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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΠΟΛΗ ΦΩΤΟΣ – ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - ΛΟΥΒΡΟ
Αεροπορική Εκδρομή
Αναχώρηση: 26/12/2012

Πρόγραμμα Εκδρομής
Ημέρα:

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ

1

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι.
Άφιξη και μεταφορά στο κέντρο της πόλης για την ξενάγηση μας. Θα δούμε την Παναγία των
Παρισίων, το Καρτιέ Λατέν, τους κήπους του Λουξεμβούργου, το Πάνθεον, την Πλας ντε λα Κονκόρτ,
τον τάφο του Ναπολέοντα, τα Ηλύσια Πεδία, την Όπερα, την πλατεία Ομονοίας, την Αψίδα του
Θριάμβου, το Τροκαντερό, τον πύργο του Άιφελ κ.λ.π.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας (βάσει καταλόγου) και χρόνος
ελεύθερος για την πρώτη γνωριμία με την πόλη. Ακολουθείστε προαιρετικά την βραδινή κρουαζιέρα
στον Σηκουάνα με τα περίφημα μπατώ μους για μια γεύση από το φωταγωγημένο Παρίσι την νύχτα
καθώς και την επίσκεψη στον γραφικό λόφο της Μονμάρτης με την μοναδική Σακρ Κερ και τους
υπαίθριους ζωγράφους.

Ημέρα:

(ΠΑΡΙΣΙ) ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ & ΛΟΥΒΡΟ

2

Πρόγευμα και αναχώρηση για την σημερινή μας ξενάγηση στα πανέμορφα Ανάκτορα των
Βερσαλλιών. Θα δούμε τα Βασιλικά διαμερίσματα, την αίθουσα των κατόπτρων όπου υπογράφηκε και
η συνθήκη των Βερσαλλιών το 1919. Χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθείτε τους απέραντους
Βασιλικούς κήπους με τις πανέμορφες λιμνούλες
Επόμενος σταθμός μας το περίφημο μουσείο του Λούβρου. Με τον Ελληνόφωνο ξεναγό μας θα
δούμε την Νίκη της Σαμοθράκης και την Αφροδίτη της Μήλου, την Ελληνική πτέρυγα, την πτέρυγα με
τους πίνακες όπου και το μοναδικό αριστούργημα του Ντα Βίντσι, η περίφημη Τζοκόντα. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο και το βράδυ περπατήστε την περίφημη Σανζ Ελυζέ με τα πανέμορφα καφέ και τα
πολυτελή καταστήματα.

Ημέρα:

ΠΑΡΙΣΙ

3

Πρόγευμα, πρωινό ελεύθερο για ψώνια στα πασίγνωστα πολυκαταστήματα της Gallerries
Lafayette και Printemps. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση, διανυκτέρευση.
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Ημέρα:

ΠΑΡΙΣΙ
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Πρόγευμα και αναχώρηση για το μαγικό κόσμο της Ντίσνευλαντ.
Το πανέμορφο πάρκο άνοιξε τις πόρτες του τον Απρίλιο του 1992 και βρίσκεται σε απόσταση
32 χλμ. από το Παρίσι. Από τον Μάρτιο του 2002 εγκαινιάστηκε και το νέο πάρκο με τα περίφημα
στούντιο. Ζήστε στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, επισκεφτείτε το
νησί των πειρατών με τους κρυμμένους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε (εξ’ιδίων) σε
ένα από τα 29 ρεστωράν 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. Επισκεφθείτε τα
στούντιο της Μέτρο Γκόλντεν και σε ρόλους κομπάρσων ζήστε την μοναδική εμπειρία του γυρίσματος
μιας ταινίας.
Επιστροφή στο Παρίσι και το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε ένα από τα πασίγνωστα
καμπαρέ του Παρισιού (LIDO, MOULIN ROUGE, PARADIS LATIN κλπ)

Ημέρα:

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ

5

Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος, επιβίβαση στο πούλμαν, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
επιστροφής για την Ελλάδα.

Κόστος κατ’άτομο:

455,00EUR (ξενοδοχείο Ronceray Opera 3*** Sup.)
495,00EUR (ξενοδοχείο Novotel Eiffel 4****)

Οι παραπάνω τιμές αφορούν ενηλίκους και διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο

Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της Air
France
 Μεταφορές
απο/προς
αεροδρόμιο
Παρισιού
 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της
επιλογής σας (βάσει καταλόγου)
 Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ
 3ωρη ξενάγηση πόλεως
 Ξενάγηση στα ανάκτορα Βερσαλλιών απο
Ελληνόφωνο ξεναγό
 Ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου από
Ελληνόφωνο ξεναγό
 Ολοήμερη εκδρομή στη Disneyland
 Αρχηγός/Συνοδός του γραφείου
 Ταξιδιωτική ασφάλιση
 Ενημερωτικά έντυπα, χάρτες

ΔΕΝ Περιλαμβάνονται:
 Φόρους Αεροδρομίων (145,00EUR)
 Είσοδο Μουσείου Λούβρου (17-20EUR)
 Είσοδο Disneyland (Ενηλίκων: 61,00EUR –
Παιδιά έως 12 ετών: 55,00EUR)
 Ποτά, φιλοδωρήματα και οτιδήποτε δεν
αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής:
Τηλ.: 211.78.09.889
Fax: 211.78.09.089
Κιν.: 699.69.50.000
E-mail: info@GreekPartner.com

Σημείωση: Η σειρά εκτέλεσης του προγράμματος είναι ενδεικτική και δύναται να τροποποιηθεί λόγω ωρών πτήσεων και
αργιών

