε καο ζα
δνύκε ηελ Σδνθόληα, ηελ Αθξνδίηε ηεο Μήινπ, ηελ Νίθε ηεο ακνζξάθεο, όπσο επίζεο ηελ
ειιεληθή, ηελ ξσκατθή, θαη έλα κέξνο ηεο αηγππηηαθήο πηέξπγαο. Δπίζεο ζα ζαπκάζνπκε ηνπο
κνλαδηθνύο πίλαθεο ηνπ “David” θαη ηνπ “De la Croix”. ηελ ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ην
αλάθηνξν ησλ Βεξζαιιηώλ, όπνπ ζα δνύκε ηα βαζηιηθά δσκάηηα θαζώο θαη ην δσκάηην ησλ
θαηόπηξσλ, όπνπ έρνπλ ππνγξαθεί πνιιέο ζπλζήθεο. ηελ ζπλέρεηα ζα έρνπκε ηελ επθαηξία
λα επηζθεθζνύκε ηνπο θαηαπιεθηηθνύο θήπνπο ηνπ Λνπδνβίθνπ, νη νπνίνη απνηέιεζαλ ην
πξόηππν ησλ πεξηζζνηέξσλ Βαζηιηθώλ Οίθσλ ηεο Δπξώπεο. Αθνινύζσο ζα κεηαθεξζνύκε
ζην Μνπζείν Αξσκάησλ Fragonard. Σν κνπζείν ζηεγάδεηαη ζε έλα παλέκνξθν θηίξην ηνπ
19νπ αηώλα, ην νπνίν ρηίζηεθε από ηνλ Joseph Lesoufaché, καζεηήο ηνπ Garnier, γηα ηνπο
νπνίνπο ε γύξσ πεξηνρή πήξε ην όλνκά ηεο Opera Garnier. Σν απόγεπκα ρξόλνο ειεύζεξνο
γηα αγνξέο θαη βόιηα ζηελ παλέκνξθε πόιε. Γηα ην βξάδπ ε πξόηαζε καο είλαη λα

δηαζθεδάζεηε (πξναηξεηηθά) ζην πεξίθεκν θακπαξέ ηνπ Παξηζηνύ “Paradis Latin” Δπηζηξνθή
ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.
Για ηην ξενάγηζη ζηο Μοςζείο ηος Λούβπος θα ππέπει ππιν ηην ανασώπηζη ζαρ να
δηλώζεηε ζςμμεηοσή και να πποπληπώζεηε ηο κόζηορ ειζόδος πος είναι 25€ για
ενήλικερ και 5€ για παιδιά (δηθαίσκα θξάηεζεο). ηηο ηηκέο πεξηιακβάλεηαη ζύζηεκα
ελνηθίαζεο αθνπζηηθώλ.
Παηδηά θάηνηθνη Δπξσπατθήο έλσζεο έσο 25 εηώλ ε είζνδνο είλαη δσξεάλ. Τπνρξεσηηθή
θξάηεζε θαη πξνπιεξσκή εηζόδνπ ιίγεο κέξεο πξηλ ηελ επίζθεςε. ε άιιε πεξίπησζε δελ
ππάξρεη δπλαηόηεηα λα εμαζθαιίζνπκε ηελ είζνδό ζαο κε επίζεκν μελαγό ζην Μνπζείν ηνπ
Λνύβξνπ.
Η

3 ΗΜΔΡΑ: ΠΑΡΗΗ –ΝΟΡΜΑΝΓΗΑ ( Όλθιεξ-Νηόβηι, Σξνβίι) –(πποαιπεηική εκδπομή)
Πξσηλό ζην μελνδνρείν. Πξναηξεηηθά κπνξείηε λα ζπκκεηάζρεηε ζε κία νινήκεξε εθδξνκή
ζηελ ππέξνρε Ννξκαλδία. Πξώηνο καο ζηαζκόο ε παξακπζέληα Νηoβίι, γλσζηή σο «Μνλαθό
ηνπ Βνξξά», παιηό αξηζηνθξαηηθό ζέξεηξν όπνπ ζώδνληαη εμαίζηα ζπίηηα. Πεξπαηήζηε ζηα
γξαθηθά ζνθάθηα ηεο πόιεο θαη επηζθεθζείηε ηελ ζθεπαζηή αγνξά ηεο Νηνβίι όπνπ θαλείο
κπνξεί λα βξεη ηνπηθά πξντόληα . Σέινο ζαο ζπληζηνύκε κηα θσηνγξαθία ζηελ δηάζεκε
παξαιία ηεο πόιεο όπνπ έρνπλ γπξηζηεί πνιιέο γαιιηθέο θαη δηεζλήο ηαηλίεο . ηελ ζπλέρεηα
επηβίβαζε ζην πνύικαλ θαη δηαζρίδνληαο ηελ Σξνπβίι , αγαπεκέλε πόιε ησλ ηκπξεζηνληζηώλ
, ζα πάξνπκε ηελ Cote Fleurie , κέζα από κηα θαηαπξάζηλε δηαδξνκή θαη ζα θζάζνπκε ζην
παιηό ςαξάδηθό ρσξηό ησλ Βίθηλγθο, ηελ Honfleur, κία ηζηνξηθή πεξηνρή ακθηζεαηξηθά
ρηηζκέλε γύξσ από ην ιηκαλάθη, ζεκείν εθθίλεζεο όισλ ησλ κεγάισλ ζαιαζζνπόξσλ ηεο
Γαιιίαο. Υξόλνο ειεύζεξνο γηα αγνξέο , θαγεηό θαη θαθέ. Δπηζηξνθή ζην Παξίζη.
Γηαλπθηέξεπζε.
Η

4 ΗΜΔΡΑ: ΠΑΡΗΗ – DISNEYLAND
Πξσηλό θαη ε κέξα ζαο είλαη αθηεξσκέλε ζην ππέξνρν Βαζίιεην ηνπ DISNEY , έλα από ηα
δεκνθηιέζηεξα πάξθα δηαζθέδαζεο. Δίλαη έλα ηεξάζηην ζεκαηηθό πάξθν κε πνηθίιισλ
κνξθώλ δξαζηεξηόηεηεο. Απνηειείηαη από πνιιά ινύλα παξθ, παηδηθέο ραξέο θαη πίζηεο ελώ
ζηήλνληαη ηεξάζηηα θηίξηα, μεπεηαγκέλα από παξακύζηα ηνπ Walt Disney. Αλήθεη ζηελ εηαηξεία
Walt Disney θαη ιεηηνύξγεζε γηα πξώηε θνξά ζηηο 17 Ηνπιίνπ ηνπ 1955.Δπηζθεθζείηε ηνλ
Πύξγν ηεο Ωξαίαο Κνηκσκέλεο, ηαμηδέςηε ζηελ ρώξα ηνπ Πήηεξ Παλ θαη ηνπ Πηλόθην, δήζηε
ηελ πεξηπέηεηα ζηελ Άγξηα Γύζε, ζην Βνπλό ησλ Κεξαπλώλ θαη πεξπαηήζηε ζηα βήκαηα ηνπ
Ηληηάλα Σδόνπλο. Σν απόγεπκα επηζηξνθή ζην Παξίζη. Γηαλπθηέξεπζε.
Η

5 ΗΜΔΡΑ:ΠΑΡΗΗ –ΑΘΖΝΑ
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη εκέξα ειεύζεξε γηα ηηο ηειεπηαίεο επηζθέςεηο θαη ηειεπηαίεο
αγνξέο. Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην ηνπ Παξηζηνύ, θαη πηήζε επηζηξνθήο.

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:




Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο Αζήλα – Παξίζη – Αζήλα κε ηελ Air France.
Γηακνλή ζε μελνδνρείν ηεο επηινγήο ζαο
Πξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά.










Πεξηεγήζεηο, εθδξνκέο, μελαγήζεηο, όπσο αλαθέξνληαη ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα
ηεο εθδξνκήο.
Μεηαθνξέο, κεηαθηλήζεηο κε πνύικαλ ηνπ γξαθείνπ καο.
Σνπηθόο μελαγόο ζην Μνπζείν ηνπ Λνύβξνπ.
Έκπεηξνο αξρεγόο – ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο.
Αζθάιεηα αζηηθήο/επαγγεικαηηθήο επζύλεο.
Φ.Π.Α.
Μηα ρεηξαπνζθεπή κέρξη 8 θηιά
Μηα βαιίηζα κέρξη 23 θηιά

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:








Φόξνη αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινη θαπζίκσλ .
Πνηά, γεύκαηα, θηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά.
Δίζνδνη ζε κνπζεία, παιάηηα, ζεκαηηθά πάξθα θαη γεληθά όπνπ απαηηείηαη
Όηη ξεηά αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν.
Δίζνδνο ζην Πάξθν ηεο Disney.
Γεκνηηθνί θόξνη μελνδνρείσλ ην άηνκν ηε βξαδηά.
Check point (15 €).

Σηκή θαη’ άηνκν ζε
δίθιηλν δσκάηην
Σηκή θαη’ άηνκν ζε
κνλόθιηλν δσκάηην
Παηδηθό κέρξη 12
εηώλ
Γεκνηηθνί θόξνη ην
άηνκν/βξαδηά
Φόξνη αεξνδξνκίνπ

B & B LILAS 3*
395€

IBIS BERTHIER 3*
435€

LE MERIDIEN ETOILE 4*
535€

495€

585€

735€

-

295€

395€

1.65€

1,65€

2,65€
150€

εκεηώζεηο:




H ζεηξά ησλ μελαγήζεσλ κπνξεί λα αιιάμεη γηα ηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Ζ νινήκεξε εθδξνκή ζηελ Ννξκαλδία θνζηίδεη 70€
Νπρηεξηλή παλνξακηθή μελάγεζε θνζηίδεη 40€

Πηήζεηο:Αir France
Aζήλα
Παξίζη

06.10-08.45

Παξίζη
Αζήλα

20.45-00.55*

*Μεηακεζνλύθηηα άθημε

