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Παρίσι 
5 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 

Εγγυημένες αναχωρήσεις: 29/01/23 – 02/02/23,  
12/02/23 – 16/02/23 & 12/03/23 – 16/03/23 

 
1η ημέρα: Πτήση για Παρίσι – Περιήγηση πόλης – Paris by night  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για το Παρίσι. Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγηση της 

πόλης κατά την οποία θα θαυμάσουμε την Παναγία των Παρισίων και το ιστορικό πανεπιστήμιο της 

Σορβόνης, για να φθάσουμε στο Πάνθεον, σημείο ταφής των επιφανέστερων Γάλλων. Ακολούθως, θα 

θαυμάσουμε τους κήπους και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. 

Έπειτα, θα οδηγηθούμε στη γειτονιά Σεν Ζερμέν, με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά και 

το ναό του Αγίου Γερμανού. Στη συνέχεια, θα περάσουμε από το μουσείο Ορσέ, την πανέμορφη γέφυρα 

του Αλεξάνδρου Γ΄, το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα Α’ για να ολοκληρώσουμε την 

πορεία μας με το σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Συνεχίζοντας την περιήγησή μας, θα 

θαυμάσουμε την Πλατεία του Αστέρα, όπου κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον 

κόσμο. Στην πλατεία Ομόνοιας, 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 τον ναό της Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική 

Ακαδημία της Μουσικής και την πλατεία Βαντόμ. Στη συνέχεια, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Για το 

βράδυ, όσοι επιθυμούν προαιρετικά, μπορούν να συμμετέχουν στο Paris By Night Τour για να 

θαυμάσουμε την 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 ρομαντικό βραδινό Παρίσι. Μεταξύ άλλων, θα δούμε το Δημαρχείο της πόλης και τη λεωφόρο των 

Ηλυσίων Πεδίων. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ανάβαση στο ψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, τον 

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. Διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα: Παρίσι – Ξενάγηση στο Λούβρο – Πλατεία Βαστίλης Συνοικία Μαραί – Συνοικία 
Λατίνων  
Πρωινό και μεταφορά 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. Στη συνέχεια, με τη 

βοήθεια του έμπειρου συνοδού μας θα ξεκινήσουμε περπατώντας για να 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, αμέτρητα μπιστρώ και καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό 
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μποέμ σύνολο. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής, οι 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 τον 13ο αιώνα, ενώ το 

νέο κτίριο θεμελιώθηκε το 1646 και μετά από εργασίες 140 ετών ολοκληρώθηκε, με τη διώροφη πρόσοψη 

και τις τρεις 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 έναν λευκό μαρμάρινο οβελίσκο, περίπου έντεκα μέτρα 

ύψος, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται μια σφαίρα με έναν σταυρό. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και 

φαγητό εξ’ ιδίων. Διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: Παρίσι – Ημερήσια εκδρομή στη Disneyland (32+32 χλμ.) 

Μετά το πρωινό σήμερα θα πραγματοποιήσουμε προαιρετική εκδρομή 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 επτά νάνων, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν και 

ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο Star Tour. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Παρίσι – Ολοήμερη εκδρομή στη Νορμανδία (Ντοβίλ – Τρουβίλ – Ονφλέρ) (240+240 
χλμ.) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ακολουθεί προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στην υπέροχη Νορμανδία. Πρώτος 

μας σταθμός, η παραμυθένια Ντoβίλ, γνωστή ως «Μονακό του Βορρά», 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 στη διάσημη παραλία της πόλης όπου έχουν γυριστεί πολλές γαλλικές και διεθνείς ταινίες. 

Στη 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, μία ιστορική περιοχή αμφιθεατρικά χτισμένη γύρω από 

το λιμανάκι, σημείο εκκίνησης όλων των μεγάλων θαλασσοπόρων της Γαλλίας. Χρόνος ελεύθερος για 

αγορές, φαγητό και καφέ. Επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση. 
 

5η μέρα: Παρίσι – Ελεύθερος χρόνος – Πτήση επιστροφής 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για να γνωρίσετε τη γοητευτική αγορά του Παρισιού. Αξίζει 

να επισκεφθείτε την περιοχή της όπερας και τα πολυκαταστήματα Galleries Lafayette και Printemps, 

αξιοποιώντας τον χρόνο σε μοναδικές αγορές. Στη συνέχεια, μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 

επιστροφής. 
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Τιμοκατάλογος 29/01/23 – 02/02/23 &12/02/23 – 16/02/23 
 

 

Τιμοκατάλογος 12/03/23 – 16/03/23 
 

 

Ξενοδοχεία  Κανονική τιμή 
1ο Παιδί  

2-12 ετών 
Κανονική τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

ibis Paris Ornano 
Montmartre Nord 

18ème 3* 
529€ 499€ 199€ 

Novotel La  
Defence 4* 

599€ 379€ 299€ 

New Hotel  
Lafayette 4* 

629€ 599€ 269€ 

Holiday inn  
Opera 4* 699€ 549€ 299€ 

 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Κανονική τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

ibis Paris Ornano 
Montmartre Nord 

18ème 3* 
459€  559€ - - 199€ 

Novotel La de 
fence 4* 

529€  629€ 269€ 269€ 259€ 

Pax Opera 3* 589€  689€ - - 299€ 

Holiday inn  
Opera 4* 689€  789€ - - 319€ 

*Οι early booking τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 12/02/2023 
** Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 
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Πτήσεις με Ryanair 

 

Σημειώσεις: 
- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή 
- Ατομικό πρόγραμμα (αεροπορικά εισιτήρια & διαμονή): -80€/άτομο 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο 

 
Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Ryanair 
 Πρωινό καθημερινά 
 Μία χειραποσκευή έως 10 κιλά με διαστάσεις 55x40x20εκ. 
 Μία μικρή τσάντα διαστάσεων 40x20x25εκ. 
 Προεπιλεγμένες διπλανές θέσεις στο αεροσκάφος 
 Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, πρωινό καθημερινά 
 Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 
 Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
 Έμπειρος αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 Φ.Π.Α. 

 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται 
x Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – MΠΟΒΕ 
06:00 – 08:05 

FR 8138 

ΜΠΟΒΕ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
16:35 – 20:25 

FR 8139 
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