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Η πόλη του Φωτός, του έρωτα, των γραμμάτων και των τεχνών. 
Μία από τις μεγαλύτερες πρωτεύουσες του κόσμου και 
αναμφισβήτητα μία τουριστική μητρόπολη, η οποία θα 
ανακαλύψετε πως δεν κατέχει αυτό τον τίτλο άδικα. Ο χρόνος 
που έχει κανείς στο Παρίσι δεν είναι ποτέ αρκετός να το 
περπατήσει και να ανακαλύψει τις ομορφιές του.  

Μαζί θα προσπαθήσουμε να δούμε τα πιο όμορφα από τα 
δεκάδες τουριστικά αξιοθέατα του. Είναι μία πόλη που θυμίζει 
ανοιχτό μουσείο, ενώ οι επιλογές για όλα τα γούστα είναι 
αναρίθμητες. Μουσεία τέχνης, επιβλητικές και εντυπωσιακές 
εκκλησίες, γραφικά στενάκια, γαστρονομία υψηλού επιπέδου, 
γαλλικά αυθεντικά bistro, εντυπωσιακά σόου “Cabaret”, 
παραστάσεις στην εντυπωσιακή όπερα Garnier είναι μόνο λίγες 
από τις δραστηριότητες που θα κληθείτε να επιλέξετε. Τέλος, μία 
ολόκληρη ημέρα στην Disneyland, θα σας μαγέψει και θα σας 
ταξιδέψει σε έναν κόσμο φαντασίας και ομορφιάς, όποια κι αν 
είναι η ηλικία σας. 
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1η ημέρα 

 Συνάντηση και αναχώρηση από το Ελ. Βενιζέλος για το Παρίσι 
 Άφιξη στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με το λεωφορείο για check in στο ξενοδοχείο μας 
 Τακτοποίηση στα δωμάτια και αναχώρηση με το μετρό για το κέντρο της πόλης 
 Οι μετακινήσεις μας στο κέντρο της πόλης θα είναι με μετρό, καθώς τα διαμερίσματα 1 έως 4 

του Παρισιού έχουν γίνει πεζόδρομοι. 
 Ξενάγηση στη γραφική Μονμάρτρη, την περιοχή των υπαίθριων καλλιτεχνών και ελεύθερος 

χρόνος για ελαφρύ γεύμα 
 Συνέχεια της ξενάγησης με σημεία από τα οποία θα περάσουμε, όπως η περιοχή Marais, o 

λόφος Mesnilmontant, το κοιμητήριο Père Lachaise, το νησάκι Saint Louis, η Παναγία των 
Παρισίων (Notre Dame) στο Ile de Cite, Saint Michel, Cartier Latin κ.α. 

 Επιστροφή στο ξενοδοχείο – Ελεύθερος χρόνος 

 



2η ημέρα 

 Πρωινό 
 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με το μετρό για ξενάγηση στο μουσείο του Λούβρου 
 Μετά το τέλος της ξενάγησης στο μουσείο θα συνεχίσουμε την πεζή περιήγηση στα πιο 

όμορφα σημεία της πόλης. Θα περπατήσουμε στους κήπους του Κεραμικού, στον κήπο του 
Palais Royal, το κέντρο Pompidou, τις στοές του Παρισιού και άλλα γραφικά και όμορφα μέρη 

 Ελεύθερος χρόνος την υπόλοιπη ημέρα 
 Προαιρετικό ραντεβού στην αποβάθρα κάτω από τον Πύργο του Άιφελ για κρουαζιέρα κατά τη 

διάρκεια της δύσης του ηλίου (τα εισιτήρια της κρουαζιέρας δίνονται από την 1η ημέρα και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον καθένα όποια χρονική στιγμή επιθυμεί) 

 

3η ημέρα 

 Πρωινό 
 Αναχώρηση με λεωφορείο για τη Disneyland 
 Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα σας δοθούν οδηγίες για το πάρκο, τα παιχνίδια και 

διάφορες χρηστικές συμβουλές 
 Παραμονή όλη μέρα στη Disney 
 Σόου πυροτεχνημάτων κατά το κλείσιμο του πάρκου 
 Αναχώρηση με το λεωφορείο για το ξενοδοχείο 

 

4η ημέρα 

 Πρωινό 
 Ελεύθερη όλη μέρα στο Παρίσι 

 

5η ημέρα 

 Πρωινό 
 Check-out  
 Αναχώρηση για το παλάτι του Chantilly 
 Ξενάγηση και ελεύθερος χρόνος στην ευρύτερη περιοχή 
 Ξενάγηση στην επαρχιακή, μεσαιωνική πόλη Senlis για μία περιήγηση χωρίς τουριστικά 

πρότυπα 
 Αναχώρηση για το αεροδρόμιο 

 

* Η σειρά του προγράμματος και των ξεναγήσεων ενδεχομένως να αλλάξει 

* Τα εισιτήρια της Disneyland συμπεριλαμβάνονται στο κόστος και είναι ολοήμερα, για ένα ή και τα 
δύο πάρκα 



* Απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για να ταξιδέψετε είναι το διαβατήριο για στρατιωτικούς 
και παιδιά κάτω των 12 ετών, ενώ για όλους τους υπόλοιπους νέο δελτίο αστυνομικής 

ταυτότητας.  

* Υποχρεωτική είναι και η Κάρτα Ευρωπαϊκής Ασφάλισης (Ε.Κ.Α.Α.) για όλους τους 
συμμετέχοντες. 

* Ενημέρωση και οδηγίες σχετικά με τους τρόπους εισόδου στη χώρα λόγω Covid θα έχουν οι 
συμμετέχοντες όσο πλησιάζει το ταξίδι. 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

IGESA RESIDENCE VOLTAIRE 
6 Rue Voltaire 
94270 LE KREMLIN-BICÊTRE 
Τηλ.: +33 01 49 60 23 23 
 

ΚΟΣΤΟΣ 

• Κόστος συμμετοχής σε δίκλινο δωμάτιο 320 ευρώ/άτομο 
• Κλιμακούμενες εκπτώσεις σε παιδιά 3 – 12 & 12 – 18 ετών αντίστοιχα 
• Αεροπορικό εισιτήριο κατά προσέγγιση 300 ευρώ το άτομο. Θα καθοριστεί κατόπιν των 

αιτήσεων συμμετοχών.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Opera Garnier 

 

 

 

 Sacre Coeur  - Εκκλησία της Ιερής καρδιάς             
στη Μονμάρτη 

 

 

 

 

 

 

Μεσαιωνική πόλη Senlis  
Cathedrale Notre Dame de Senlis  

 

 

 

 

 

 

Μουσείο Λούβρου με τις γυάλινες 
πυραμίδες στην είσοδο του 
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