


ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙ:AF 1033 

ΩΡΑ ΑΝΑΧ:06:35  

ΩΡΑ ΑΦ:09:00  

 

ΠΑΡΙΣΙ-ΑΘΗΝΑ:AF 1032 

ΩΡΑ ΑΝΑΧ:18:55 

ΩΡΑ ΑΦ:23:10  

 



*ΑΠΟ 18/2 ΕΩΣ 23/2  

*ΔΙΚΛΙΝΟ:455 ΕΥΡΩ  

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  

*Αεροπορικά εισιτήρια  

*Μεταφορά από αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο  

*Διαμονή σε ξενοδοχείο επιλογής  

*Πρωινό  

*Πανοραμική ξενάγηση πόλης & Λούβρο με Ελληνόφωνο ξεναγό 

*Ξενάγηση στο  μουσείο Ορσέ  

*Επίσκεψη στο μουσείο Αρωμάτων  

*Επίσκεψη στους κήπους του Κεραμικού με συνοδεία της αρχηγού  



*Μεταφορά στη Disneyland 

*Εισιτήρια προαστιακού με επιστροφή για το εκπτωτικό χωριό   

VAL D’EUROPE 

*Αρχηγός-συνοδός  

*Ενημερωτικά έντυπα  

*Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

*Επίσκεψη στη Βαστίλλη-πλατεία Βοσγείων-Μαρέ-μουσείο 

Carnavalet  

 







*Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος. Αναχώρηση για 

το Παρίσι. Αφιξη στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle καθώς και 

επιβίβαση στο πούλμαν. Ξεκινάμε μια πανοραμική ξενάγηση 

όπου θα δούμε το Τροκαντερό, τον πύργο του Αίφελ, την 

αψίδα του Θριάμβου, την διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων 

πεδίων, το μικρό και το μεγάλο παλάτι , την πλατεία 

Ομόνοιας, που διαδραματίζονται όλα τα γεγονότα της 

Γαλλικής  επανάστασης . Επίσης την εκκλησία της Αγίας 

Μαγδαληνής  ,τα Μπουλεβάρτα και το κτήριο της όπερας . 

Ακόμα θα δούμε τις πυραμίδες  του Λούβρου ,την γαλλική 

ακαδημία , την Παναγία των Παρισίων.  

*Μεταφερόμαστε και τακτοποιούμαστε στα δωμάτιά μας. Το 

βράδυ προτείνουμε μια  επίσκεψη στην πανέμορφη Μονμάρτη 

μαζί με την κρουαζιέρα στον Σηκουάνα. 

 

 



*Πρόγευμα και αναχώρηση για την ξενάγηση στο μουσείο του 

Λούβρου με τον ελληνόφωνο ξεναγό μας θα δούμε την Νίκη 

της Σαμοθράκης και την Αφροδίτη της Μήλου  την ελληνική 

πτέρυγα και την πτέρυγα του Ντα Βιντσι την περίφημη 

Τζοκόντα. Μετά το τέλος της ξενάγησης θα κάνουμε ένα μικρό 

διάλειμμα και ένα περίπατο στους κήπους του Κεραμεικού. 

Εντυπωσιακά αγάλματα, μια μια μεγάλη λίμνη με σιντριβάνια. 

Μετά θα πάμε στο μουσείο του Ορσέ. Το μουσείο είναι παλιός 

σιδηροδρομικός σταθμός του 19ου αιώνα και φιλοξενεί γλυπτά 

και πίνακες Ιμπρεσιονιστών. Στον ελεύθερο χρόνο θα πάμε 

στην πλατεία Ομονοίας και τη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. 

Το βράδυ θα πάμε στο MULIN ROUGE (καμπαρέ)   

 

 

 





*Μετά το πρόγευμα μεταφορά στην Disneyland. Ο κόσμος της 

φαντασίας ξετυλίγετε μπροστά μας ενώ οι ήρωες του Disney 

περπατούν δίπλα μας και μας καλούν στο ταξίδι της χαράς και 

του κεφιού. Θα περπατήσουμε στην Main  street και θα 

μεταφερθούμε στον κόσμο της άγριας δύσης κάνοντας μια 

βόλτα με το τρένο. Επίσης θα πάμε στην σπηλιά των 

πειρατών. Ο  Πίτερ Παν, ο Πινόκιο και η βαρκάδα στον μικρό 

κόσμο θα μας ενθουσιάσει.  Το ταξίδι στην περιπέτεια 

συνεχίζεται με την Discovery Land, το Star Tour ενώ για τους 

τολμηρούς η εκτόξευση στον γαλαξία με το Space Mountain 

θα σας μείνει αξέχαστη. Τέλος όσοι θέλουν μπορούν να 

περάσουν τη μέρα τους στο πάρκο και το εκπτωτικό χωριό με 

του επώνυμους οίκους μοδάς . Επιστροφή στο Παρίσι 19:00 





*Πρόγευμα και με συνοδεία της αρχηγού μας να γνωρίσουμε 

την γραφική και κουλτουριάκη συνοικία του Παρισιού. Η 

πρώτη μας στάση θα είναι στην πλατεία Βαστίλλης και θα 

περάσουμε από την πλατεία των Βοσγίων. Επίσης μπορούμε 

να επισκεφτείτε το μουσείο Carnavalet που είναι αφιερωμένο 

στην ιστορία της πόλης 





*Το πρωί θα είναι ελεύθερο για τα τελεύταια ψώνια στο 

υπέροχο Παρίσι. Μπορείτε να επισκεφτείτε τα 

πολυκαταστήματα της Gallerries Lafayette &  Printemps. 

15:30 θα γίνει η επιβίβαση στο πούλμαν και η μεταφορά μας 

στο αεροδρόμιο του Παρισίου για την επιστροφή μας στην 

Ελλάδα. 





*Λούβρο 

Ενήλικες 17-23:   

Παιδιά έως 18: Δωρεάν  

 

*Κρουαζιέρα Σηκουάνα  

Ενήλικες : €40  

παιδιά: €25  

 

*Moulin Rouge 

Ενήλικες: €125 

Παιδιά: €70   

 












